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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 
 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 
     

รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินจิธรรม 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และนัก

สาธารณสุขในอีสาน  เน้นที่อีสานใต้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงมีนโยบายรับนักศึกษาที่เป็นลูกหลานชาวอีสานใต้ 4
จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ เมื่อนักศึกษาส าเร็จเป็นแพทย์แล้วต้องกลับมาช่วยเหลือ
หมู่เฮาชาวอีสานใต้ 4 จังหวัดดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกัน การจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จึง
เป็นโอกาสทองในการที่จะปรับแผนกลยุทธ์การแก้ปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชุมชนชนบท การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่ในระยะแรก
อยู่ในกรอบแนวคิดการใช้งบประมาณอย่างประหยัดของภาครัฐ โดยการก าหนดให้ใช้โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขเป็น
โรงพยาบาลหลักในการร่วมฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับ
ดูแลการเรียนการสอนช้ันก่อนคลินิกคือ ช้ันปีที่ 1-3 (Preclinical years) ส่วนโรงพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษรับผิดชอบการเรียนของนักศึกษาแพทย์ในช้ันคลินิก (Clinical years)  

ปัญหาการกระจุกแต่ไม่กระจายของแพทย์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  จากสถิติของแพทยสภาในปี 2553 
พบว่า อัตราส่วนของแพทย์ : ประชากรในประเทศไทย ตามภาคต่างๆ เป็นดังนี ้ 

กรุงเทพ ฯ 1 : 850 
ภาคกลาง 1 : 2,638  
ภาคเหนือ 1 : 3,279  
ภาคใต ้1 : 3,345  

                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 : 5,308  
จะเห็นว่าภาคอีสานขาดแคลนแพทย์มากท่ีสุดในประเทศไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเห็นควรใช้ชุมชนเป็น

แหล่งในการเรียนรู้ จึงส่งนักศึกษาแพทย์เข้าไปอยู่ในชุมชนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่อีสานใต้  สร้างแนวคิดป้องกันโรค 
สร้างเสริมสุขภาพเริ่มปลูกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 2 เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความรู้ความเข้าใจในบริบทของชาว
อีสาน นักศึกษาท่ีรับเข้ามาเรียนในโครงการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทุกคนต้องเป็นคนในพ้ืนท่ีอีสานใต้เท่านั้น เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อีสานใต้ ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนักศึกษาถึง 6 ช้ันปีแล้ว 
นักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สามารถผ่านการสอบข้อสอบของแพทยสภาที่เรียกว่า National license ส่วนที่ 
1 และ 2 ได้ในระดับที่ไม่แพ้นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังรับฝึกอบรมและสอน
นักศึกษาสาธารณสุขอีกปีละ 60 คน นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในสาขาสาธารณสุขวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรับทั้ง
นักเรียนที่มีภูมิล าเนาในภาคอีสานและนอกพื้นที่อีสาน ในปี 2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเตรียมที่จะเปิดตึกผู้ป่วย
นอกเพื่อจะให้บริการแกป่ระชาชนท่ัวไปแต่ยังขาดงบประมาณในการสร้างถนนทางเข้าตึก สาธารณูปโภคด้านน้ าประปา ท่อระบายน้ าเสีย 
ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5-6 ล้านบาท นอกจากน้ีในอีก 3-4 ปีข้างหน้า  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  ซึ่ง
ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย 100 เตียง ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการท าการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment) ในอนาคตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีแผนที่จะมีอาคารรับผู้ป่วย  400 เตียงเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ปัญหาด้านสุขภาวะของชาวอีสานใต้ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตแพทย์และสาธารณสุขเพื่อชาวอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
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เป้าหมายนี้จะบรรลุได้เร็วหรือช้าขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานใต้ทุกท่านท่ีจะให้การสนับสนุน ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอส่งข่าวสารมายังชาวอีสานใต้ทุกท่านและฝากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไว้ในความ
ดูแลของชาวอีสานใต้และลูกหลานชาวอีสานใต้ทุกท่านด้วย 

2. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า
ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีมีการบริหารจดัการเพื่อเตรยีมความพร้อมออกนอกระบบราชการ 
 ในป ี2544 - 2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์อุบลราชธาน ี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิต
แพทย์เพิ่ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 ปี 2546 ในการประชุมสภามหาวทิยาลัย ครั้งท่ี 7/2546 มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธ์ิ เพ็งสา เป็นคณบดผีู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข และได้น าเสนอหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) ต่อการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  และผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549  
 วิทยาลัยฯ ได้เปดิรับนักศึกษาแพทย์  รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จ านวน 50 คนรุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2550  จ านวน 16 
คน  รุ่นที ่3 ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 16 คน รุ่นที ่4 ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 16 คน รุ่นที่ 5 ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 36 
คน และรุ่นที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 36 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย ์รวมทั้งสิ้น 170 คน 
 ปี 2548 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2548 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ขออนุมัติปรับปรุง
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์) รุ่นที ่1 ในปีการศึกษา 2549  จนถึงรุ่นที่ 6 ในปีการศึกษา 2554   ปัจจุบันมีนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งสิ้น 365 คน 
 
3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

   3.1 ปรัชญา 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2  ปณิธาน 
 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐานช้ันน าเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม

สุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าหน้าท่ีวิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาค
ร่วมกับต่างประเทศ 

   3.3 วิสัยทัศน ์ 
            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันช้ันน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง                
และอาเซียน  

   3.4 พันธกจิ  
1. ผลิตบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพท่ีมีคุณภาพที่มีคณุภาพมาตรฐานในระดบัสากล มีคณุธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น    
   และด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง  
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
   และอาเซียน 
3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4. ท านุบ ารุง ื้นนืู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
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3.5 เป้าหมาย  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีใน 
    ดา้นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พื้นที่ชนบทห่างไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น  

 

4. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร          

4.1 โครงสร้างองค์กร    

 

 
 

ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งท่ี 3/2552 วันท่ี 7 เมษายน 2552    
และผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีครั้งท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฏาคม 2552 
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 4.2  โครงสร้างผู้บริหาร      

                                                               
                                                     รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
                                                     คณบดีวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 

                                                                  
แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์       นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช          อาจารยป์ิยนันท์  มีเวที        นายแพทย์ประวิทย์ วิรยิสิทธาวัฒน์           
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร            รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ       รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ    รองคณบดฝ่ีายศูนย์การศึกษาและ 
                                          พฒันาทรัพยากรมนุษย ์                                                         วิจยัทางการแพทย์    

                                                                    
                                     แพทยห์ญิงปาริชาต ิวงศ์เสนา     อาจารยม์ินตรา สาระรักษ์ 
                                   หัวหนา้กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์        หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร ์          

                                                                                                                                                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบตุดี          อาจารย์เมรรีัตน์ มั่นวงศ ์            อาจารย์สง่า  ทบัทิมหิน          อาจารย์พลากร สืบส าราญ       

       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ            ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ 
     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                                                                                               
                    นายแพทย์สรุิยง แผลงงาม          แพทย์หญิงศุทธินี ตรีโรจน์พร             อาจารย์ปณัฑิตา สขุุมาลย์              

                  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็ก     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

                                                                                                             
                นางสาวณรัญญา มีชยั                    นางสาวปาณรญิ  ยิ่งรตันสุข               นางสาวพิศมัย หงษ์หา 

                       หัวหน้างานวชิาการ                        หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก                     หัวหน้าศูนย์สขุภาพ 
          
                                                                                                           (ข้อมูล ณ วันที ่2 พฤษภาคม 2555) 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 5 - 
 

 
5. รายนามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

   1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบด ี            ประธานกรรมการ 
2. แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์                รองคณบดีฝ่ายบริหาร                กรรมการ 

 3. นายแพทย์ประวิทย์ วิริยสิทธาวฒัน์          รองคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา       กรรมการ 
  และวิจัยทางการแพทย ์    

 4. นางสาวปิยนันท์ มีเวท ี         รองคณบดีฝ่ายการเงินและพสัดุ      กรรมการ  
 5. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์         กรรมการ 
 6. นางสาวมินตรา สาระรักษ์     หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์      กรรมการ 
            7. นางสาวภาวนา พนมเขต           ผู้แทนอาจารย์กลุม่วิชาแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
            8. นางลักษณีย์ บุญขาว     ผู้แทนอาจารย์กลุม่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ  
 9. นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                                         พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน                   ผู้ช่วยเลขานุการ (1) 

              และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
11.นางรัชฐา ราตรี                    บุคลากร                       ผู้ช่วยเลขานุการ (2)            
                  

6.  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2554   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เปิดหลักสูตร 
    ระดับบัณฑติ  2 หลักสตูร ดังนี้ 

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     
(หลักสูตร พ.ศ.2550) 

พ.บ. 17 มีนาคม 2550  
28 พฤศจิกายน 2552 

( เข้า 2 รอบ ) 

24 มกราคม 2554 28 ธันวาคม 2554 

    1.3 แพยศาสตรบณัฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) 

พ.บ. 26 กุมภาพันธ์ 2554 11 พฤษภาคม 2554 รอพิจารณา 

2) 2.1  วิทยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2548 

วท.บ. 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

19 พฤศจิกายน 
2548 

 14  มกราคม 2551    14 พฤศจิกายน 2549   
( ก.ค.ศ.) เป็นผู้รับรอง
คุณวุฒิ 

   2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 

วท.บ. 
(สาธารณสุข

ศาสตร์) 

26 ธันวาคม 2553 รอพิจารณา รอพิจารณา 

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

7.1  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที ่ พบ. วท.บ. รวม (คน) 

1 (รหัส 54 ) 36 76 112 
2 (รหัส 53 ) 36 100 136 
3 (รหัส 52 ) 16 83 99 
4 (รหัส 51 ) 16 98 114 
5 (รหัส 50) 16 8 24 
6 (รหัส 49) 50 - 50 

รวม 170 365 535 

                                                                     (ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2554) 
7.2  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในรอบปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) จ าแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิการศึกษา  ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

      8.1 จ านวนบุคลากรในสังกดัวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

สถานภาพการบรรจ ุ
สายวิชาการ สายสนบัสนุน ผู้เชี่ยวชาญ 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 
1. ข้าราชการ - 1 - 
2.ลูกจ้างประจ า - 1 - 
3.พนักงานมหาวิทยาลัย 32.5 36 - 
4.ลูกจ้างช่ัวคราว 1 12 2 

รวม 33.5 50 2 
       หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผู้ปฏิบตัิงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
      
 
 
 
 

รายการ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที่ 2 
FTES  

รวมทุกภาค 

       FTES   ปีการศึกษา 2554 253.17 307.72 415.44 

         1)  FTES  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 282.56 62.22 172.39 
         2)  FTES  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
             (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

240.11 225.17 232.89 
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      8.2 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิ             

ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

รวม มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
สายวิชาการ - - - - 23 14.5 37.5 
ส า ย ส นั บ ส นุ น
การศึกษา 

2 8 2 30 8 - 50 

รวม 2 8 2 30 31 14.5 87.5 
          หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผู้ปฏิบตัิงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
                         สายวิชาการ รวมจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาตอ่ในปีการศึกษา 
 
     8.3 รายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จ านวน 2 ท่าน 

รายชื่ออาจารย์ วุฒิการศกึษา 
 นางสาวพิศมัย หงษ์หา  วท.บ. สุขศึกษา  

 อนุมัติบัตร พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
  พญ.ชลลดา บุษยรัตน ์  อว.เวชศาสตร์ครอบครัว*** 

 อว.เวชศาสตร์ป้องกัน 
  อว.เวชปฏิบัติทั่วไป 

    
    8.4 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด   

ประเภท อยู่ปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อ  รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 32.5 5 37.5 

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

8.5 รายชื่ออาจารย์ประจ าพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  31.5 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.  พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา วว.พยาธิวิทยากายวิภาค*** 1 มิ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน        

3.  นพ.วัฒนา พรรณพานิช วว.ศัลยแพทย์ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ *** 

4 เม.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน         

4.  นพ.สุริยง  แผลงงาม วว.รังสีวิทยาทั่วไป*** 1 มิ.ย.2553 2553 ปฏบัติงาน        

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

1 ต.ค.2553 2554 ปฏิบัติงาน         
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ล า   ล าดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปีงบ สถานะบรรจุ 
6. พญ.ศุทธินี ตรีโรจน์พร วว.กุมารเวชศาสตรส์าขาโรค

ระบาดหายใจและเวชบ าบัด
วิกฤต *** 

1 มิ.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน        

7. พญ.พิชญา ประไพพานิช วว.จักษุวิทยา *** 20 ก.ค.54 2554 ปฏิบัติงาน         

8. นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์ วว.ศัลยศาสตร์  ***  3 ต.ค.2554 2555 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.ปิยนันท์ มีเวที วท.ม./กายวิภาคศาสตร ์ 1 ส.ค.2549 2549 ปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

18. ดร.จิตติยวดี ศรีภา ปร.ด./ปรสิตวิทยา *** 1 มิ.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน       

19. อ.สุวภรณ์ แดนด ี วท.ม./สรีรวิทยา 1 ส.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

20. อ.สุธารกมล  ครองยุต ิ วท.ม./กายวิภาคศาสตร ์ 15 ส.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

21. ดร.รตันา เล็กสมบรูณ ์ ปร.ด.กายวภิาคศาสตร์ ***  9 ส.ค.2547 2555 ปฏิบัติงาน   

22. ดร.อนุวัตร ภิญญะชาต ิ ปร.ด.ชีวเคมี *** 21 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน ** 

23. ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ปร.ด.จลุชีววิทยาทางการแพทย์ 
*** 

21 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน **  

24. อ.ฐานิสรา โฉมเกิด วท.ม.วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 21 เม.ย.2555 2555 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 
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ล า   ล าดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปีงบ สถานะบรรจุ 
 8. อ.พลากร สืบส าราญ วท.ม./วิทยาการระบาด 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

9. อ.นิยม จันทร์นวล ส.ม./ส่งเสริมสุขภาพ 1 ม.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

10. อ.สมเจตน์ ทองด า วท.ม./อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 พ.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

11. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ ส.ม./ชีวสถิต ิ 1 ก.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 
12. อ.พัจนภา วงษาพรหม วท.ม./พิษวิทยาทางอาหารและ

โภชนาการ 
1 ก.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

13. อ.จิราภรณ์ หลาบค า วท.ม.อนามัยสิ่งแวดล้อม 21 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน ** 

 
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. น.ส.กาญจนา  แปงจิตต ์ ปรด.สาขาชีวเคม ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนทุน สกอ. 23 ม.ิย.47 
2. นายปรีดา ปราการ ปร.ดร.ชีวเวชศาสตร ์ นักเรียนทุน สกอ. 17 ม.ิย.51 
3. นพ.สุวิทยา  เธียรประธาน วุฒิบัตร สาขาศลัยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์    

โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ           
(ยังไม่เริม่ปฏิบตัิงานจริง) 

1 ธ.ค.51 

4. นพ.สมฤทธ์ิ สิทธิพงศ์พิทยา วุฒิบัตร สาขาศลัยกรรมตกแต่ง  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ  ฯ    
(ยังไม่เริม่ปฏิบตัิงานจริง) 

1 ธ.ค.51 

5. นพ.สุพจน์  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.52 

6. พญ.สุภาพรรณ ศิยธานนท ์ วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ                
(ยังไม่เริม่ปฏิบตัิงานจริง) 

1 ธ.ค.52 

7. นพ.เอกพจน์ ทองมี วว.Translational Medicine อุดหนุนวิทยาลัยฯ     1 ต.ค.54 

8. อ.นันทยา กะสวยทอง ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ต.ค.54 

9. อ.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนา

ภิเษก รุ่นท่ี 12 

1 พ.ย.54 

10. พญ.ปิยะรตัน์ ธัญนิพัทธ ์ ปร.ด.เภสัชวิทยาคลินิก อุดหนุนวิทยาลัยฯ 7 พ.ย.54 

  หมายเหตุ  :  กรณีอาจารย์ท่ียังไม่เร่ิมปฏิบัติงาน และรับทุนศึกษาต่อจาก สกอ.   ไม่นับเป็นอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ   
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 8.7 วุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า (รวมผู้ลาศึกษาต่อ)          

หน่วยงาน 

วุฒิอาจารย์ท้ังหมด จ านวน
อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (1) 

จ านวน
อาจารย์ท่ี

ลาศึกษาต่อ 
(2) 

จ านวน
นักวิจัย 

 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด       
(1)+(2) 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

วิทยาลัยฯ 0 23 14.5 32.5 5 1 37.5 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 0 10 14.5 20.5 4 0 24.5 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 0 13 0 12 1 0 13 

 
 8.8  ต าแหน่งทางวิชาการ (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

ต าแหน่งทางวิชาการ กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์  กลุ่มวชิาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยฯ  

ศาสตราจารย ์ - - - 

รองศาสตราจารย ์ 1 - 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 - 1 
 
9. งบประมาณและพัสด ุครุภัณฑ ์ 

9.1 การบริหารงบประมาณ 
วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว

ชนบท เงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ เงินโครงการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เงินบริจาค 
รายได้ศูนย์เด็ก รายได้ศูนย์สุขภาพ และรายได้อื่นๆ รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น 66,868,961.33 บาท ส าหรับบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าครุภัณฑ์ รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,581,110.26 บาท 
       9.2 การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ 

 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ด าเนินการแล้ว ตามรายละเอียดต่อไปนี้  

 
1) วัสดุ จ าแนกตามหมวดเงิน  

- เงินงบประมาณ ยอดการเบิกจ่าย 1,009,804.20 บาท  
- เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ยอดการเบิกจ่าย 490,137.26 บาท  
- เงินรายได้ ยอดการเบิกจ่าย 32,666.00 บาท  
- รวมยอดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,532,607.46 บาท 

2) ครุภัณฑ์  
ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการ เงินกู้เพื่อื้นนืูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ในไตรมาสที่ 4 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการรักษาพยาบาลทาง
การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ทั้งหมด 92 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ 249,916,800 บาท (สองร้อยสี่สิบเก้า
ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้งานพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อครบทุกรายการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ วงเงินที่
จัดซื้อได้จริงและขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันกับส านักงบประมาณ จ านวน 248,258,400 บาท (สองร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งท าให้ประหยัดงบประมาณได้จ านวน 1,658,400 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
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3) สิ่งก่อสร้าง  
3.1) อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ  

งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2553 และในปีงบประมาณ 2554 ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ในวันท่ี 31 มีนาคม 2554  
3.2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  

งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554– 2556 ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างในวงเงินรวมทั้งสิ้น
246,750,000 บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจ านวน 
31,725,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอก่อหนี้ผูกพันกับส านักงบประมาณ 
เนื่องจากต้องท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ  ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จ้างคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการจัดท ารายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน  มีนาคม 
2555  

3.3) หลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา  
งบก่อสร้างปีงบประมาณ 2554 ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างในวงเงิน470,412.04 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อย
สิบสองบาทสี่สตางค)์ เพื่อสร้างหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 30 กันยายน 2554 

 
10 .  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

          อัตลักษณ์   “สร้างสรรค ์สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 
          เอกลักษณ ์ “ภูมิปญัญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 
 
11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

การปรับปรุง พัฒนา ในภาพรวม  
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                        

ปี 2553 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของกรรมการตรวจประเมิน 
1. ควรมีการก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรและ

การเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

- วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีคณะ กรรมการจากทั้ง 2 
หลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่
มีคณะกรรมการจากศูนย์แพทย์เป็นคณะกรรมการ 

2. ควรมีการจัดท าแผนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและคุณวุฒิในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

- มีการจัดท าแผน 4 ปีพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อวางเป้าหมาย
ให้อาจารย์ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากระยะเวลา
ท างานและการเขียนผลงานทางวิชาการ   

- มีการจัดสรรทุนในระดับปริญญาเอกอย่างน้อยปีละ 2 ทุน  
3. ควรมีผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและอยู่ ในมาตรฐานเดียวกันทุก
หลักสูตร 

- มีได้แต่งตั้งกรรมการบริหารวิชาการก ากับดูแลทั้ง 2 หลักสูตร 

4. วิทยาลัยฯควรเร่งสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรทราบอย่าง
ทั่วถึง 

- มีการประชุม ช้ีแจง เกณฑ์การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น 

5. ควรสร้างยุทธศาสตร์งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ
เรื่องการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนให้เป็นรูปธรรม   

- มีการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการวิจัย โดยเน้นการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 12 - 
 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                        
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

6. ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารในองค์กรให้รวดเร็ว
และทั่วถึง 

 

- มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากเดิมอีก 3 จุด ได้แก่ 
บริเวณหน้าลิืท์ บริเวณงานกิจการนักศึกษา 

- มีการจัดท า Group mail ส าหรับอาจารย์และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารเพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง 

- มีการปรับปรุงเว็บไซต์และอัพโหลดข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์
ในเว็บเพจของวิทยาลัยฯ 

- มีการจัดประชุมผู้บริหารพบบุคลากรปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 
การปรับปรุง พัฒนา แยกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                             

ปี 2553 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของกรรมการตรวจประเมิน 
วิทยาลัยฯต้องน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่สถาบันร่วมผลิต  
นักศึกษา  ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมทบทวนจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้อง
กับปรัชญา พันธกิจและเป้าหมาย (เอกสารหน้า 4,5) 

- มีการเชิญสถาบันร่วมผลิตมาร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ            
5 ปี เมื่อวันท่ี 15 ส.ค.2554 

- มีการเชิญประชาชนในพื้นที่มาร่วมืังและท าประชาพิจารณ์
เกี่ยวกับแผนการสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
(โรงพยาบาล) เมื่อวันท่ี 29 พ.ย.2554 

 
       องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                       
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

1. วิทยาลัยฯควรเร่งรัดตั้ งคณะกรรมการวิชาการให้
ครอบคลุมไปถึงสถาบันร่วมผลิตแพทย์และหรือมีรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อสร้างระบบและ
กลไกในการจัดการเรื่องการจัดการบริหารหลักสูตร โดย
ศึกษาจากแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF) 

-                                                        
          ฯ (                  ฯ           23         
   2555)  
-                                                   ฯ   

                    2555) 

2. ควรมีการใช้ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีการ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่วางร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยฯและศูนย์ 

 

                                                           
        
-                            
-                                         

(ป                ฯ          23        2555) 
-                             (                 ฯ   

                    2555) 
-                                (               ฯ     

283/2554               4    ฎ    2554)  
-                          ต                     และ 

                           



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 13 - 
 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                       
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

3.  ควรมีการเชื่อมโยงความรู้และระบบการจัดการบริหาร
หลักสูตรระหว่าง ช้ันปรีคลินิกและ ช้ันคลินิกให้มี
ประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วม 

-                                                ต  
               ฯ                   ฯ          23 
       2555)   มีอาจารย์จากศูนย์แพทย์ร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

4. ควรมีกระบวนการจัดท าSAR ของศูนย์แพทย์ศึกษา
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯประกอบด้วยช้ัน ปรี
คลินิก  ช้ันคลินิกสรรพสิทธิ์ ศูนย์การแพทยศาสตร์
เชียงรายประชานุเคราะห์  เพื่อให้สอดรับกับการ
รายงานผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ 3,5) 

-            2554          ศาสตรศึกษาทั้งส             
           SAR   
- มีเจ้า                                          SAR   

5. ให้คณะกรรมการในข้อที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบในการวาง
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่สมบูรณ์
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เช่น การ
จัดท ารายละเอียดรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา ก่อนการ
เปิดภาคการศึกษา โดยเฉพาะช้ันคลินิกนักศึกษาจะเปิด
การศึกษาในวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปีการศึกษา โดยน า
ผลการประเมินการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ 

- ค                                               ฯ                   
   มีหน้าที่ควบคลุมในการวางระบบและกลไกก     การจัดการ 
               ให้มีรายละเอียดรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา 

6. คณะกรรมการอ านวยการของวิทยาลัยฯควรหาแนวทาง
ในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณาจารย์จากศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา เช่น ในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
ผศ. รศ.หรือ ศ.  

-  อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษาข้อมูล 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรก าหนดทิศทางใน
การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ
ภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง   เ ช่น การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระหว่างศูนย์
การแพทย์ เ ชียงรายที่ ใ ช้หลักสูตรนเรศวร  ศูนย์
การแพทย์สรรพสิทธ์ิที่ใช้หลักสูตรขอนแก่น  

- อยู่ระหว่างด าเนินการ พร้อมน าเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหาร 
   หลักสูตรต่อไป 

8. วิทยาลัยฯควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง
ที่รับผิดชอบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่
เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

- ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการสอบถามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นอตัลักษณ์ของวิทยาลัยฯ “สร้างสรรค์ สามัคค ี
ส านึกดีต่อสังคม” 

9. ควรจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุนโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า 5 ปีเพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

- มีการจัดท าแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลการทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  แผน 4 ปีเพิ่มข้อก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและต าแหน่งที่สูงข้ึนในสายสนับสนุน 

- มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปีของวิทยาลัยฯ 
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       องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                    

ปี 2553 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของกรรมการตรวจประเมิน 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่ อเพิ่มพูนและพัฒนา

ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าโดยเฉพาะ 
- จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสบการณศ์ิษย์เก่าใน

เรื่องหัตถการและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ในเดือนพฤษภาคม 2555 
- มีการจัดกจิกรรมปัจฉิมนเิทศ เพือ่เตรียมความพร้อมบัณฑติก่อนไป

ปฏิบัติงานจริง โดยเน้นเรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะ
แพทย์ใช้ทุนและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวชจริยศาสตร์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัต ิ

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในจัดกิจกรรมหรือโครงการทีนักศึกษา
เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯที่
สอดคล้องกับแผนการพัฒนานักศึกษา 
 

- ได้มีการอบรมแกนน านักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ในการใช้หลัก PDCA ในการท ากิจกรรมหรือโครงการใน
วิทยาลัย ฯ ก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุด
ใหม่ทุกปี และในการท ากิจกรรมหรือโครงการ จะต้องมีการสรุปผล
การด าเนินการแต่ละกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในปี
ต่อไป ซึ่งจะจัดในเดือน พฤษภาคม 2555 นี ้

 
          องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                     
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

1. วิทยาลัยฯควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจน ก าหนด
แนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ์  เป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจนที่ออกโดยกรรมการบริหารงานวิจัยของ
วิทยาลัย 

- มีการจัดท าระบบและกลไกสนับสนุกการวิจัย เช่น ประกาศ 
    ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยของวิทยาลัยฯ  
    และแบบือร์มต่างๆ แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานด้านการวิจัย  

2. วิทยาลัยฯควรมีระบบและกลไกในการรวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจเพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ให้ท าหน้าที่รวบรวม 
วิ เคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยโดยมีแนวทาง
ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและส่งผู้แทนเข้าร่วมกับ
ระดับมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อ
สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

- มีการประกาศและจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุน 
   การท าวิจัยแก่บุคลากร 

 
 

          องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                 

ปี 2553 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของกรรมการตรวจประเมิน 
ควรมีการประเมินผลประโยชน์หรอืผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสังคมจากกลุม่เป้าหมายและ
น าไปพัฒนาระบบและกลไกต่อสังคม 

- มีแบบประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบ โดยยึดตามแนวทางของ 
  มหาวิทยาลัยและได้น าผลการประเมินเป็นข้อมูลส าหรับกา 
  รสน้บสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป 
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         องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ปี 

2553 
การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของกรรมการตรวจประเมิน 
ควรจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการให้เข้ากับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาของหลักสูตรและกิจกรรม
นักศึกษา 

- วิทยาลัยฯ สนับสนุนและมีแผนด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุง 
  ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรและ 
  นักศึกษา มีการบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอน เช่น วิชากาย 
  วิภาคศาสตร์ และเวชศาสตร์ชุมชน 

       
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                  
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

1. กรรมการวิทยาลัยฯควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์
ตั้ งแต่ต้นปี เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลอันจะไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ปณิธาน
ของวิทยาลัยฯ ท่ีประสงค์ 

- มีการก าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์ของ กพ.มาใช้กับ 
   พนักงานในการประเมินผลปฏบิัติงานของบุคลากร และมีการ 
   วางแผนจัดท าโคลงการศึกษาดงูานของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆเพือ่ 
   ใช้เป็นแนวทางในการท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
- มีการด าเนินการในรูปแบบของกรรมการที่มีการให้บุคลากรทุก 
  ระดับเข้ามามสี่วนในการบริหารจัดการงานภายในวิทยาลัยฯ เช่น    
  การจัดตั้งกรรมการHR ที่ได้มาจากการสรรหาจากทุกส่วนงานใน  
  วิทยาลัยฯ, กรรมการประจ าวิทยาลัยฯประเภทผู้แทนอาจารย์,  
  กรรมการงานอาคาร สถานท่ี, กรรมการหอพัก ฯลฯ 

2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควรท า
อย่างครบถ้วน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

- วิทยาลัยฯมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับืังความคิดเห็นจาก 
   นักศึกษา บุคลากรในทุกเรื่อง และการสรรหาคณะกรรมการประจ า 
   วิทยาลัยมีกรรมการมาจากตัวแทนอาจารย์ รวมถึงมีการสอบถาม 
   ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานของผู้บริหาร               
  วิทยาลัยฯโดยได้น าผลการส ารวจมาท าแผนปรับปรุงการบริหารงาน 

 
          องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                  
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมองภาพรวม
ทั้งระบบเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
 

      วิทยาลัยฯ มีโครงการท าแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2555-2559) ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบาย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากบุคลากรทุกฝ่ายในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ร่วมกับแผนการพัฒนาบุคลากรและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานและสู่
บุคคล มีคู่มือส าหรับบุคลากรได้ศึกษาแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการเงิน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2555-2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 มีนาคม 
2555 ซึ่งมีแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                  
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งมีการจัดสรร
งบประมาณครอบคลุมตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นพัฒนา
ระบบการเงินการบัญชี และพัสดุ ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และพร้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯอย่างยั่งยืน 

 
      องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                 
ปี 2553 

การด าเนินงาน / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการตรวจประเมิน 

1. ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯควร
ให้ผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะนักศึกษา  
สถาบันแพทย์ร่วมผลิต ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-  วิทยาลัยฯ ได้มีการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอน โดยได้น าผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปี 2555  

-  ศูนย์ แพทย์มี ส่ วยร่ วม ในการพัฒนาคุณภาพโดยการ เป็ น
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับวิทยาลัยฯ และร่วมจัดท า 
SAR ของศูนย์แพทย์ตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง  

2. ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ และมีกิจกรรมร่วมอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

- วิทยาลัยฯมีการสร้างเครือข่าย Mini UKM ในเรื่องการประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 

3.  ควรน าผลการประเมินประกันคุณภาพ มา
ปรับปรุงการท างานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกตัว
บ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- บุคลากรวิทยาลัยฯ  ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในการก าหนดและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และ            
 พันธกิจ  และมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ร่วมกัน มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ในจัดท าแผนกลยุทธ์ มีกิจกรรมและโครงการ  
 รองรับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ คลอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน  
 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการฯ 

 
 
 
 

3.  วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
    - วิทยาลัยฯ ได้การวิเคราะห ปรับปรุง ทบทวนแผนกลยุทธ์ตามผลการประเมินความส าเร็จ ในแต่ละปี 
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
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 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่  2  (พ .ศ .  2551–2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

       วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนาแผน  โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (19.1.1-
1-1.1) และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2551 – 2555) (19.1.1-1-1.2) ส าหรับก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานของคณะฯ ในช่วงปี พ.ศ.2551 
– 2555 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปีภายใต้
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2554   โดยในการด าเนินงาน ได้มีการแจ้งให้กลุ่มวิชา/
กลุ่มงานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเสนอ
โครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนกลยุทธ์ประจ าปี
(19.1.1-1-1.3) ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2554 (19.1.1-1-1.4) 
เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ภายในวิทยาลัยฯ งานนโยบายและแผนได้
รวบรวมและจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2554) (19.1.1-1-1.5) มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง/ความ เ ช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ (19.1.1-1-1.6)  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ   และเสนอ
ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (19.1.1-
1-1.7)   และประกาศแผนปฏิบัติการวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี 2554 ส าหรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
(19.1.1-1-1.8)    

 
 

19.1.1-1-1.1 
19.1.1-1-1.2  

 
 
 
 
 
 

19.1.1-1-1.3  
 

19.1.1-1-1.4 
 
 
 

19.1.1-1-1.5 
 

19.1.1-1-1.6 
 
 

19.1.1-1-1.7 
 

19.1.1-1-1.8 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน

ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
        วิทยาลัยฯ ไดด าเนินการจัดแผนกลยุทธ์ 3 ระยะ 
คือ 
ระยะที่  1 สั มมนา เ ชิ งปฏิ บั ติ กา รทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานและบุคคล วันที่ 
7-8 ม.ีค.54  

 
 
 
 
 

http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Pha/Pha.QA_File_4503.pdf
http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Pha/Pha.QA_File_4504.pdf
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เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ระยะที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
ถ่ายทอดสู่บุคลากร วันที่ 26มี.ค.54  
ระยะที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน วันท่ี 15 ส.ค.54  (19.1.1-2-2.1) 
โดยมีแนวทางชัดเจนในการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
หน่วยงาน ไปยังบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  และ
โรงพยาบาลหลัก มีการถ่ายทอดกิจกรรม/โครงการใน
แผน    กลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานย่อยต่างๆ ภายใน
วิทยาลัยฯ โดยมีการแจ้งในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารที่เป็นผู้แทนจากทุกกลุ่มวิชา/กลุ่มงานเพื่อ
รับทราบแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 
(19.1.1-2-2.2) โ ดยมี การก าหนดตั วบ่ ง ช้ี และค่ า
เป้าหมายซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีระดับองค์กร (ระดับกลยุทธ์) 
และตัวบ่งช้ีระดับกิจกรรม/โครงการ พร้อมก าหนดค่า
เป้าหมาย และมีการแจ้งในประชุมในที่ ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร
ทุกระดับได้รับทราบ (19.1.1-2-2.3) นอกจากนี้ ได้มี
การแจ้งเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี  2554  
(19.1.1-2-2.4) 

 
 
 

19.1.1-2-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.1.1-2-2.2 
 
 
 

 19.1.1-2-2.3  
19.1.1-2-2.4 

 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็น

แผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

      วิทยาลัยฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ สู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยมีการ
ก าหนดกรอบวงเงินงบประจ าปีตามพันธกิจ 4 พันธกิจ
คือ  ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเขียนแผนปฏิบัติการ/
โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ า วิ ทยาลั ย  เพื่ อพิ จ ารณา
แผนปฏิบัติการ/โครงการประจ าปี 

19.1.1-3-3.1 
19.1.1-3-3.2 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่ ง ช้ี  เ พื่ อ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

      วิทยาลัยฯ มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย
ของแผนแผนกลยุทธ์ 4 ปี โดยผ่านมติของกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯและผ่านความคิดเห็นจากผู้รับผดิชอบ
ในแต่ละหน่วยงาน และมีการก าหนดแผนดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จ(KPIs) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนกลยุทธ์ ในแต่ละปี  ส่วนตั วบ่ ง ช้ีและค่ า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ  จะมี
การก าหนดจากหน่วยงานต่างๆของวิทยาลัยฯที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ  

19.1.1-4-4.1 

5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ งาน
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี/โครงการ ครบ 4 พันธกิจ โดยได้ก าหนด

19.1.1-5-5.1 

http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Agr/Agr.QA_File_7693.pdf
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เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ระยะเวลาการด าเนินไว้ในแผนอย่างชัดเจน และมีการ
จัดท ารายงานประจ าปี นอกจากนี้ยังมีแผนด าเนิน
โครงการร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลหลักและ          
วิทยาลัยฯ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันมหิดล 
นิเทศน์นักศึกษาแพทย์ปี 6 ที่โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ ง  และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

      วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปอยางสม่ าเสมอ           
ผานการน าเสนอ และติดตามเปนรายไตรมาส (4 ครั้ง
ต่อป โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุม
กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และการรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส 

19.1.1-6-6.1 
19.1.1-6-6.2 
19.1.1-6-6.3 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 

     วิทยาลั ยฯ  มี ก ารสรุ ปและประ เมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธปละ 1 ครั้ง โดย
รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และ
รายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ 

19.1.1-7-7.1 
19.1.1-7-7.2 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

     วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีระดับกิจกรรม/โครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น 
และขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
มาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

19.1.1-8-8.1 

   ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.1.1-1-1.1     ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงานวิทยาลัยฯ  

    19.1.1-1-1.2     แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551 - 2555)  
  19.1.1-1-1.3     หนังสือแจ้งให้กลุ่มวิชา/กลุ่มงานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเสนอ โครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผน  

                     กลยุทธ์ประจ าปี (ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554)  
  19.1.1-1-1.4     โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2554 
  19.1.1-1-1.5     แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 

http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Pha/Pha.QA_File_4499.pdf
ทำเล่มกลุ่มวิชา%202554/SAR%202554/SAR%20วิทยาลัย%2054/เอกสารแนบ
http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Pha/Pha.QA_File_4504.pdf
http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Pha/Pha.QA_File_4504.pdf
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19.1.1-1-1.6     สรุปการวิเคราะห์ความสอดคล้อง/ความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลยัฯ  
                     ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรช์าติ  
19.1.1-1-1.7     รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ/2553 
19.1.1-1-1.8     ประกาศใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานประจ าปี 2554 
 
19.1.1-2-2.1      โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2554 
19.1.1-2-2.2      เอกสารการแจง้แผนปฏิบัติการโครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  
                      การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2554 
19.1.1-2-2.3       รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ/2553 
19.1.1-2-2.4     แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554   
 

19.1.1-3-3.1     ตารางแสดงการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2554 ซึ่งมีกิจกรรม/ 
                     โครงการรองรับครบทุกพันธกิจ 
19.1.1-3-3.2     รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ/2553 
 
19.1.1-4-4.1     ตารางแสดงถึงการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีโดยประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีในระดับองค์กร  
                     (ระดับกลยุทธ์) และตัวบ่งช้ีในระดับกิจกรรม/โครงการ 
19.1.1-5-5.1     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการปี 2554 ครบ 4 พันธกิจ (รายงานประจ าปี 2554) 
19.1.1-6-6.1     หนังสือติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานย่อยต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ  
19.1.1-6-6.2     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

- รายงานไตรมาสที่ 1  ครั้งท่ี 2/2554  วันท่ี  17 ก.พ.54 
- รายงานไตรมาสที่ 2  ครั้งท่ี 5/2554  วันท่ี  19 พ.ค.54 
- รายงานไตรมาสที่ 3  ครั้งท่ี 7/2554  วันท่ี  21 ก.ค. 54 
- รายงานไตรมาสที่ 4  ครั้งท่ี 10/2554 วันท่ี  27 ต.ค.54 

19.1.1-6-6.3     ตารางการรายงานติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รายไตรมาส 
 
19.1.1-7-7.1     ตารางการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร  
19.1.1-7-7.2     รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 11/2554 วันท่ี 17 พ.ย.54  
 
19.1.1-8-8.1     รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิยาลัยฯ ครั้งท่ี  3/2554 วันท่ี 17 มี.ค.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Agr/Agr.QA_File_7693.pdf
http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Pha/Pha.QA_File_4644.pdf
http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Agr/Agr.QA_File_7693.pdf
http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Agr/Agr.QA_File_7693.pdf
http://qadms.ubu.ac.th/qa_file/Pha/Pha.QA_File_4667.pdf


รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 22 - 
 

 
     ตัวบ่งชี้ 1.2  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.ที ่16.1) 
     ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 
     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 ผลด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย / กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

       ด าเนนิการแล้วโดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้กองแผน เป็น
ผู้ด าเนินการ  
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลยัฯ 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

วิทยาลัยฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรโดยในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้เน้นให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ ผ่านระบบต่างๆดังนี้  

1. ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ได้มีการแจ้งอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยให้กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการสอดแทรกอัต
ลักษณ์ในการจัดการเรียนการสอน และงานกิจการนักศึกษาจัด
กิจกรรมสอดรับกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ 

2. กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มีการพัฒนาและหรือปรับปรุงหลักสูตร 
          มีการปรับปรุงให้มีรายวิชาทีม่ีเนื้อหาสาระเน้นการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” ตัวอย่าง 
เช่น เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1-5 ของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ที่มีเนื้อหาในการสร้างสรรค์โดยให้นักศึกษาท าวิจัยด้านสุขภาพ
ในรายวิชารายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 5 และสร้างความสามัคคีใน
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 3 ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มีรายวิชานวัตกรรม
สุขภาพและรายวิชาปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุขที่มีเนื้อหาในการ
สร้างสรรค์โดยให้นักศึกษาท าวิจัยด้านสุขภาพและคิดค้นนวัตกรรม
สุขภาพ รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน และ วินิจฉัยชุมชนสร้างความ
สามัคคีให้กับคนในชุมชนและการอยู่ร่วมกับคนในชุมชนรวมถึงการ
สร้างส านึกท่ีดีต่อสังคม 
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วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตใน
สาขา/สาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือตาม
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา ซึ่งทุกหลักสูตรต้องก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดและต้องครอบคลุม  วิทยาลัยฯ ยังมีโครงการสร้างส านึกดีด้าน
การลดใช้พลังงานโดยการจัดท าโครงการขึ้นลงบันไดหัวใจแข็งแรงแทน
การใช้ลิืท์ โดยเน้นกับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หรือฝ่ายพัฒนานักศึกษาระดับวิทยาลัยฯ  มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและนอกหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จาก
ประสบการณ์นอกช้ันเรียนหรือจากสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนา
นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่คิด-พูด-ท า อย่างสร้างสรรค์ ใฝ่สามัคคี และมี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคม มีน้ าใจ เอื้อเื้นอและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  การพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และจิตใจ
บริการ (Service Mind) โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เน้นชุมชน 
ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วม ตัวอย่าง 
โครงการเสริมประสบการณ์นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ช้ันปีที่ 3 
โครงการกีฬาสัมพันธ์สาธารณสุข โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์  
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

3. ผลการประเมินความเห็นของ “ผู้เรียน” และ
บุคลากร  เกี่ ย วกับการปฏิบั ติ ง านของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     ด าเนินการแล้วโดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้กองแผนเป็นผู้แจก
แบบประเมินให้แต่คณะ / วิทยาลัยฯ เพื่อน าไปประเมินในภาพรวม  
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบท่ีเป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคณุค่าตอ่สังคม 

 

กิจกรรม/โครงการของคณะ/ส านักที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ เป็น 
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

1. ประโยชน์ โดยตรงต่อสั งคม คือ บัณฑิตที่ส า เร็ จ
การศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอัตราการได้
งานท า ร้อยละ 97.67 และเงินเดือนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่า 
(เฉลี่ย 12,015 บาท)  

2. ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานต่างๆ ได้รับ
ประโยชน์จากการที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ รู้จักคิดสร้างสรรค์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติในการ
ท างานและจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวม โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.15  (คะแนนเต็ม 5) และผล
การประเมินในส่วนของคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต  มี
คะแนนเฉลี่ย  4.28 (คะแนนเต็ม 5) 

3. ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และท้องถิ่น ได้รับ
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ประโยชน์จากการที่นักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ไปจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตัวอย่างเช่น  
(1)  โครงการด้านสุขภาพในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนของนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์ที่หมู่บ้านมดง่ามเหนือ-มดง่ามใต้ 5 โครงการ 
อาทิ บ้านเรือนสะอาดปราศจากโรคภัย โครงการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน โครงการ 3 อ.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่บ้านมดง่าม
เหนือและมดง่ามใต้ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โครงการมดง่ามเหนือใต้ ร่วมใจพัฒนา รักษา
สิ่งแวดล้อม โครงการมดง่ามร่วมใจท่าทางการท างานอย่างถูกต้อง 
บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและโครงสร้าง 

(2)  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียน 
(3)  โครงการออมบุญสะสมความดีตามรอยพ่อ 
(4)  เครือข่าย cmp-virtue ใน facebook ที่ปลูกฝังความดีและ   

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความ 
ดีและการท าดี โดยสมาชิกเป็นนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย
แพทยศาสตร์รวมถึงบุคคลที่สนใจ 

(5) โครงการบริจาคโลหิตในวันมหิดล 
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

5. “ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน” ได้รับการ
ยกย่อง “หรือ ยอมรับ” ในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัต
ลักษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องที่เกี่ยวกับความสามัคคีของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ บุคลากร
ของวิทยาลัยฯจ านวน 2 คน  ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
กีฬา “วลัยลักษณ์เกมส์” การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ ๓๑ คือ น.ส. ลภัส ยิ่ง
ยืน ได้รับรางวัลเหรียญทอง   1  เหรียญ   จากกีฬาประเภทเดิน
ทน  3,000 เมตร รางวัลเหรียญเงิน  5  เหรียญ   จากกีฬาประเภท
วิ่ง 3,000 เมตร วิ่ง 1,500 เมตร วิ่ง 4 x 400 เมตร              วิ่ง 4 x 
100 เมตร พุ่งแหลน และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากกีฬาทุ่ม
น้ าหนัก และ  
น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญกีฬา
ประเภทเดินทน  3,000  เมตร  
      นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติในการ
สร้างสรรค์โดยการผ่านการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา 
และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ครั้งที่ 1 (The 
1st Annual Siriraj International Medical Microbiology and 
Immunology Competition, SIMIC) เข้ารอบ 16 ทีม ได้แก่ นายณัฐ
พล สีดาพันธุ์ นางสาวพรทิพา สืบสารคาม  นายรัฐพล เกิดสุข  นายนพ
พร เล็กเจริญสมบัติ นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 3 และ6 
       บัณฑิตของวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องระดับชาติในการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5, 
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6, 7 “ก้าวใหม่เครือขา่ยอีสานร่วมเรียนรู้ฝ่าวิกฤตสู่สังคมปลอดโรคและ
ภัยสุขภาพ”คือ นางสาวศิริทิพย์ ในทอง บัณฑิตสาธารณสุขรุ่นที่ 1 
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

    ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

  - - - - 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

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

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.1.2.1-1-1.1     แผนกลยุทธิวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  
19.1.2.1-1-1.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 
19.1.2.1-1-1.3        รายงานการประเมินตนเอง  ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554   

19.1.2.1-2-2.1       รายงานการชุมคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ ในเรื่องอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 
19.1.2.1-2-2.2       สรุปรายวิชาเวชเวชศาสตร์ชุมชน และวินิจฉัยชุมชน  
19.1.2.1-2-2.3       โครงการขึ้นลงบันไดหัวใจแข็งแรงแทนการใช้ลิืท์ หรือภาพกิจกรรม 
19.1.2.1-2-2.4       ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

19.1.2.1-3-3.1      สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ  

19.1.2.1-4-4.1      แบบสรุปความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑติ วิทยาลัยฯ 
19.1.2.1-4-4.2      ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

19.1.2.1-5-5.1      บันทึก เรื่อง เชิดชูความดีบุคลากรวิยาลัยฯ / ภาพกิจกรรม 
19.1.2.1-5-5.2      รายงานสรุปนักศึกษาได้รบัรางวัล 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์(สมศ. 16.2) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน :  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติ (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการค านวณ : 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ / 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  4.15 คะแนน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1.1 ด้านคณุธรรมจรยิธรรม 4.45 คะแนน 

1.2 ด้านความรู ้ 4.03 คะแนน 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.00 คะแนน 

1.4 ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 4.33 คะแนน 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.95 คะแนน 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 27 คน 

3. คิดเป็นร้อยละ 83 ร้อยละ 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 4.15  คะแนน 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 4.15 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.1.2.2-1    แบบสรุปความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยฯ 
19.1.2.2-2    แบบสอบถามตอบกลับจากผู้ใช้บณัฑิต 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2.3 :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบัน  (สมศ.17) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 
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  

 

เกณฑ์การระเมิน ผลด าเนินงาน 
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เกณฑ์การระเมิน ผลด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย / 
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

       ด าเนินการแล้วโดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้กองแผน 
ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้ด าเนินการและให้วิทยาลัยฯ เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนที่ก าหนด  
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

      วิทยาลัยฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
โดย 

1.  คณาจารย์และบุคลากรมีบทบาทในการให้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป เช่น  โครงการท าบุญอาจารย์ใหญ่  

2. คณาจารย์และบุคลากร มสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลัย เช่น  วิทยาลยัฯได้เข้าร่วม
สัมมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้ เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับอดุมศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 8 
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลยัฯ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

     วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ ในการ
แจกแบบประเมิน และส่งให้กับทางกองแผนงานเพื่อประมวลผลใน
ภาพรวมต่อไป 
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

ผลการด าเนินกจิกรรม/โครงการของคณะ/ส านักท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคณุค่าต่อสังคมคือ 
1. ด้านการเรียนการสอน 

การออกชุมชนในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและรายวิชาเวช
ศาสตร์ครอบครัวของนักศึกษาวิทยาลัยฯ  ซึ่งนักศึกษาได้จดักิจกรรมที่
เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 
2. ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลย ี

      1. โครงการบริการวิชาการป ี52 
      2. โครงการบริการวิชาการป ี53 
      3. โครงการบริการวิชาการป ี54 
      4. ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพ  

3. ด้านวิจัย 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      - โครงการท าบุญอาจารย์ใหญ่ (ด าเนินการทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550) 
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
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เกณฑ์การระเมิน ผลด าเนินงาน 

5. “ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา” มี
เอกลักษณต์ามจดุเน้น จุดเด่น หรอืความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

- 

  ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ  ใช้ผลประเมินร่วมกบัมหาวิทยาลยัฯ บรรลเุป้าหมาย 

  รายการหลักฐานอ้างอิง   
19.1.2.3-1-1.1     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
19.1.2.3-1-1.2     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ฉบับทบทวนช่วงครึ่งปีหลังของแผน 
19.1.2.3-1-1.3     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (http://web.sut.ac.th/qa/pdf/inqa3/Report-QA53.pdf) 

 
  19.1.2.3-2-2.1    โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลยัฯ 
  19.1.2.3-2-2.2    เกียรติบัตรเขา้ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา  
                           (Mini UKM) ครั้งที่ 8 

  19.1.2.3-3-3.1    สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ    

  19.1.2.3-4-4.1    รายงานโครงการ /กิจกรรมต่างของวิทยาลัยฯ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     

(กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) 
                         

1.                            
            

-                                                         ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอนมาอยา่งต่อเนื่อง                                               
ประมวล                                                                                        
                                                                                          

-                                        และ
                                                     
                                                    

-                                                                                             
                          ของบุคลากรสายวิชาการ 
                                                                                         

-                                                                                              
-                                                                  
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- มีโรงพยาบาลร่วมผลิตที่มีศักยภาพท้ังด้านงานบริการและวิชาการ รวมทั้งมีผู้ป่วยปริมาณมากและหลากหลาย เพียง
พอที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามเกณฑม์าตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ตลอดจนประสบการณเ์กี่ยวกับ
โรคที่พบบ่อยในภูมภิาค 

- โรงพยาบาลร่วมผลติมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารหลักสูตรในทุกระดับ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า การจัดการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
                      

-                                                                                                    
                                             

-                                                                          
                                                             

-                                                                            
                                                               
                                                                                      

-                                                         
                                                                                          
                                                             

-                                                                                      
 
 
 
 
 

2.                                        
-                                                             

                                                                                                           
                                                  

-                                                                                          
                                                                  และการบริหารหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ                                          
                                                       Teaching H        
                                                                              

-                             การ             ดา้นความก้าวหน้าในการขอต าแหน่งทางวิชาการและระบบ
สวัสดิการ     อัตรา         ่ที่สูง สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ                   ทั้งนี ้
                  มีบคุลากรที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการ       งาน                    

-                                                                                      
                                                                           

  
3.                 /         

-                 ที ่                                       
- ระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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 (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
 

ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาได้      

อย่างทันท่วงท ี
- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้หรือแก้ไขปัญหา

สุขภาพชุมชน 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- มีการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
- อาจารย์ผู้สอนเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา 
- มีบุคลากรที่ทุ่มเทอุทิศเวลาในการท างาน 
- นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษากับอาจารย์ได้เมื่อต้องการ 
- บัณฑิตมีงานท ามากกว่าร้อยละ95 ประกอบอาชีพตรงตามสาขา มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ.ก าหนด 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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- จ านวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามสัดส่วนท่ี สกอ.ก าหนด 
- ไม่มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
- ไม่มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาสามารถด าเนินการ

ตามแผนการศึกษาอย่างเคร่งครัดและสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่ายแยกหลักสูตร เพื่อให้ทราบแนวโน้มในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ

รายรับ-รายจ่ายของหลักสูตร 
- จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษฯ เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ (1902 414) รายบุคคล ท าให้นักศึกษามีพื้นฐานในการ

ท าวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการท างานของบัณฑิตในอนาคต 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1            ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร      
ชนิดของตัวบ่งชี้ 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. มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร เ ปิ ด
หลั ก สู ต ร ใหม่ แ ล ะ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

1.1.ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุง
หลักสูตร 

      กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ที่  
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอและ
จัดท าหลักสูตร  (แนวปฏิบัติในการเสนอและจัดท าหลักสูตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 33 - 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19.MD_2.1-1-1.1) คือ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 โดย
ได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รับรองจากแพทยสภา และรับทราบการให้
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(19.MD_2.1-1-1.2)  

1.2. การด าเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตร  

      กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี ้

1.2.1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเสนอขอท าการปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2550 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ที่มีการเรียนการสอน
ช้ันคลินิกที่ รพ.ร่วมผลิตที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และรพ.
เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยได้รับพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับรองจากแพทย
สภา และรับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (19.MD_2.1-1.1.3) 

1.2.2.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเสนอขอท าการปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2553  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ที่มีการเรียนการสอน
ช้ันคลินิก โดยเพิ่ม รพ.ศรีสะเกษ เป็น รพ.ร่วมผลิต  ได้รับ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รับรองจากแพทยสภา และรับทราบการให้ความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (19.MD_2.1-1.1.4) 

1.2.3.ในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2553 เป็น หลักสูตร
ปรับปรุง 2555 เพื่อให้สอดคล้องตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามขั้นตอน ดังนี้  

       1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่  5 มีนาคม พ.ศ. 2555) 
(19.MD_2.1-1.1.5)  

       2) แต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมใน 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร

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 
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ปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555) ปรับปรุงหลักสูตร 
(19.MD_2.1-1.1.6)  

       3) คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ (19.MD_2.1-
1.1.7) 

      ส าหรับผลการตรวจประเมินในข้อที่ 3 – 6 นั้น มีด าเนินการ
จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการจัด
การศึกษาและการวัดผล ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2554 (19.MD_2.1-1-1.8) โดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากต้องจัดการเรียนการ
สอนในช้ันคลินิกร่วมกัน มีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล
ร่วมผลิต และรายงานความก้าวหน้าต่อแพทยสภา ทุก 6 เดือน 
จนกว่าจะครบรอบการผลิตบัณฑิต (19.MD_2.1-1-1.9) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบและกลไกในการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรโดยด าเนินการตามการสร้าง
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ร า ย วิ ช า ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (19.PH_2.1-1-1.1) และแนวทางตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(19.PH_2.1-1-1.2, 19.PH_2.1-1-1.3)    
        ซึ่งในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการมาครบรอบ 5 ปี เพื่อ
เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่อง  กลุ่ม
วิชาสาธารณสุขศาสตร์   ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553 (19.PH_2.1-1-
1.4) 

2.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 (19.PH_2.1-1-
1.5) 

3. จัดท าประกาศมหา วิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

 
 

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.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 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 35 - 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553 (19.PH_2.1-1-
1.6) 

4. คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตร (19.PH_2.1-1-1.7)  

5. จัดท าโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
เสนอแนะความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่
หน่วยงานต้องการ ขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (19.PH_2.1-
1-1.8) เพื่อให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้รับทราบแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อให้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มี
ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเชิญผู้ใช้
บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (19.PH_2.1-1-1.9) และได้สรุปผล
โครงการเชิญผู้ใ ช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสู ตรฯ 
(19.PH_2.1-1-1.10) 

6. การพิจารณาอนุมัติและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554  

  6.1 อ.มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอและช้ีแจงหลักสูตรฯ 
(19.PH_2.1-1-1.11) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
4/2553  เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 และที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ในหลักการ และให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ (19.PH_2.1-1-1.12) 

  6.2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการและได้ส่งหลักสูตรที่แก้ไข
แ ล้ ว เ พื่ อ น า เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย               
(19.PH_2.1-1-1.13)  และหลักสูตรได้รับการพิจารณาอนุมัติการ
เปิดและปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การประชุมครั้ งที่  9/2553 เมื่ อวันที่  26 ธันวาคม 2553 
(19.PH_2.1-1-1.14) 

  ตามที่ สกอ. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรค
ศิลปะ (19.PH_2.1-1-1.15) นั้นกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้
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ด าเนินการส่งหลักสูตรฯ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อ
พิจารณาความซ้ าซ้อนในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ ทั้งนี้กองประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาว่า หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2554 ไม่มีเนื้อหาวิชาที่คาบเกี่ยวหรือก้าวล่วงในสาขาต่างๆ 
ตามพระราชบัญญั ติ ก า รประกอบโรคศิ ลปะ  พ .ศ .2542 
(19.PH_2.1-1-1.16)  

   ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิด
สอนนักศึกษาจ านวน 2 หลักสูตรด้วยกัน คือหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2548 นั้นได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่  5/2548 เมื่ อวันที่  19 
พฤศจิกายน 2548 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อ
วันที่  14 มกราคม 2551 (19.PH_2.1-1-1.17) ในส่วนของ
หลักสู ตรปรับปรุ ง  พ .ศ .2554 ได้ รั บการอนุมั ติ จากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2553 และขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 อยู่ใน
ขั้นตอนที่วิทยาลัยฯเสนอหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยฯด าเนินการส่ง
หลักสูตรฯให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
(19.PH_2.1-1-1.18, 19.PH_2.1-1-1.19) 

19.PH_2.1-1-1.15 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.16 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.17 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.18 
19.PH_2.1-1-1.19 

2. มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ปิ ด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดแผนผังขั้นตอน 

ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร (19.MD_2.1-2-2.1) และ
วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามระบบและกลไกการปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานพัฒนาหลักสูตร  ได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิด
หลักสูตร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่  8 กันยายน 2552 
(19.MD_2.1-2-2.2) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ท า
หนังสือแจ้งเรื่องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิดหลักสูตรที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของ สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 
05062/ ว 1378 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 (19.MD_2.1-2-2.3) 
และตามหนังสือที่ ศธ0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 
เรื่องแนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตรสาขาวิชา (19.MD_2.1-2-2.4) 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ไม่มีการ
ด าเนินการ ปิดหลักสูตร 
 

 
 

19.MD_2.1-2-2.1 
 
 
 
 

19.MD_2.1-2-2.2 
 
 

19.MD_2.1-2-2.3 
 

19.MD_2.1-2-2.4 
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กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์    
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดแผนผังขั้นตอน ระบบ
และกลไกการปิดหลักสูตร (19.PH_2.1-2-2.1) กลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ตามระบบและกลไกในการปิดหลักสูตร (19.PH_2.1-2-2.2) และ
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (19.PH_2.1-
2-2.3) ทั้งนี้ในปีการ ศึกษา 2554 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ไม่มี
การด าเนินการปิดหลักสูตร 

 
 

19.PH_2.1-2-2.1 
 

19.PH_2.1-2-2.2 
19.PH_2.1-2-2.3 

 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณี  ที่หลักสูตร
ใดยั ง ไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประ เมิ นตามตั วบ่ ง ช้ี กลา งที่
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
        ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ รับผิดชอบ
หลักการจัดการ เรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  และร่มจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
      ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตรที่เปิดสอน
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
          1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 ใช้จัดการเรียนการสอน ช้ันปีที่ 3 (นักศึกษา รหัส 52)  
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 9 รายวิชา   ภาคเรียน
ที่ 2 จ านวน 4 รายวิชา   ช้ันปีที่ 4-6 (นักศึกษา รหัส 49-51) 
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 จ านวน 37 รายวิชา 
         2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 
2553 ใช้จัดการเรียนการสอน ช้ันปีที่ 1-2 (นักศึกษา รหัส 53-54) 
รายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 11 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 11 รายวิชา 
 
      ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (19.MD_2.1-3-3.1) ได้รับ
การรับรองจากแพทยสภา (19.MD_2.1-3-3.2 และ 19.MD_2.1-
3-3.3) และมีการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร อย่าง
ครบถ้วน 4 ด้าน ได้แก่  
         1) การบริหารหลักสูตร  
         2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
         3) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
         4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (19.MD_2.1-3-3.4) 
 
       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา กลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ได้จัดท าแบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.1-3-3.1 
19.MD_2.1-3-3.2 
19.MD_2.1-3-3.3 
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ระดับปริญญาตรี  (สมอ07-02) ประจ าภาคการศึกษา 
(19.MD_2.1-3-3.5) ในภาคเรียนที่ 1 รายงานผลการด าเนินงาน
ครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน ส าหรับ
ภาคเรียนที่ 2 มีการจัดท าตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2553 (19.MD_2.1-3-3.6) รายงาน สมอ. 07-02 
ของภาคเรียนท่ี 2 เป็นไปตามตัวบ่งช้ีดังกล่าว 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิด
สอนนักศึกษาจ านวน 2 หลักสูตรด้วยกัน คือหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2548 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ในส่วนของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 นั้นได้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (19.PH_2.1-3-3.1) ในด้านการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดท าการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนี ้

 
  1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีระบบและกลไก

การเปิดหลักสูตรโดยได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรและรายวิชา 2550 งานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (19.PH_2.1-3-3.2) และมีระบบและกลไกในการ
ปิดหลักสูตร โดยยึดตามประกาศ ม.อุบลฯ เรื่องหลักเกณฑ์การปิด
หลักสูตร พ.ศ.2552 (19.PH_2.1-3-3.3) มีระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรในระดับวิทยาลัยฯ ที่มีคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ (19.PH_2.1-3-3.4) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(19.PH_2.1-3-3.5) เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรปรับปรุง และด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
     2. ประเด็นทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน ได้แก่ มี

อาจารย์ประจ าหลักสูตร(19.PH_2.1-3-3.6) และอาจารย์ผู้สอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษ (19.PH_2.1-3-3.7) มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ (19.PH_2.1-3-3.8) ห้องสมุดและสถานฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่เพียงพอ มีอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้ง
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ เพียงพอ  (19.PH_2.1-3-3.9 - 
19.PH_2.1-3-3.10) 
     3.ประเด็นการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ได้แก่ 

 
19.MD_2.1-3-3.5 

 
 
 

19.MD_2.1-3-3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสายเพื่อให้การ
สนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและอื่นๆ
(19.PH_2.1-3-3.11-19.PH_2.1-3-3.12)  มีการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา มีการจัดโครงการ
กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดหรือไม่ก าหนดในหลักสูตร โดย
ความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก (19.PH_2.1-3-
3.13, 19.PH_2.1-3-3.14) 
4. ประเด็นความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ วิทยาลัยฯ มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี ้
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (19.PH_2.1-3-3.15 ) 
        ทั้งนี้ ในการด าเนินงานหลักสูตรของกลุ่มวิชาฯ ได้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 ซึ่ง
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้ชัดเจนอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ 1)การบริหารหลักสูตร 2)
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 3)การสนับสนุนและการให้
ค าแนะน านักศึกษาและ 4) ความต้องการของตลาดแรงงาน 

   เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
กลุ่มวิชาได้จัดท าแบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษา สมอ.07-02 (19.PH_2.1-3-
3.16, 19.PH_2.1-3-3.17) 

ในส่วนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  มีเกณฑ์การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามตัวบ่งช้ี (19.PH_2.1-3-
3.18)  โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร
(19.PH_2.1-3-3.19)   
2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 (19.PH_2.1-
3-3.20)   
3.มีรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ก่อนการเปิดสอนและ
ในภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา (19.PH_2.1-3-3.21)   
4.มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา(มคอ.5) 
ภาย ใน 30 วัน  หลั งสิ้ นภาคการศึกษาทุก รายวิ ช า 
(19.PH_2.1-3-3.22)   
5.มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร    
(มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา (19.PH_2.1-3-
3.23)  

 
 

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 
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6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามผลการเรียนรูท้ี่
ก าหนดใน มคอ.3 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา (19.PH_2.1-3-3.24)    
7.อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน (19.PH_2.1-3-3.25)   
8.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (19.PH_2.1-3-3.26)  

 
 

19.PH_2.1-3-3.24 
 

19.PH_2.1-3-3.25 
 

19.PH_2.1-3-3.26 
4. มีคณะกรรมการรับผิ ดชอบ

ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
ม า ต ร ฐ าน ห ลั ก สู ต ร ฯ  ก ร ณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี
ทุกหลักสูตร 

 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ดังนี้ 

4.1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (ค าสั่ งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  771 
(2)/255) ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
ฯ โดยได้ขออนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเสนอต่ออธิการบดีแล้ว 
(19.MD 2.1-4-4.1.) 

4.2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยตัวแทนของ
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ  และรพ.ร่วมผลิต (ประกาศมหาวิทยาลัย
อุ บล ร า ชธ านี  ณ  วั น ที่  1 7  ธั น ว าคม  พ . ศ .  2 5 53 )               
(19.MD 2.1-4-4.2) 

4.3.คณะกร รมกา รวิ ช าก าร ช้ันปรี คลิ นิ ก (ค าสั่ ง วิ ทย าลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 70/2554 สั่ง ณ วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2554) (19.MD 2.1-4-4.3) โดยมีการก าหนดวาระ
การประชุมทุกเดือน(19.MD 2.1-4-4.4) 

4.4  คณะกรรมการวิชาการช้ันคลินิก (ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) (19.MD 
2.1-4-4.5) โดยมีการก าหนดวาระการประชุมทุกเดือน 
(19.MD 2.1-4-4.6) 

4.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1930/2554 สั่ง ณ วันที่ 
14 ธันวาคม พ.ศ. 2554) (19.MD 2.1-4-4.7) มีคุณสมบัติ
เป็นไปตาม เกณฑ์ของ สกอ. และมีหน้าท่ีในการด าเนินการให้
ครบถ้วนตามที่ก าหนด ใน ข้อ 1 ข้อ 2 และ 3  

     
      หลักสูตรมีการประเมินและทดสอบทุกภาคการศึกษาเพื่อน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน (ตัวอย่าง มคอ.5 และ
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิกหลักสูตรแพทย์ 
(19.MD 2.1-4-4.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

19.MD 2.1-4-4.5 
19.MD 2.1-4-4.6 

 
 
 

19.MD 2.1-4-4.7 
 
 
 
 
 
 

19.MD 2.1-4-4.8 
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       ในปีการศึกษา2554 มีจัดการประเมินหลักสูตร โดย
ประเมินจากบุคลากร ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
ได้แก่ อาจารย์แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ผู้ป่วยและ
ญาติ รวมทั้ง ประเมินจากนักศึกษาช้ันปีที่ 6 เพื่อประเมินภาพรวม
การจัดการศึกษาทั้งหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ((ร่าง) เอกสารการประเมินหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง 2550) (19.MD 2.1-4-
4.9) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

     วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งมิใช่ส่วนราชการโดยด าเนินงานจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีข้อบังคับว่าด้วย การบริหารและ
การด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
2554 (19.PH_2.1-4-4.1) ในหมวดที่ 2 การด าเนินงาน ข้อ 11 ได้
ก าหนดไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการ
ประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งจาก
คณาจารย์ประจ าภายในคณะจ านวนสองคน  ทั้งนี้จ านวนทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน โดยมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ ดังนั้นการบริหารจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ก ากับดูแลโดย คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย (19.PH_2.1-4-4.2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
(19.PH_2.1-4-4.3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (19.PH_2.1-
4-4.4) และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (19.PH_2.1-4-4.5)เพื่อ
ควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุง
หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ในหลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรและการด าเนินงานหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (19.PH_2.1-4-4.6)  

 
 
 
 
 
 

19.MD 2.1-4-4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-4-4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-4-4.2 
19.PH_2.1-4-4.3 
19.PH_2.1-4-4.4 
19.PH_2.1-4-4.5 

 
 
 

19.PH_2.1-2-4.6 
5. มีคณะกรรมการรับผิ ดชอบ

ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
กา รศึ กษาและมี ก า รพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
       มีการน าผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกภาค

การศึกษามา ประกอบการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2555 (19.MD 2.1-5-5.1) 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

       กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

 
 
 

19.MD 2.1-5-5.1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้ องควบคุมก ากับ ให้ กา ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุก
ตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 ดังนี ้

1. ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 452/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554  (19.PH2.1-5-
5.1) 

2. ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 426/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (19.PH2.1-5-
5.2) 

3. คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย คณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าภายในคณะ
จ านวนสองคน  ทั้งนี้จ านวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิน
เก้าคน โดยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จัดการ
วัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
ดังนั้นการบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
ก ากับดูแลโดย คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย (19.PH2.1-5-5.3) 

 
 
 
 
 

19.PH2.1-5-5.1 
 
 

19.PH2.1-5-5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH2.1-5-5.3 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ             

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปา้หมาย 

4 ข้อ 2  ข้อ  2 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
19.MD_2.1-1-1.1 แนวปฎิบัติในการเสนอและจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.MD_2.1-1-1.2 หน้าปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 ระบุว่าได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/ว.491 เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/9250 ถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.MD_2.1-1-1.3 หน้าปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ระบุว่าได้รับพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/22 เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ 0506(2)/1243 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

19.MD_2.1-1-1.4 หน้าปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ระบุว่าได้รับพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/1101 เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ 0506(2)/6269 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

19.MD_2.1-1-1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประกาศ ณ วันที่ 
5 มีนาคม พ.ศ. 2555 

19.MD_2.1-1-1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประกาศ ณ วันที่ 
5 มีนาคม พ.ศ. 2555 

19.MD_2.1-1-1.7 เอกสารรายงานการประชุม เพื่อปรับปรุงหลักสูตร  
19.MD_2.1-1-1.8 (ร่าง) ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผล

ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554  
19.MD_2.1-1-1.9 รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
19.MD_2.1-2-2.1 แผนผังขั้นตอน ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
19.MD_2.1-2-2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 8 

กันยายน พ.ศ. 2552 
19.MD_2.1-2-2.3 หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 (2) / ว 1378 เรื่อง การแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับการเปิด-ปิดหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา  
19.MD_2.1-2-2.4 หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 (2) / ว 409 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้ง

ปิดหลักสูตร สาขาวิชา  
19.MD_2.1-3-3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ 

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  
19.MD_2.1-3-3.2 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/22 เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2550)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.MD_2.1-3-3.3 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/1101 เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

19.MD_2.1-3-3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จากเล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

19.MD_2.1-3-3.5 
 
19.MD_2.1-3-3.6 

แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษา (สมอ.07-02) 
รายงานประจ าภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2553-2554 
ตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสูตรส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
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19.MD_2.1-4-4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 771 (2)/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1180/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทผู้แทนอาจารย์ในวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 
2553 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1180/2553 เรื่อง แก้ไขค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 771 (2) 
/2552 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  407/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทผู้แทนอาจารย์ในวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2554 
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.16.1.4/0287 เรื่อง ขออนุมัติท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

19.MD_2.1-4-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

19.MD_2.1-4-4.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 400/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 464/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 70/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันที ่8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

19.MD_2.1-4-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
19.MD_2.1-4-4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันคลินิก หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 ประกาศ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
19.MD_2.1-4-4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
19.MD_2.1-4-4.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1930/2554 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 

19.MD_2.1-4-4.8 ตัวอย่าง มคอ.5 รายวิชา 
รายงานการประชุมกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 10/2554 วัน
อังคารที่ 27 ธันวาคม 2554  

19.MD_2.1-4-4.9 เอกสารการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2550 
19.MD_2.1-5-5.1 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2555 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.PH_2.1-1-1.1 เอกสารสร้างหลักสูตรและรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
19.PH_2.1-1-1.2 คู่มือการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของ สกอ. (TQF) 
19.PH_2.1-1-1.3 แนวปฏิบัติการเสนอเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.PH_2.1-1-1.4  ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2553  
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19.PH_2.1-1-1.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ.2553 

19.PH_2.1-1-1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 
2553 

19.PH_2.1-1-1.7 ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ  
19.PH_2.1-1-1.8 โครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.PH_2.1-1-1.9  ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 185/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเชิญผู้ใช้ 
  บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.PH_2.1-1-1.10  สรุปผลโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข     
                             ศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 
19.PH_2.1-1-1.11   หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 1213 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม      
                             ช้ีแจงระเบียบวาระการประชุมที่เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภา  
                             มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4/2553 คณบดี ได้มอบหมาย อ.มินตรา สาระรักษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
       ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอและช้ีแจงหลักสูตรฯ 
19.PH_2.1-1-1.12     หนังสือจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ท่ี ศธ 0529.4.6/ ว 1366 ลงวันท่ี 23         
                            พฤศจิกายน 2553 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการ  
                            ประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 
19.PH_2.1-1-1.13   หนังสือท่ี ศธ 0529.16.3/0064 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 เรื่องขอส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                            สาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 
19.PH_2.1-1-1.14   หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 045 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2554 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา  
                            หลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี   
                            26 ธันวาคม 2553 
19.PH_2.1-1-1.15  หนังสือจากสกอ.ที่ ศธ 0526(2)/ ว 920 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดการเรียน

การสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ 
19.PH_2.1-1-1.16  หนังสือจากส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 0702.03 / 

1240 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่อง ขอส่งหลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

19.PH_2.1-1-1.17  หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/890 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2551 จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
19.PH_2.1-1-1.18  หนังสือท่ี ศธ 0529/ 1641 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 เรื่องขอส่งหลักสูตรเพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร 
19.PH_2.1-1-1.19  รายชื่อหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ล าดับที่ 17 รอ สกอ.พิจารณาการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร 

19.PH_2.1-2-2.1 แผนผังขั้นตอน ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.PH_2.1-2-2.2  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 

2552 
19.PH_2.1-2-2.3  หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
 แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตรสาขาวิชา 

19.PH_2.1-3-3.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
19.PH_2.1-3-3.2 แนวปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรและรายวิชา 2550   งานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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19.PH_2.1-3-3.3  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ.2552  ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 
2552 

19.PH_2.1-3-3.4 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 426/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 
19.PH_2.1-3-3.5 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 452/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554 
19.PH_2.1-3-3.6  ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1931 /2554  เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 
2554 

19.PH_2.1-3-3.7 รายชื่ออาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2554  
19.PH_2.1-3-3.8 ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2554 
19.PH_2.1-3-3.9 สรุปจ านวนหนังสือและสื่อการสอนของห้องสมุดวิทยาลัยฯ  
19.PH_2.1-3-3.10 นักศึกษาฝึกงานและรายชื่อแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  
19.PH_2.1-3-3.11 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
19.PH_2.1-3-3.12 รายชื่ออาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554 
19.PH_2.1-3-3.13 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน 
19.PH_2.1-3-3.14  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริม ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 3 
19.PH_2.1-3-3.15 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
19.PH_2.1-3-3.16 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาต้น (สมอ.07-02)  
19.PH_2.1-3-3.17 แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาปลาย (สมอ.07-02)  
19.PH_2.1-3-3.18  แบบรายงานตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 
19.PH_2.1-3-3.19  ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 
19.PH_2.1-3-3.20 มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม แบบ มคอ.2 
19.PH_2.1-3-3.21 ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ก่อนการเปิดสอนและในภาคการศึกษา 
19.PH_2.1-3-3.22 ตัวอย่างรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา 
19.PH_2.1-3-3.23 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา  
19.PH_2.1-3-3.24     - ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรยีนการสอน ประจ าปี  
                             การศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ    
                              สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554) 
19.PH_2.1-3-3.25 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  
19.PH_2.1-3-3.26 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

19.PH_2.1-4-4.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554  

19.PH_2.1-4-4.2  - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที ่1880/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ    
                             วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554   

 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที ่1881/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร    
  มนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554  
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 -  ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1882/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
   การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554  
19.PH_2.1-4-4.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 426/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554  
19.PH_2.1-4-4.4  ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 452/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 สาธารณสุขศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554 
19.PH_2.1-4-4.5  ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1931 /2554  เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 14 
ธันวาคม 2554 

19.PH_2.1-4-4.6 สมอ.07 รายงานข้อมูลหลักสูตรและการด าเนินงานหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา 

19.PH_2.1-5-5.1  ค าสั่ งวิทยาลัยฯ ที่  452/2554 เรื่ องแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                       
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554 

19.PH_2.1-5-5.2 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 526/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 
19.PH_2.1-5-5.3  - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที ่771 (2)/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

 การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2552 และค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1181/2553  เรื่อง แก้ไขค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 771 (2)/2552  สั่ง  ณ  วันท่ี 23  กันยายน 2553 
 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1180/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภท
ผู้แทนอาจารย์ในวิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 23 กันยายน 2553 
 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 407/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภท
ผู้แทนอาจารย์ในวิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2554 
 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1880/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554   
 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที ่1881/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 

 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1882/2554 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
  การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554  
 
 
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 

กรณีที ่1  
1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา 2554 

 
      14 .5 0 14.5 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 24.5 13 37.5 คน 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2554 59.18 0 38.67 ร้อยละ 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป) 

5 0 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 18 ร้อยละ 34.57 5 บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ     ร้อยละ 30 ร้อยละ 38.67 5 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 30 ร้อยละ 59.18  5 บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 30 ร้อยละ 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างองิ 
19.2.2-1    ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตรา จารย์รวมกัน                          
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ60 ขึ้นไป หรือ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 
กลุ่มวชิา

สาธารณสุข
ศาสตร์ 

วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 

2554  
2 0 2 คน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 
กลุ่มวชิา

สาธารณสุข
ศาสตร์ 

วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

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

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 24.5 13 37.5 คน 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        
ปีการศึกษา 2554 

8.16 0 5.33 ร้อยละ 

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

0.68 0 0.44 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 5.97 0.5 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 48 ร้อยละ 5.33 0.44 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 48 ร้อยละ 8.16 0.68 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 48 ร้อยละ 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.3-1    ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
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 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ที่ มี ก า ร
วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
ประจักษ ์

        วิทยาลัยฯมีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2555 –
2559 (19.2.4-1-1.1) โดยก าหนดนโยบายและโครงการการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ไว้ 4 ด้าน  คือ  1.ด้านการเรียน
การสอน   2.ด้านงานวิจัย  3.ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  4.การบริหารและการจัดการทั่วไป  และได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555-2559 (19.2.4-1-1.2) โดย
ก าหนดกลยุทธ์ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  การพัฒนาศักยภาพ 
สมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร  เพื่อให้สามารถ
เพิ่มผลงานทางวิชาการ และระบบงานของสายสนับสนุน       

19.2.4-1-1.1 
19.2.4-1-1.2 

 
 
 
 
 

2. มีการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ให้ เป็น ไปตามแผนที่
ก าหนด 

 

       วิทยาลัยฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยจัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากร  นอกจากนี้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ 
ตลอดมา  

19.2.4-2-2.1 
19.2.4-2-2.2 

 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี  และสร้าง
ขวัญและก าลั ง ใจ ให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

     วิทยาลัยฯ  มีแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555-2559 โดยมีกลยุทธ์ที่ 3 การ
พัฒนาค่าตอบแทนสวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตบุคลากร
โดยได้จัดท าโครงการเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่   
     - โครงการระบบสวัสดิการบุคลากร เช่น งานอุปสมบท งานมงคล
สมรส เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ฯลฯ  
ในส่วนการสร้างสร้างขวัญและก าลังใจ  
      - มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน  เช่น  การจัดงานปีใหม่  งาน
ท าบุญ งานแสดงกตเวทิตาผู้เกษียณอายุ งานสัมมนาของวิทยาลัยฯ 
     - การมอบรางวัลแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรใน
โอกาสพิเศษต่าง ๆ   

19.2.4-3-3.1 
19.2.4-3-3.2 

 

4. มี ร ะ บ บ ก า ร
ติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามา ใ ช้ ในกา ร
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึ กษา  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

           วิทยาลัยฯ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดท าสรุปข้อมูลประกอบรายงานการ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี เช่น เมื่ออาจารย์เข้าอบรมสัมมนาจะมีการ
รายงานผลทีไ่ด้รับ จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ และลงบันทึกใน My Evaluation ส าหรับพนักงานสายวิชาการ 
แล้วยังน ามาพัฒนางานด้านการสอนหรือการท าวิจัยของอาจารย์อีกด้วย 
รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อเข้าอบรมแล้วจะบันทึกลงใน My 
Evaluation เช่นเดียวกัน  รวมทั้งน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง 
เช่น บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ก็
สามารถใช้ในการพัฒนาการท างานของตนได้มากข้ึน  หรือมีการเข้าร่วม

19.2.4-4-4.1 
19.2.4-4-4.2 
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อบรมในการท าวิจัย ก็สามารถน าความรู้ที่ได้มาท างานวิจัยในหัวข้อที่
ตนเองสนใจ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปเข้ารับการอบรมใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน ก็สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง
เนื้อหาการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย โดยมีการรายงานผ่าน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Website ของวิทยาลัยฯ 

5. มีก าร ให้ ความรู้ ด้ าน
จรรยาบรรณอาจารย์
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนั บสนุ น  และดู แ ล
ควบคุมให้คณาจารย์
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

         วิทยาลัยฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  โดยดูแลควบคุมให้คณาจารย์  และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ  โดยดูจากผลการประเมินของผู้เรียน และผลการ
ประเมินของผู้บริหาร  และแจ้งเวียนเอกสาร “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ”และเอกสาร“ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง” รวมทั้งแจ้งในการ
สัมมนาวิทยาลัยฯ  
         นอกจากน้ี ยังมีการติดป้ายประกาศแบบถาวรภายในอาคารเรียน 
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติ 

19.2.4-5-5.1 
19.2.4-5-5.2 
19.2.4-5-5.3 

6. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

          วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  เช่น  มีคณาจารย์
ที่ มี ต าแหน่ งทางวิ ชาการ  และศึกษาต่ อในระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น   รวมทั้งมีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการพัฒนาโดย
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภายใน และ
ภายนอก   มีการรายงานแผนและผลการด าเนินงานเป็นระยะ  ประจ า
ทุกป ี เพื่อการวิเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรต่อไป  

19.2.4-6-6.1 
19.2.4-6-6.2 
19.2.4-6-6.3 

7. มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุ งแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

         วิทยาลัยฯ  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือ
ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยการก าหนดในโครงการพัฒนาบุคลากร ส าหรับปีงบประมาณ 2555-
2558 

19.2.4-7-7.1 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปา้หมาย 

5 ข้อ 1 ข้อ 1 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน               

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.4-1-1.1 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
19.2.4-1-1.2  แผนพัฒนาบุคลากร วิทยาศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555-2559  

19.2.4-2.2.1      โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 และ ปี 2555 
19.2.4-2.2.2  โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ ปี 2554 และ ปี 2555 

19.2.4-3.3.1  โครงการระบบสวัสดิการบุคลากร ปี 2554 และ ปี 2555 
19.2.4-3.3.2  โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ ปี 2554 และ ปี 2555             
19.2.4-4.4.1    ขั้นตอนระบบตดิตาม และรายงานการเข้าอบรมต่างๆ 
19.2.4-4.4.2 ตัวอย่างการพัฒนาความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม 
 
19.2.4-5-5.1 “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ” และเอกสาร “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ                  
                        ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง” 
19.2.4-5-5.2 โครงการสัมมนาประจ าปี วิทยาลยัฯ 
19.2.4-5-5.3  ภาพป้ายประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

19.2.4-6-6.1 จ านวนอาจารย์ที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และจ านวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ 
19.2.4-6-6.2  หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
19.2.4-6.6.3 แบบประเมินโครงการปี 2554 และรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสที่ 2  ปี 2555 
19.2.4-7-7.1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี พ.ศ.2555-2559 
 
 
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. มีการจัดการหรือ
จัดบริการเพื่อให้นักศึกษา
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า  8 FTES 
ต่อเครื่อง 

 

          นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา ได้แก่ การจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ โดยจัดบริการที่
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เครื่อง ห้องสมุด จ านวน 20 เครื่อง รวมเป็น
จ านวน 60 เครื่อง นอกจากนั้น นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ยังได้รับการบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยฯ โดยนับจากจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ , 
Notebook ที่นักศึกษาใช้งานผ่านระบบ Wifi จ านวน 224 เครื่อง รวมจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการทั้งหมด 299 เครื่อง โดยคิดค านวณคุณภาพการ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจ าปี
การศึกษา 2554 ต่อ จ านวนคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการทั้งหมด ได้ในอัตรา 
(415.44/299) 1.39 ต่อเครื่อง 

19.2.5-1-1.1 

http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/41-2-4-1-2.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/41-2-4-1-2.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/44-2-4-2-2.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/45-2-4-3-1.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/46-2-4-4-1.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/47-2-4-4-2.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/48-2-4-5-1.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/48-2-4-5-1.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/49-2-4-5-2.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/50-2-4-5-3.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/51-2-4-6-1.html
http://www.qa.fiet.kmutt.ac.th/th/component/docman/doc_download/52-2-4-6-2.html
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2. มีบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 

           นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน 2 แห่ง ได้แก่ ส านักวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยฯ มีบริการแหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการบอกรับฐานข้อมูล
ออนไลน์ เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับนักศึกษา มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงเชิญอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ
ให้บริการสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมผลิตเข้าร่วม
อบรมด้วย โดยจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง  
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ  

19.2.5-2-2.1 
19.2.5-2-2.2 
19.2.5-2-2.3 

3. มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตใน
ระบบไร้สาย 

            วิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียมด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ การจัดเตรียมด้านห้องเรียน จ านวน 21 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์ จ านวน 14 ห้อง ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ด้านการสนับสนุนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษารวมถึงงบประมาณ
ซ่อมบ ารุง วัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการ รวมทั้งสิ้น 7 
โครงการ และภายในอาคารได้ติดตั้งจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายเพิ่มเติม 
จ านวน 2 จุด รวมจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายเป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 จุด 
เพื่อให้การบริการครอบคลุมถึงจุดที่ต้องการ 
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

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 านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ 
อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่น
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการ
รักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

           นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการ
ลงทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังได้รับ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ได้แก่ การบริการศูนย์สุขภาพชุมชน 
(PCU) ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ การบริการ
สนามกีฬา ได้แก่ อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์  โรงพละศึกษา สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสระว่ายน้ า การบริการโรงอาหาร ให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่  บริเวณอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 แห่ง และ บริเวณหอพักนักศึกษา จ านวน 1 แห่ง ในส่วนของวิทยาลัยฯ 
ได้จั ดบริการร้ าน เครื่ อ งดื่ มและอาหารว่ าง  จ านวน 1 ร้ านและที่ จอด
รถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง 150 คัน  
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

19.2.5-4-4.1 
19.2.5-4-4.2 

5. มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไืื้า 
ระบบก าจดัของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

            วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร ได้แก่ การด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณโครงการจ้าง
เหมาบริการพนักงานท าความสะอาดประจ าอาคารและจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย การจัดกิจกรรม Big cleaning day  เพื่อส่งเสริมการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษา มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
โดยจัดให้มีการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารวิทยาลัยฯ  
หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

19.2.5-5-5.1 
19.2.5-5-5.2 
19.2.5-5-5.3 
19.2.5-5-5.4 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ 2 – 5 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 19.2.5-6-6.1 

7. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดา้น
กายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

            วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาเป็นข้อมูลเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาระบบการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในจุดด้อยของการบริการบางจุด
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

19.2.5-7-7.1 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 

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

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.5-1-1.1  แบบรายงานการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2554 

19.2.5-2-2.1  Website ส านักวิทยบริการ 
19.2.5-2-2.2  Web link ฐานข้อมูล MD Consult  
19.2.5-2-2.3  หนังสือเชิญอบรมฐานข้อมูลออนไลน ์
19.2.5-3-3.1  รายงานจ านวนห้องเรยีน 
19.2.5-3-3.2  รายงานจ านวนห้องปฏิบตัิการและวิทยาศาสตร ์
19.2.5-3-3.3  โครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา 
19.2.5-3-3.4  หนังสือแจ้งการติดตั้ง Access point 

19.2.5-4-4.1   Web site ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (REG) 
19.2.5-4-4.2   สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จัดให้บริการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.2.5-5-5.1  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดประจ าอาคาร 
19.2.5-5-5.2 โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
19.2.5-5-5.3  การจัดกิจกรรม Big Cleaning day  
19.2.5-5-5.4       การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร 

19.2.5-6-6.1       รายงานผลการประเมิน 2.5 รอบปีการศึกษา 2554 

19.2.5-7-7.1      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ผลการการประเมินตัวบ่งช้ี 2.5  
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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 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์   
1. มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและ

กลไกการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
(19.MD_2.6-1-1.1) 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการก าหนดกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญไว้ในเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตร ทั้งนี้เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยฯ และข้อบังคับแพทยสภา ซึ่ง
ก าหนดไว้ในเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 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. ช้ันปรีคลินิกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (19.MD_2.6-1-1.3) และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นพื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก 
ประจ าภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 

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 
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(19.MD_2.6-1-1.4) 

4. ช้ันคลินิกรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แต่
ละรายวิชารับผิดชอบโดยกลุ่มงานต่างๆ มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นประสบการจริงจากการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ รวมทั้งจัดประสบการณ์การเรียนการสอนใน
สถานประกอบการณ์อื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตที่จบมา 
มีคุณลักษณะครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

5. มีการจัดโครงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาก่อนขึ้นเรียนแต่ละระดับช้ัน ได้แก่ การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเรียนในช้ันปรีคลินิก ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีที่ 1 (19.MD_2.6-1-1.5) กิจกรรมงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นเรียนช้ันคลินิกส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทย์ช้ันคลินิกซึ่งจัดโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิก และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ก าลังจะจบ
การศึกษาซึ่งจัดร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ และศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกทั้ง 2 แห่ง(19.MD_2.6-1-
1.6) 

 
 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
         มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและ
กลไกการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  (19.PH_2.6-1-
1.1)  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ได้มีการ
สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร(19.PH_2.6-1-1.2)  ซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือ ก ากับดูแล
การจัดระบบการ เรี ยนการสอนให้มี ความยืดหยุ่ นและ
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-1-1.5 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-1-1.6 
 
 
 
 
 
 
 
19.PH_2.6-1-1.1 

 
 
 
 

19.PH_2.6-1-1.2 
 
 
 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชา และ

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
      ในปีการศึกษา 2554 การจัดการศึกษาของทุกระดับช้ัน 
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ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนด
ในก รอบม าตร ฐ า นคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา(course syllabus)  ครบถ้วน ก่อนเปิดสอน ในแต่ละ
ภาคการศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับ ช้ันปรีคลินิก :จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 ( ช้ันปีที่  3)  ภาคการศึกษาต้น จ านวน 9 
รายวิชา ภาคการศึกษาปลาย จ านวน 4 รายวิชา และ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2553 ( ช้ันปี  1 -2) จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต้น จ านวน 6 รายวิชา และภาคการศึกษา
ปลาย จ านวน 5 รายวิชา ทุกรายวิชาของทั้ง 2 ภาค
การศึกษามีประมวลรายวิชา(Course syllabus)  
ก่อนเปิดสอน (19.MD_2.6-2-2.1) 

2. ระดับช้ันคลินิก: จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา  2554 จ านวน 
37 รายวิชาทุกรายวิชามีประมวลรายวิชา(Course 
syllabus)ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน (19.MD_2.6-
2-2.2) 

 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตร
ปรับปรุง 2548 จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 / 
2554 จ านวน 21 รายวิชา และภาคการศึกษาที่  2/ 2554 
จ านวน 19 รายวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 จัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาที่ 1 / 2554 จ านวน 2 รายวิชา และ
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2554 จ านวน 2 รายวิชา ทุกรายวิชามี
ประมวลรายวิชา(Course syllabus) ครบทุกรายวิชาก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีการแจ้งให้อาจารย์ประธาน
รายวิชาส่งประมวลรายวิชาและมีการประชุมประธานรายวิชาใน
การช้ีแจงน าเสนอประมวลรายวิชา (19.PH_2.6-2-2.1และ 
19.PH_2.6-2-2.2) เพื่อป้องกันความซ้ าซ้อนของเนื้อหาใน
รายวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายและเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและส่งตรวจสอบประมวลรายวิชาที่
งานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-2-2.1 
 
 
 
 

19.MD_2.6-2-2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.6-2-2.1 
19.PH_2.6-2-2.2 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
ระดับชั้นปรีคลินิก  

1. รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ
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ก า ร ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ทุกรายวิชาในช้ันปรีคลินิกมี
การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบ Problem Base 
Learning(PBL) (19.MD_2.6-3-3.1) และก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้เรียน (SDL) และ มีการจัด
ช่ัวโมงพบและปรึกษาอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแผนการสอน
ทุกรายวิชา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามหัวข้อที่  ก าหนดโดยอาจารย์ เช่น กิจกรรม DSL 
(directed self learning : เรียนรู้ด้วยตนเอง)  หัวข้อการ
สอน: ความรู้เบื้องต้นของสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ 
(19.MD_2.6-3-3.2) 

2. ตัวอย่างรายวิชาที่จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ในภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา 2554 จ านวน ได้แก่ การฝึกปฏิบัตินอก
ห้องเรียนหรือในชุมชนในรายวิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 2  (19.MD_2.6-3-3.3)  
 
ระดับชั้นคลินิก 

1. ปีการศึกษา  2554 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 จัดการเรียนการสอนในช้ันคลินิกโดย
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จ านวนรายวิชารวม 37 รายวิชา ศูนย์แพทย์ทั้ง 2 แห่ง 
จัดการเรียนการสอน ครอบคลุมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน โดยมีกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม สัมมนาใน
ทีมดูแลผู้ป่วย ฝึกทักษะทางคลินิก  การดูแลผู้ป่วยในหอ
ผู้ป่วย ฝึกทักษะในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน การ
ป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ และทักษะอื่นๆที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามเกณฑ์แพทยสภา  

2. ตัวอย่างรายวิชาในช้ันคลินิกได้แก่รายวิชา อายุรศาสตร์ 3 
และ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4 (19.MD_2.6-3-
3.4) 

 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในปีการศึกษา 2554 
มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จ านวน 26 รายวิชา (19.PH_2.6-3-3.1) อาทิเช่น รายวิชา 
1902 308 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดให้มี

 
 
 

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.PH_2.6-3-3.1 
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การศึกษาดู งานที่ ศูนย์ อนามัย  7  จั งหวัดอุบลราชธานี 
(19.PH_2.6-3-3.2)  รายวิชา 1902 403 เวชศาสตร์ชุมชน เป็น
รายวิชาที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ที่หมู่บ้านมดง่าม
เหนือ-ใต้ โดยนักศึกษาได้จัดท าโครงการด้านสุขภาพจ านวน 5 
โครงการ (19.PH_2.6-3-3.3) รายวิชา 1902  406 การศึกษาดู
งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้ศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน (19.PH_2.6-3-3.4) และ
รายวิชา 1902 303 ระเบียบวิธีวิจัย ที่นักศึกษาได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Research Based Learning 
(19.PH_2.6-3-3.5) 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน 4 รายวิชาได้แก่ รายวิชา 1902 101 หลักการสร้างเสริม
สุขภาพ(19.PH_2.6-3-3.6) รายวิชา 1902 102 อนามัย
สิ่งแวดล้อม(19.PH_2.6-3-3.7) รายวิชา 1902 411 การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(19.PH_2.6-3-
3.8) และ รายวิชา 1902 103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น (19.PH_2.6-3-3.9) โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการแบ่งกลุ่มและน าเสนอผลงานรวมถึงการส่งเสริมให้
นักศึกษามีการเรียนการสอนโดยใช้ E-learning 

 
19.PH_2.6-3-3.2 

 
 

19.PH_2.6-3-3.3 
 

19.PH_2.6-3-3.4 
 
 

19.PH_2.6-3-3.5 
 
 
 

19.PH_2.6-3-3.6 
19.PH_2.6-3-3.7 
19.PH_2.6-3-3.8 

 
19.PH_2.6-3-3.9 

 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิ ช า ก า ร ห รื อ วิ ช า ชี พ จ า ก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
       หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการออกแบบการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึง
การน าความรู้ไปทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทาง
วิชาการที่ทันสมัย โดยช้ันปรีคลินิกมีการเชิญอาจารย์พิเศษสอน
ทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา น านักศึกษาืังการ
บรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน 
(19.MD_2.6-4-4.1) (19.MD_2.6-4-4.2) ส่วนช้ันคลินิก การฝึก
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงท าให้ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
ในทุกสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาไปเรียนในสถานพยาบาลเฉพาะทางเพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ อย่างหลากหลาย (19.MD_2.6-4-4.3) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
      ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 มีการเชิญ
อาจารย์ผู้สอนภายนอกท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนจ านวน  7 คน ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
 
19.MD_2.6-4-4.1 
19.MD_2.6-4-4.2 
 
 
 
19.MD_2.6-4-4.3 
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ในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร (19.PH_2.6-4-
4.1และ 19.PH_2.6-4-4.2 ) 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีการเชิญอาจารย์ผู้สอนภายนอกที่มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน ในปี
การศึกษา 2554 จ านวน 1 คน (19.PH_2.6-4-4.3) 

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

 
 
 

19.PH_2.6-4-4.3 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก

การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
     ในปีการศึกษา 2554 ได้มีกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน คือ การประชุมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการเพื่อการ
สอบ National license ของนักศึกษาแพทย์วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (Root Course Analysis 
and Performance Management for national license 
Examination) (19.MD_2.6-5-5.1) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
      ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจาก
งานวิจัย โดยมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 2 เรื่อง คือการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธี Storyline ในเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ า การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ า และการป้องกันมลพิษ ในวิชา 1902 313 การจัดการ
คุณภาพน้ า ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 หลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้น าผลจากการ
วิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1902 313 
การจัดการคุณภาพน้ า (19.PH_2.6-5-5.1และ 19.PH_2.6-5-
5.2) และการศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาเชิงประยุกต์ทฤษฎี
สุขภาพจิตในวิชา 1902 305 สุขภาพจิต ส าหรับนักศึกษา
สาธารณสุขชุมชนช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้น าผลจากการวิจัย
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1902 305 
สุขภาพจิต (19.PH_2.6-5-5.3และ 19.PH_2.6-5-5.4) 

 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-5-5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.6-5-5.1 
19.PH_2.6-5-5.2 

 
 
 

19.PH_2.6-5-5.3 
19.PH_2.6-5-5.4 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจในแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
    ระดับช้ันปรีคลินิก  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ที่มีการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนความพึง
พอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.36 
จากคะแนนเต็ม 5 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
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จากคะแนนเต็ม 5 รายวิชาเฉลี่ย 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 และภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาเฉลี่ย 4.40 
จากคะแนนเต็ม 5 (19.MD_2.6-6-6.1) 
       ระดับชั้นคลินิก  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ   มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทุกรายวิชา ท่ีมีการเรียนการ
สอนใน ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอนเฉลีย่ทุกรายวิชา 4.58 จากคะแนนเต็ม 
5 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทุกรายวิชาเฉลี่ย  
4.56  (19.MD_2.6-6-6.2) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2554 ไม่ต่ ากว่า 3.51 เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 เท่ากับ N/A จาก
คะแนนเต็ม 5 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชาเฉลี่ย N/A (19.PH_2.6-6-6.1)         
        รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1  / 
2554ได้คะแนนความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนเฉลี่ยทุกรายวิชา N/A  จากคะแนนเต็ม 5 ความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาเฉลี่ย 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 
เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุกรายวิชาเฉลี่ย 4.43 จากคะแนน
เต็ม 5  (19.PH_2.6-6-6.2) 
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2  / 2554 ได้คะแนน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยทุก
รายวิชา 4.41 จากคะแนนเต็ม 5ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การ เรี ยนรู้ ทุ กรายวิ ชา เฉลี่ ย  4 .17  จากคะแนนเต็ ม  5 
(19.PH_2.6-6-6.3) 

 
 
 
 

19.MD_2.6-6-6.1 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-6-6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.PH_2.6-6-6.1 

 
 
 
 
 

19.PH_2.6-6-6.2 
 
 
 
 

19.PH_2.6-6-6.3 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา 

 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
      ระดับชั้นปรีคลินิก  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการ
สรุปรายงานผลการด าเนินการของทุกรายวิชา ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2554  ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 
โดยมีการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 
ทั้งสิ้นจ านวน 15 รายวิชา และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
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2554 ทั้งสิ้นจ านวน 11 รายวิชา (19.MD_2.6-7-7.1) 
      ระดับช้ันคลินิก  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการ
สรุปรายงานผลการด าเนินการของทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 
2554  ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยมีการ 
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ ใน ปีการศึกษา 2554 ทั้งสิ้นจ านวน  37 รายวิชา 
(19.MD_2.6-7-7.2) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
          ทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุข
ศาสตร์)  หลักสูตรปรับปรุง 2548 และหลักสูตรปรับปรุง 2554 
มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้มีการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ภาค
การศึกษาที่ 1 /2554 จ านวน 23รายวิชา ผ่านการประชุม
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 
(19.PH_2.6-7-7.1) 
        ภาคการศึกษาที่ 2 / 2554 จ านวน 21 รายวิชา โดยผ่าน
การประชุมสรุปผลการจดัการเรียนการสอนในวันท่ี 5 เมษายน 
2555 (19.PH_2.6-7-7.2) 
 

19.MD_2.6-7-7.1 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-7-7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.6-7-7.1 
 
 

19.PH_2.6-7-7.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ    

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 4 ข้อ  3 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
19.MD_2.6-1-1.1      ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกาศ ณ วันท่ี  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2554 
19.MD_2.6-1-1.2      เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยสภาและข้อมูลจาก  
                                  เล่มหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ หลักสูตรแพทยศาสตร   
                                  บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
19.MD_2.6-1-1.3   ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่457/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
19.MD_2.6-1-1.4 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 458/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก ประจ าภาคการศึกษาปลาย 
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ปีการศึกษา 2554 และค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่  230/2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

19.MD_2.6-1-1.5   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก 

19.MD_2.6-1-1.6 กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ก่อนข้ึนเรียนช้ันคลินิกส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 3 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาซึ่งจัดร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ และศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกทั้ง 2 แห่ง 

19.MD_2.6-2-2.1    ประมวลรายวิชาในระดับชั้นปรีคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2554 
19.MD_2.6-2-2.2    ประมวลรายวิชาในระดับชั้นคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2554 

19.MD_2.6-3-3.1 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 458/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก ประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2554 และค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่  230/2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

19.MD_2.6-3-3.2   ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2554 รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ (1901 307) 

19.MD_2.6-3-3.3  ประมวลรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 (1901 330)  
19.MD_2.6-3-3.4  ประมวลรายวิชา และตารางเรียน รายวิชา อายุรศาสตร์ 3 และเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4  

19.MD_2.6-4-4.1  สรุปจ านวนอาจารย์พิเศษ ในภาคเรียนที่ 1/2554 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550)  และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

19.MD_2.6-4-4.2  สรุปจ านวนอาจารย์พิเศษในระดับชั้นคลินิก ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550)  

19.MD_2.6-4-4.3 ประมวลรายวิชาและตารางเรียนรายวิชา รังสีเวชศาสตร์   

19.MD_2.6-5-5.1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2554-2555  

19.MD_2.6-6-6.1   ผลประเมินการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภาคการศึกษาต้น และปลาย ปีการศึกษา 2554 

19.MD_2.6-6-6.2   ผลประเมินการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554 

19.MD_2.6-7-7.1 สรุปรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในระดับช้ันปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต              
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

19.MD_2.6-7-7.2 สรุปรายงานผลการด า เนินการของรายวิชาในระดับช้ันคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
19.PH_2.6-1-1.1 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่องระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ประกาศ ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554   
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19.PH_2.6-1-1.2 ค าสั่งที่ 452/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา            
สาธารณสุขศาสตร ์

19.PH_2.6-2-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 
13/2554 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 ระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาประมวลรายวิชา เอกสารแนบ 1 

19.PH_2.6-2-2.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 
24/2554 วันท่ี 28 กันยายน 2554 ระเบียบวาระที่ 4.1 วิพากษ์ประมวลรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาท่ี 
2/2554 เอกสารแนบ 1 

19.PH_2.6-3-3.1  รายงานประจ าปี 2554 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หน้า 36 - 38 
19.PH_2.6-3-3.2  ประมวลรายวิชา 1902 308 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
19.PH_2.6-3-3.3 ประมวลรายวิชา 1902 403 เวชศาสตร์ชุมชน และรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา1902 403                  

เวชศาสตร์ชุมชน 
19.PH_2.6-3-3.4  ประมวลรายวิชา 1902 406 การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
19.PH_2.6-3-3.5  ประมวลรายวิชา 1902 303 ระเบยีบวิธีวิจัย 
19.PH_2.6-3-3.6  มคอ. 3 รายวิชา 1902 101 หลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
19.PH_2.6-3-3.7  มคอ. 3 รายวิชา 1902 102 อนามัยสิ่งแวดล้อม 
19.PH_2.6-3-3.8  มคอ. 3 รายวิชา 1902 411 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
19.PH_2.6-3-3.9  มคอ. 3 รายวิชา 1902 103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

19.PH_2.6-4-4.1  ข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาคเรยีนที่ 1/2554 
19.PH_2.6-4-4.2  ข้อมูลอาจารย์พิเศษประจ าภาคเรยีนที่ 2/2554 
19.PH_2.6-4-4.3 หนังสือเชิญอาจารย์ไกรชาติ ตันตระการอาภา อาจารย์พิเศษหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ                

(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรบัปรุง 2554 

19.PH_2.6-5-5.1 รายงานวิจัยการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้โดยใช้วิธี Storyline ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
ทางน้ า การติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ า และการป้องกันมลพิษ ในวิชา 1902 313 การจัดการคณุภาพน้ า 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราช 

19.PH_2.6-5-5.2  ประมวลรายวิชา1902 313 การจัดการคณุภาพน้ า 
19.PH_2.6-5-5.3 รายงานวิจัยการศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาเชิงประยุกต์ทฤษฎสีุขภาพจิตในวิชา ๑๙๐๒ ๓๐๕  สุขภาพจิต 

ส าหรับนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนช้ันปีท่ี 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

19.PH_2.6-5-5.4 ประมวลรายวิชา 1902 305  สุขภาพจิต 

19.PH_2.6-6-6.1  สรุปผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) ปีการศึกษา 2554 

19.PH_2.6-6-6.2  สรุปผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 1/2554 

19.PH_2.6-6-6.3  สรุปผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 2/2554 

19.PH_2.6-7-7.1 การประชุมสรุปผลการจดัการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/ 2554 
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19.PH_2.6-7-7.2 การประชุมสรุปผลการจดัการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2554 

 
 
 
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       

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนก าหนดการศึ กษาของ
หลักสูตร 

 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
1. มีการส่งแบบส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งจัดประชุม
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 และ 6 มิถุนายน 2554 
(19.MD_2.7-1-1.1 และ 19.MD_2.7-1-1.2 ) 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีก าหนดการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2555 ได้มีการเตรียมการปรับปรุง
หลักสูตรโดยท าร่างก าหนดการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ  เพื่อส่งให้
สกอ. รับทราบภายในเดือนมีนาคม 2555 และทันเปิดสอน
นักศึกษา ในเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2555 เกณฑ์มาตรฐาน
การเรียนรู้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปตาม (ร่าง 
มคอ.1) ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  
3. มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแพทยสภา 
โดยในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8  20-22 
กรกฎาคม 2552 ได้มีการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมให้เหมาะสมกับระบบบริบาลสุขภาพ โดยมุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลาง โดยมี ผศ .นพ .สมชาย สุนทรโลหะนะกุล 
ตัวแทนแพทยสภาเป็นวิทยากร (19.MD_2.7-1-1.3, 19.MD_2.7-
1-1.4) จากการประชุมในครั้งนี้ได้น าข้อมูลไปใช้ประกอบในการ
จัดท าเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (19.MD_2.7-1-
1.5) จากนั้น กสพท ได้น าเกณฑ์ดังกล่าวมาประกอบ การจัดท า 
มคอ1 ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก มคอ1 วิทยาลัยฯ ได้น ามาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร ในส่วน มคอ2 และมคอ 3 ของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 (19.MD_2.7-1-1.6 
19.MD_2.7-1.7, 19.MD_2.7-1.8) 

 
 
 
 
 
19.MD_2.7-1-1.1 
19.MD_2.7-1-1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.MD_2.7-1-1.3 
19.MD_2.7-1-1.4 
19.MD_2.7-1-1.5 
 
 
 
19.MD_2.7-1-1.6 
19.MD_2.7-1-1.7 
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4. นักศึกษาแพทย์ท้ังหมดอยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต
แพทย์ในโครงการไว้ดังนี้ http://cpird.in.th/main/index.php 
และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้น าอัตลักษณ์ดังกล่าวมา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย (19.MD_2.7-1.7)   
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
       ในปีการศึกษา 2553 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้
ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ ตามรอบระยะเวลา 5 ปีที่ก าหนดในแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์
หลักสูตรฯ (19.PH_2.7-1-1.1) และให้ผู้ ใช้บัณฑิตประเมิน
ประสิทธิภาพของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม (19.PH_2.7-1-
1.2,19.PH_2.7-1-1.3) และมีการประเมินหลักสูตรฯ โดยการ
สอบถามจากอาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต ซึ่งการประเมิน
หลักสูตรฯ ครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษา 65 คน 
บัณฑิต 23 คน และอาจารย์ 9 คน รวม 97 คน โดยแยกผลการ
ประเมินเป็น 9 ด้าน และเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 12 หน่วยงาน 
โดยแยกผลการประเมินเป็น 4 ด้าน และได้น าผลการประเมิน
หลักสูตรฯ นี้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (19.PH_2.7-1-1.4)         
      ในปีการศึกษา 2554 ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม เพื่อ
น ามาใช้ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบถามจ านวน 
27 หน่วยงาน (19.PH_2.7-1-1.5)         

19.MD_2.7-1-1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

19.PH_2.7-1-1.5 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ต าม ควา ม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  
1. ในการประชุมปรับปรุงหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
เป็นการปรับปรุงเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนช้ันคลินิก
อย่างสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันกับแพทย
สภา (19.MD_2.7-2-2.1) แต่ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงที่
ด าเนินการก่อนจะครบรอบระยะเวลา จึงไม่ได้ท าการส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
มาใช้ในการปรับปรุง 
2. ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร  
ปรับปรุง  พ.ศ. 2555 ที่จะใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
19.MD_2.7-2-2.1 
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2555 มีการน าผลการส ารวจในข้อ 1 มาใช้ในการ ปรับปรุง
หลักสูตร ตาม มคอ.1 และ มคอ.2 จากนั้นน ามาจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนตาม
รายละเอียดใน มคอ.3 เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้จากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตจากข้อ 1 มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (19.MD_2.7-2-2.2, 
19.MD_2.7-2-2.3, 19.MD_2.7-2-2.4, 19.MD_2.7-2-2.5) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
        ได้น าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) (19.PH_2.7-2-2.1, 19.PH_2.7-2-2.2, 19.PH_2.7-
2-2.3) 
        นอกจากนี้กลุ่มวิชาฯ ได้มีแผนที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพิ่มเติมในปีการศึกษา 
2554 ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา 
และสัมฤทธิผลทางการเรี ยนที่ ส่ ง เสริมทักษะอาชีพ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ในปีต่อไป เช่น การเพิ่มเติมการสอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลและหัตถการ  

 
 
 
 
19.MD_2.7-2-2.2 
19.MD_2.7-2-2.3 
19.MD_2.7-2-2.4 
19.MD_2.7-2-2.5 
 
 
 
19.PH_2.7-2-2.1 
19.PH_2.7-2-2.2 
19.PH_2.7-2-2.3 
 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์        
        มีการจัดสรรทรัพยากรทั้ งด้ านบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและเกณฑ์การขอเปิด
ด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแพทยสภา พ.ศ. 2545 
และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้แพทยสภารับทราบทุก 6 เดือน 
(19.MD_2.7-3-3.1, 19.MD_2.7-3-3.2, 19.MD_2.7-3-3.3) 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
        ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลังสาย
วิชาการและสรรหาบุคลากรให้เพียงพอตามแผนที่ก าหนดไว้  
(19.PH_2.7-3-3.1) รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต ได้แก่ การจัดหาวัสดุหนังสือ วารสาร และต าราทางการ
แพทย์และการสาธารณสุขทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น MD Consult    สื่ออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ 
การติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม (19.PH_2.7-3-3.2) 
เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ ด้าน

 
 
 
 

19.MD_2.7-3-3.1 
19.MD_2.7-3-3.2 
19.MD_2.7-3-3.3 

 
 
 
 
 

19.PH_2.7-3-3.1 
 
 
 
 

19.PH_2.7-3-3.2 
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สาธารณสุข และมีทักษะการท าวิจัยตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ 

4. มีระบบและกลไกการส่ง เสริมให้
นั ก ศึ กษา ร ะดั บปริ ญญาต รี แ ล ะ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประ ชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
         ได้มีระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดท าประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย  ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (19.MD_2.7-4-4.1) 
ในปีการศึกษา 2554 นักศึกษาแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติรวม 2 ครั้ง (19.MD_2.7-4-4.2 และ 
19.MD_2.7-4-4.3)  
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
           มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมี
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (19.PH_2.7-4-
4.1) 

 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.7-4-4.1 
19.MD_2.7-4-4.2 
19.MD_2.7-4-4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.7-4-4.1 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาท่ีจัดโดย
สถาบัน 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์      
      ได้มีกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่ กิจกรรม
ไหว้ ค รู  ป ระ เพณีท า บุญอุ ทิ ศ ส่ วนกุ ศล ให้ อ า จ า รย์ ใ หญ่ 
(19.MD_2.7-5-5.1) โครงการออมความดีสะสมบุญตามรอยพ่อ 
(19.MD_2.7-5-5.2) โครงการปลูกคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถี
พุทธ (19.MD_2.7-5-5.3) โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (19.MD_2.7-5-5.4) และโครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
(19.MD_2.7-5-5.5) 
 
 
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
         มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่ ประเพณี
ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ (19.PH_2.7-5-5.1) โครงการ
ออมความดีสะสมบุญตามรอยพ่อ (19.PH_2.7-5-5.2) โครงการ
ปลูกคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ (19.PH_2.7-5-5.3) 

 
 
 
 

19.MD_2.7-5-5.1 
19.MD_2.7-5-5.2 
19.MD_2.7-5-5.3 
19.MD_2.7-5-5.4 
19.MD_2.7-5-5.5 

 
 
 
 
 

19.PH_2.7-5-5.1 
19.PH_2.7-5-5.2 
19.PH_2.7-5-5.3 
19.PH_2.7-5-5.4 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

โ คร งก ารพัฒนาสุ นทรี ยภาพทางศิ ลปะและวัฒนธรรม 
(19.PH_2.7-5-5.4) กิจกรรมไหว้ครู(19.PH_2.7-5-5.5) 

19.PH_2.7-5-5.5 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

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

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง    
กลุ่มวชิาแพทยศาสตร์ 
19.MD_2.7-1-1.1 แบบประเมินคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค ์
19.MD_2.7-1-1.2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16/0571 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบ

แบบสอบถามการประเมินคณุลักษณะบณัฑิตที่พึ่งประสงค์หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชา
แพทยศาสตร์) 

19.MD_2.7-1-1.3 
19.MD_2.7-1-1.4 
 
19.MD_2.7-1-1.5 
 
19.MD_2.7-1-1.6 
19.MD_2.7-1-1.7 
19.MD_2.7-1-1.8 

ข้อเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 8 
การทบทวนเกณฑม์าตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้เหมาะสมกับระบบบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเนน้
คนเป็นศูนย์กลาง 
บันทึกข้อความที่ พส 012/ว83 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2555 เรื่องขอน าเกณฑ์ความรู้ความสามารถใน
การประเมินเพื่อรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 
(ร่าง) มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554  
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา รหัสวิชา 1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

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 
 
19.MD_2.7-2-2.3 
19.MD_2.7-2-2.4 
19.MD_2.7-2-2.5 

บันทึกข้อความที่ พส 012/ว83 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2555 เรื่องขอน าเกณฑ์ความรู้ความสามารถใน
การประเมินเพื่อรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555  
(ร่าง) มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา รหัสวิชา 1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

19.MD_2.7-3-3.1 
19.MD_2.7-3-3.2 
19.MD_2.7-3-3.3 

แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2550 
แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2553 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16/1933 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 เรื่องขอรายงานความก้าวหน้า
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

19.MD_2.7-4-4.1 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑก์ารสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยฯ 
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19.MD_2.7-4-4.2 
 
 
19.MD_2.7-4-4.3 
19.MD_2.7-5-5.1 
 
 
 
 
19.MD_2.7-5-5.2 
 
 
19.MD_2.7-5-5.3 
 
 
19.MD_2.7-5-5.4 
 
19.MD_2.7-5-5.5 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.9/817 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2555 เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาจลุชีววิทยา ปรสติวิทยาและภมูิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศริิราชครั้งท่ี 1 

บันทึกข้อความเลขท่ี IFMSA 20/2011 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2555 เรื่องขอเชิญนักศึกษาแพทย์ในสังกัด
ของท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาตแิห่งประเทศไทยแบบเสนอแผน
ด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี 2554 

แบบเสนอแผนด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการออมความดี สะสมบญุ 
ตามรอยพ่อ 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.10/578 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 เรื่องขออนุมัติจัดโครงการเรือ่ง 
ปลุกคุณธรรมและจริยธรรมด้วยวธิีพุทธ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.10/579 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 เรื่องขออนุมัติจัดโครงการเรือ่ง 
พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 

แบบเสนอแผนด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสร้างเสริมคณุธรรม 
จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
19.PH_2.7-1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ครั้งท่ี 

4/2553 (หน้า 12 เอกสารแนบ 1 สรุปโครงการเชิญผู้ใช้บัณฑติร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

19.PH_2.7-1-1.2 หนังสือท่ี ศธ.0529.16/ ว0695 เรื่อง ขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของ
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

19.PH_2.7-1-1.3 รายชื่อหน่วยงานท่ีวิทยาลัยฯ ไดส้ง่แบบสอบถามการประเมินประสทิธิภาพของบัณฑิต 
19.PH_2.7-1-1.4 รายงานผลการประเมินหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2553 
19.PH_2.7-1-1.5 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

19.PH_2.7-2-2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ครั้งท่ี 
11/2553  

19.PH_2.7-2-2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ครั้งท่ี 
12/2553  

19.PH_2.7-2-2.3 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 
หมวดที่ 2 ข้อ 1.2.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

19.PH_2.7-3-3.1 แผนอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน พ.ศ. 2555-2559  
19.PH_2.7-3-3.2 ผลการด าเนินงานด้านเอกสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2554 

19.PH_2.7-4-4.1 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
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19.PH_2.7-5-5.1 โครงการสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2554  
19.PH_2.7-5-5.2  โครงการออมความดสีะสมบุญตามรอยพ่อ 
19.PH_2.7-5-5.3  โครงการปลูกคณุธรรมและจริยธรรมด้วยวิถีพุทธ 
19.PH_2.7-5-5.4  โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
19.PH_2.7-5-5.5     ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
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 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

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

        วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมเรื่องการรู้จัก
กาลเทศะ โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ี การแต่งกายเหมาะสมกับ
โอกาส เวลา และสถานที่ และความตรงต่อเวลา (19.2.8-1-
1.1)  ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (19.2.8-1-1.2 สมอ. 01 ของแพทย์ ), 
นอกจากนี้ยังได้มีแจ้งในคู่มือนักศึกษาในรายวิชา (19.2.8-1-
1.3 คู่มือนักศึกษาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน) (19.2.8-1-1.4 คู่มือ
ฝึกงาน)  

 
 
 
 
 

19.2.8-1-1.1 
19.2.8-1-1.2 

 
19.2.8-1-1.3 
19.2.8-1-1.4 

 
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 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
และนักศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งสถาบันร่วมผลิตด้วย  โดยได้
ด าเนินการแจ้งเวียนให้กับอาจารย์และนักศึกษาทราบ 
( 1 9 . 2 . 8 -2 -2 . 1 )  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์           
(19.2.8-2-2.2) การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (19.2.8-2-2.3) 
facebook (19.2.8-2-2.4) และส่งหนังสือราชการถึงสถาบัน
ร่วมผลิตที่เกี่ยวข้อง (19.2.8-2-2.5) รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ  

 
 
 
 

19.2.8-2-2.1 
19.2.8-2-2.2 
19.2.8-2-2.3 
19.2.8-2-2.4 
19.2.8-2-2.5 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
ก า รพัฒนา พฤติ ก ร ร มด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ

        ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้จัดท า
โครงการ “แต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว .
แพทย์” (19.2.8-3-3.1) เพื่อเป็นการด าเนินการตามคุณ

 
 
 

19.2.8-3-3.1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เป้ าหมายวัดความส า เ ร็ จที่
ชัดเจน 

 

ลักษณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมด้วย
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (19.2.8-3-3.2) และขอความ
ร่วมมือกับอาจารย์ และบุคลากร ช่วยก ากับ ติดตามพฤติกรรม
ดังกล่าว ในหลักสูตรและรายวิชาต่าง (19.2.8-3-3.3) 

 
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
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อย
ละ 90   ของตัวบ่งช้ี 

       วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินผลโครงการแต่งกายดี มีวินัย 
ตรงต่อเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์ ตามตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ใน
เรื่องของการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ และการตรงต่อเวลา 
ซึ่งผลการประเมินโครงการพบว่านักศึกษาทั้งสองหลักสูตรมี
อัตราการแต่งกายถูกระเบียบคิดเป็นร้อยละ 99.89 และมี
อัตราการเข้าเรียนตรงต่อเวลาของทั้งสองหลักสูตรคิดเป็น      
ร้อยละ 98.25 (19.2.8-4-4.1) (19.2.8-4-4.2) 

 
 
 
 
 

19.2.8-4-4.1 
19.2.8-4-4.2 

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

         วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่ไดร้ับโลร่างวัล นักศึกษาแพทย์
ที่มีคุณธรรม จรยิธรรม จากแพทยสมาคม  จ านวน 1 คน คือ
นางสาวอภิญญา  บุญเกิ่ง (19.2.8-5-5.1) 
(19.2.8-5-5.2)  

19.2.8-5-5.1 
19.2.8-5-5.2 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

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

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 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 

19.2.8-2-2.1    เอกสารแจ้งเวยีนประกาศ 
19.2.8-2-2.2       ภาพการประชาสมัพันธ์ผ่านเวบ็ 
19.2.8-2-2.3   ภาพบอร์ดประชาสมัพันธ์ติดประกาศคุณลักษณะ 
19.2.8-2-2.4   ภาพการประชาสัมพันธผ์่าน facebook 
19.2.8-2-2.5   หนังสือราชการส่งถึงสถาบันร่วมผลิต เรื่องประกาศคณุลักษณะบณัฑิตด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
 บันทึกข้อความการงดให้บริการกบันศ.ที่แต่งกายไม่ถูกระเบยีบ 

19.2.8-3-3.1            โครงการ “ส านึกดี แต่งกายดี เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” 
19.2.8-3-3.2            ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ (ก าลังด าเนินการ) 
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19.2.8-3-3.3            หนังสือแจ้งเวียนการก ากับตดิตาม พฤติกรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม 

19.2.8-4-4.1 แบบสรุปการเข้าเรียนของหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร ์
19.2.8-4-4.2 สมุดบันทึกพัฒนาคณุภาพนักศึกษา (สมุดเช็คช่ือ) จากฝ่ายวิชาการ 

19.2.8-5-5.1     บันทึกข้อความส่งรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
19.2.8-5-5.2      ภาพถ่ายการรับโล่จากแพทยสภาในวันไหวค้ร ู
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) (กลุม่วิชาสาธารณสขุศาสตร์) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
เกณฑ์การให้คะแนน    ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553  (กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 87 คน 

1.1 ภาคปกต ิ 87 คน 
1.2 ภาคพิเศษ - คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ปีการศึกษา 2553 87 คน 
2.1 ส าเร็จการศึกษา มีงานท าอยูแ่ล้วก่อนเข้าศึกษา - คน 
2.2 ผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีมีงานท า 84 คน 
2.3 ผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีศึกษาต่อ 1 คน 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2553 - คน 
4. เงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 12,015 บาท 

- เทียบตามเกณฑ์ (ระบุว่า เป็นไปตามเกณฑ์ ต่ ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์) สูงกว่าเกณฑ ์
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า จ านวน..84...คน  ปีการศึกษา 2553 97.67 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 4.88 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

 

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

ร้อยละ 100 ร้อยละ 97.67 4.88 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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19.2.9.1-1   สรุปภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปี 2553 จาก www.job.mua.go.th                 
สรุปรายได้เฉลี่ยของบัณฑติ 2553  

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)               

(กลุม่วิชาสาธารณสขุศาตร์) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมนิบัณฑิต(คะแนนเตม็ 5) 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
5. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  4.15 คะแนน 

1.1 ด้านคณุธรรมจรยิธรรม 4.45 คะแนน 
1.2 ด้านความรู ้ 4.03 คะแนน 
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.00 คะแนน 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 4.33 คะแนน 
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.95 คะแนน 

6.   จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิท้ังหมด 27 คน 
7. คิดเป็นร้อยละ 83 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100) 4.15  คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 4.15 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.9.2-1  แบบสรุปความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บณัฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
19.2.9.2-2  แบบสอบถามตอบกลับจากผู้ใช้บณัฑิต 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.5  การพัฒนาคณาจารย์   (สมศ. 14) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

http://www.job.mua.go.th/
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 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จของสถาบันในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้สถาบันสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ส่วนการคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 
คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญา
สูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

วิธีการค านวณ 
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดงันี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมี
ฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผลการด าเนินงาน 

วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มวชิา
แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

1. อาจารย์ 
0 0 9 13 13.5 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 กลุ่มวชิา วิทยาลัยฯ หน่วย
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แพทยศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ 

วัด 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติ งานจริ ง รวมลาศึกษาต่อ ในปี
การศึกษา 2554 

96.5 26 122.50 คน 

1.1 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาตรี 

0 0 0 คน 

1.2 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาโท 

21 26 47 คน 

1.3 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของระดับคุณภาพอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาเอก 

75.5 0 75.50 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 24.5 13 37.50 คน 
3. ผลรวมถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของระดับคุณภาพอาจารย์

ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ /อาจารย์
ทั้งหมด 

3.94 2.00 3.27 คะแนน 

4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน
เต็ม 6 เท่ากับ 5 คะแนน) 

3.28 1.67 2.73 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

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 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(ระดับคุณภาพฯ/
อาจารย์ประจ า) 

คะแนนการตนเอง
ประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 4 คะแนน 3.27 2.73 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 4 คะแนน 3.94 3.28 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 4 คะแนน 2.00 1.67 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.2.9.5-1 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ ระบุวฒุิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผู้บริหารมีนโยบายและให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการแต่งกายและการตรงต่อเวลา 

- วิทยาลัยฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี และอาจารย์ในวิทยาลัยฯ ที่ดูแลนักศึกษาและให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 

- นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ตามเป้าหมาย 

- มีการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการทั้งหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
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- นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่คณาจารย์จัดเพื่อเสริมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ  

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สนามกีฬายังไม่มีที่วิทยาลัยฯ 
- ขาดห้องเก็บอุปกรณส์ าหรับจัดกิจกรรม 
- ควรมีโรงอาหารส าหรับนักศึกษา 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- วิทยาลัย ฯ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษาทั้งระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่   
    ปรึกษาช้ันปี อาจารย์ที่ปรึกษาสาขา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสาย ซึ่งท าให้นักศึกษามีความสะดวกสบาย และ                       
    ขอรับค าปรึกษากับอาจารย์ที่ตนเองต้องการรับค าปรึกษาได้ตลอดเวลา 
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องค์ประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ชนิดของตัวบง่ช้ี 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. มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 

      วิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดให้
มีฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(19.3.1-1.1.1) รวมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (19.3.1-1-1.2)  การ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปีของแต่ละหลักสูตร (19.3.1-1-1.3) , 
(19.3.1-1-1.4)  เพื่อให้ค าปรึกษาท้ังทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
และมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (19.3.1-
1-1.5) และมีช่องทางการให้ค าแนะน าผ่านสังคมออนไลน์ เช่น facebook 
(19.3.1-1-1.6) 

 
 

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 
19.3.1-1-1.6 

2. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศกึษา 

        วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใน
หลากหลายด้าน ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ (19.3.1-2-2.1)   วิทยาลัย
ฯ (19.3.1-2-2.2)  หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในคณะและสถาบันร่วม
ผลิต (19.3.1-2-2.3) ,บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา(19.3.1-2-2.4) 
facebook  ของกลุ่มแพทย์และสาธารณสุข (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. มีการจั ดกิ จกรรมเพื่ อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 

        วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้อง ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท างานในวิชาชีพให้กับรุ่นน้องได้รับทราบ (19.3.1-3-3.1) ,โครงการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ )   
(19.3.1-3-3..2 ) และหลักสูตรแพทย์ได้มีการจัดโครงการสนับสนุนและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ช้ัน
ปีที่ 3 และ ปีอื่นๆ ในช้ันคลินิก ที่จะเข้าสอบ NL Part I  (19.3.1-3-3.3 ) และ
ได้มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 ในวันปัจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับเรื่อง
ประสบการณ์การเป็นแพทย์ในชุมชน กฎหมายเกี่ยวกับแพทย์และการื้องร้อง 
เวชจริยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล 
(19.3.1-3-3.4, 19.3.1-3-3.5) 

 
 

19.3.1-3-3.1 
 

19.3.1-3-3.2 
 
 

19.3.1-3-3.3 
 
 

19.3.1-3-3.4 
19.3.1-3-3.5 

4. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

        วิทยาลัยฯ และงานกิจการนักศึกษา  จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยฯ 19.3.1-4.4.1 , 
website ของวิทยาลัยฯ (19.3.1-4.4.2) ,  ฐานข้อมูล REG ( 19.3.1-4.4.3)  

19.3.1-4-4.1 
19.3.1-4-4.2 
19.3.1-4-4.3 
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Facebook ของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และกลุ่มวิชาสาธารณสุข (19.3.1-4.4.4) , 
จุลสาร  (19.3.1-4.4.5) 

19.3.1-4-4.4 
19.3.1-4-4.5 

5. มีการจั ดกิ จกรรมเพื่ อ
พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

          วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการก้าวสู่ 1 ทศวรรษวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันท่ี 16-17 ธันวาคม 2555 เพื่อให้
ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ (19.3.1-5-5.1) และ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ในด้านการท าวิจัยให้กับศิษย์เก่าท่ีได้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานทางสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ฯลฯ 
ในวันท่ี 25 – 27 เมษายน 2555 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(19.3.1-5-5.2 -4)  

 
 

19.3.1-5-5.1 
19.3.1-5-5.2 
19.3.1-5-5.3 
19.3.1-5-5.4 

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

           วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้นักศึกษาประเมินผลคุณภาพของการ
ให้บริการตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผลการประเมินรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87( S.D.=0.58) (19.3.1-6-6.1, 19.3.1-6-6.2)    นอกจากนี้วิทยาลัย
ฯ ยังได้ด าเนินการสร้างแบบประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เพื่อประเมินการด าเนินงานทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้ผลการประเมินรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 (19.3.1-6-6.3, 19.3.1-6-6.4) 

19.3.1-6-6.1 
19.3.1-6-6.2 
19.3.1-6-6.3 
19.3.1-6-6.4 

7. มีการน าผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร
จัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

            วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการน าเสนอให้
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้ทราบ ในการประชุมกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา (19.3.1-7-7.1, 19.3.1-7-7.2) 

19.3.1-7-7.1 
19.3.1-7-7.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 4 ข้อ    3 คะแนน  ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

6 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน 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  
19.3.1-1-1.6 Facebook ของกลุ่มแพทย์และสาธารณสุข 
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19.3.1-2-2.1 ประชาสมัพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย    
19.3.1-2-2.2    ประชาสมัพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ  
19.3.1-2-2.3      บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจการนกัศึกษา 
19.3.1-2-2.4     หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย 
19.3.1-2-2.5      Facebook ของกลุ่มแพทย์และสาธารณสุข  

19.3.1-3-.3.1    โครงการพี่บัณฑิตพบน้อง   
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     โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6  
19.3.1-3-3.5      ก าหนดการปัจฉมินิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6  

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     จลุสาร  

19.3.1-5-5.1     โครงการก้าวสู่ 1 ทศวรรษวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุกับการสรา้งเสริม สุขภาพและ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
19.3.1-5-5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
19.3.1-5-5.3 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
19.3.1-5-5.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

19.3.1-6-6.1 สรุปผลการประเมินการให้บริการตามแบบประเมินมหาวิทยาลัย 
19.3.1-6-6.2 ตัวอย่างแบบประเมินการให้บริการตามแบบประเมินมหาวิทยาลัย 
19.3.1-6-6.3 สรุปกลการประเมินการให้บริการของวิทยาลัยฯ 
19.3.1-6-6.4 ตัวอย่างแบบประเมินการให้บริการของวิทยาลัยฯ 

19.3.1-7-7.1 วาระการประชุมกรรมการบรหิารวิทยาลัยเรื่องการประเมินคณุภาพของการให้บริการ 
19.3.1-7-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
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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 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

         วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกด้าน (19.3.2-1-1.1) โดยทั้งวิทยาลัย
ฯ และสถาบันร่วมผลิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน (19.3.2-1-1.2) 
 
 

 
19.3.2-1-1.1 
19.3.2-1-1.2 

 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

         วิทยาลัยฯ ได้ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี  (19.3.2-2-2.1) การให้
ความรู้การประกันคุณภาพแก่สโมสรนักศึกษา  (19.3.2-2-2.) รวมทั้งมีการ
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการประกันคุณภาพกับนักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาแต่ละช้ันปี (19.3.2-2-3.) ใน
ส่วนของโรงพยาบาลร่วมผลิตได้ชี้แจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับนักศึกษาทราบเป็นประจ าทุกปี และเข้าร่วมให้ข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตร์ (19.3-2-2.4)                     

 
 

19.3.2-2-2.1 
19.3.2-2-2.2 

 
 

19.3.2-2-2.3 
19.3.2-2-2.4 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
น าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใ ช้ในการจั ด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นั ก ศึ ก ษ า อย่ า ง น้ อ ย  5 
ป ร ะ เ ภ ทส า ห รั บ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี ้
- กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่

ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการ

ส่งเสริมสุขภาพ 
- กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ

ป ร ะ โ ย ชน์ ห รื อ รั ก ษ า

           วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการ
และด าเนินงานจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ (19.3.2-3-3.1)  อย่างน้อย 5 
ประเภทได้แก่ 

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีท่ี 6, โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การแข่งขันกีฬา

สาธารณสุขสัมพันธ์ 17 สถาบัน, การแข่งขันกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 4 สถาบัน โครงการแข่งกีฬาน้องใหม่, การแข่งขันกีฬาเข็ม
สัมพันธ์, โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่ โครงการ

บริจาคโลหิตในวันมหิดล, โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมการ
ปลูกต้นไม้และ 5 ส. ในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ  
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนา

อบรมจริยธรรม, โครงการนั่งสมาธิ, โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อ
เวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย ์

 
 
 

19.3.2-3-3.1 
19.3.2-3-3.2 
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สิ่งแวดล้อม 
- กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง

คุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู , 
กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมท าบุญอาจารย์ใหญ่, กิจกรรมถวาย
พวงมาลาวันมหิดล, พิธีมอบเสื้อกาวด์ให้กับนักศึกษาแพทย์  

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

          วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ (19.3.2-4-4.1) รวมทั้งสนับสนุนให้
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น จดักิจกรรมร่วมกัน ทั้งการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (19.3.2-4-
4.2)  การเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ (19.3.2-4-4.3) การน าเสนอผลงานในการ
ประชุมแพทยศาสตรศึกษา (19.3.2-4-4.4) และยังมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
“สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง
ประเทศไทย”   เพื่อให้นักศึกษาสาธารณสุข ได้มีโอกาสน าความรู้ในวิชาชีพ
มาช่วยเหลือสังคม การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง การมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การเป็นผู้น าด้านสุขภาพ โดยมีการจัดประชุมทุกปี และให้ทุก
สถาบันที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและร่วมแข่งขัน
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ (19.3.2-4-4.5, 19.3.2-4-4.6) 

 
19.3.2-4-4.1 

 
 

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 

5. มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

         วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้นักศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามที่ก าหนดในโครงการ (19.3.2-5-5.1) และก าหนดให้
นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม(19.3.2-5-5.2) เพื่อจัดท าแผน
กิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป 

 
19.3.2-5-5.1 
19.3.2-5-5.2 

6. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

          วิทยาลัยฯ มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย (19.3.2-6-6.1, 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 

5 ข้อ 1 ข้อ 1 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

5 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.3.2-1-1.1         แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
19.3.2-1-1.2  การประชุมการท าแผนการด าเนนิงานของวิทยาลัยฯร่วมกับสถาบนัร่วมผลิต 

19.3.2-2-2.1  ก าหนดการวันปฐมศึกษา 
19.3.2-2-2.2  ภาพการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพแกส่โมสรนักศึกษา 
19.3.2-2-2.3  แผ่นพับประชาสมัพันธ์ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
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19.3.2-2-2.4  การชี้แจงการประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก 

19.3.2-3-3.1        ตัวอย่างโครงการโดยใช้หลัก PDCA 
19.3.2-3-3.2  สรุปรายงานการจดักิจกรรมของสโมสรนักศึกษา  

19.3.2-4-4.1        ข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาคณุภาพระหว่างสถาบันผลติแพทย์ใหม่  
19.3.2-4-4.2        การเข้าร่วมกิจกรรมคา่ยพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม 
19.3.2-4-4.3        การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย ์
19.3.2-4-4.4  การน าเสนอผลงานในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา 
19.3.2-4-4.5  การเป็นสมาชิกสมาพันธ์นสิิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 
19.3.2-4-4.6  การเข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ์

19.3.2-5-5.1        ผลการประเมนิงานกิจการนักศึกษา     
19.3.2-5-5.2 รายงานประจ าปีสโมสรนักศึกษา 

19.3.2-6-6.1       วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 
19.3.2-6-6.2       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
    - มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบันและ 
     ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
    - มีการบูรณาการกระบวนการวิจยักับการจัดการเรียนการสอน  

  -  มีการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการ 
     ตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานระดบัชาต ิ

  - คณาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยและสามารถขอทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงมผีลงาน 
     ตีพิมพ์ท้ังระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
   

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     - พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลีย้ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกลุ่มวจิยัให้เข้มแข็ง โดยควรก าหนดกลุ่มวิจัยให้ 

  ชัดเจนขึ้นและเน้นงานวิจัยแบบสหวิทยาการ 
     - พัฒนาระบบการสร้างขวัญก าลังใจและการยกย่องนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์

-  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศให้มากขึ้น 
- ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกีย่วกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนการออกแบบเครื่องมือวิจัยและการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิติและการประเมิน 
  ผลการวิจยั 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

     - สนับสนุนงบประมาณของวทิยาลัยฯ ด้านการวิจยัเพื่อให้มีนักวิจัยและผลงานวิจยัมากข้ึน 
     -  สนับสนุนให้มีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือหรือกลุม่วิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

  ประเทศ 
     -  พัฒนาระบบการยกย่องและให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มผีลงานประจ าปี  
     -  ส่งเสริมให้บุคคลากรท างานวจิัยโดยอาศยัระบบนักวิจัยพี่เลีย้งและจัดกจิกรรมการจดัการ 

  ความรู้ระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์กับนักวิจยัหน้าใหม ่
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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
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

 

       วิทยาลัยฯ มีการจัดท าระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนงานด้านการวิจัย คือ 
1.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (19.4.1-1-1.1) โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุฯ ตามค าสั่ง
วิทยาลัยฯ ท่ี 411/2553 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (19.4.1-1-1.2) 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แต่งตั้งผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมเป็นกรรมการบริหารงานวิจัย
ด้วย ตามค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 73/2555 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ (19.4.1-
1-1.3) มีการประชุมคณะกรรมการ และสรุปรายงานการประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง (19.4.1-1-1.4) เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้ เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และงานวิจัยได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด(19.4.1-1-1.5) 

 
   1.2 ระบบพัฒนางานวิจัย (19.4.1-1-1.6) เพื่อสร้างผลงานทาง
วิชาการและก่อประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 
3 ขั้นตอน คือ  
        1. การจัดกิจกรรม Research forum “การน าเสนอ concept 
paper” เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและประเมินโครงการ (19.4.1-
1-1.7) เมื่อวันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2554  
        2. การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (19.4.1-1-1.8) และ
การขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินงาน  
        3. การประเมินผลส าเร็จหลังสิ้นสุดโครงการ (19.4.1-1-1.9) 
 
   1.3 ระบบพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (19.4.1-1-1.10) โดยสนับสนุนทุน
ให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการวิจัย การเข้าอบรมพฒันาความรู้ในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง และการน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อ
สะสมประสบการณ์การวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การเข้าร่วม

 
 
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 
 
19.4.1-1-1.6 
 
 
 
 
19.4.1-1-1.7 
 
19.4.1-1-1.8 
 
19.4.1-1-1.9 
 
19.4.1-1-1.10 
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ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 
(19.4.1-1-1.11)         

19.4.1-1-1.11 

2. มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน ดังนี ้
       วิทยาลัยฯ ได้บูรณาการการท าวิจัยกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข (19.4.1-2-
2.1) โดยให้นักศึษาได้ท างานวิจัยปัญหาพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น เรื่อง คุณภาพอาหารด้าน
กายภาพและด้านชีวภาพด้วยชุดทดสอบ SI-2 ของร้านอาหารใน
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
(19.4.1-2-2.2) 
         นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข” และให้นักศึกษาจ านวน 36 คน เข้าร่วมประชุม
วิชาการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 
1 (19.4.1-2-2.3) เพื่อสนับสนุนและให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิจัย
ต่อไป 

 
 
 

19.4.1-2-2.1 
 
 
 
 

19.4.1-2-2.2 
 
 
 
 
 

19.4.1-2-2.3 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        วิทยาลัยฯ มีระบบพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และขั้นตอนการ
ส่งเสริมและสนับสนุน (19.4.1-3-3.1) ทั้งนี้ได้จัดท าประกาศ เรื่อง 
“หลักเกณฑ์และวิธีการให้คณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอไป
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และน าเสนอผลงานทางวิชาการ” 
(19.4.1-3-3.2) ซึ่งมีอาจารย์และนักวิจัยได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการ เช่น 
    1. การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน
โรคเขตร้อน (FBPZ6&JITMM 2011) เมื่อวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2554 
(19.4.1-3-3.3) 
    2. การน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2555” (19.4.1-3-3.4) 
    นอกจากนี้ยังจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและจรรยาบรรณ
ของการวิจัย คือ 
          1) เรื่อง “สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 
เมษายน 2555 (19.4.1-3-3.5) 
           2) เรื่อง “การวิจัยทางคลินิก” วิทยากรโดย ดร.นพ.ปริญญา 
ช านาญ จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 (19.4.1-3-3.6) 
           3) อบรม เรื่อง “การน าเสนอข้อเสนอ concept paper 
โครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ และจรรยาบรรณ
นักวิจัย” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (19.4.1-3-3.7) และมีอาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัยของกองส่งเสริมการวิจัยฯ 

 
19.4.1-3-3.1 
 
 
19.4.1-3-3.2 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเรื่อง “จรรยาบรรณนักวิจัย” เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2555 (19.4.1-3-3.8) และเผยแพร่ในเว็บไซด์ ของงานวิจัยและ
บริ ก ารวิ ชาการ  วิ ทยาลั ยฯ  http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/ 
(19.4.1-3-3.9) 

19.4.1-3-3.8 
 
19.4.1-3-3.9 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 

     วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัย  
โดยใช้เงินรายได้ ภายใต้ความร่วมมือของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 เรื่อง คือ  
1. โครงการบทบาทของเซลล์เดนไดรติกในการตอบสนองต่อแอนติเจน
ของพยาธิใบไม้ตับ (19.4.1-4-4.1) 
2. โครงการบทบาทของดีเอ็นเอเมธิลเลช่ัน ต่อการแสดงออกของแทบ
พาซินระหว่างการพัฒนาโรคมะเร็งปากมดลูก (19.4.1-4-4.2) 
   ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย (19.4.1-4-4.3) เพื่อให้
อาจารย์และนักวิจยัได้พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

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

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้ 

1) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 
หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
2) ห้องสมุดหรือแหล่ ง

ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล
สนับสนุนการวิจัยฯ 

3) สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก 

หรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการวจิัย  

4) กิจกรรมวิ ชาการที่
ส่งเสริม 

งานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดใหม้ี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

       วิทยาลัยฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังนี ้
1. ห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกและหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ 
เพ่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (19.4.1-5-5.1)  
2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย (19.4.1-5-5.2) 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในการป้องกันไืไหม้ 
(19.4.1-5-5.3) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นต ารา และ
งานวิจัย http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/  (19.4.1-5-5.4) 
4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  
   จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 16 
ธันวาคม 2554 โดยมีศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
     - ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี  
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษากับการสร้างเสริมสุข
ภาวะในสังคมไทย”  (19.4.1-5-5.5) 
     - ศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล  
บรรยาย เรื่อง “โรคเมลิออยด์กับสุขภาพของคนไทยอีสาน” (19.4.1-5-
5.6) 
 

 
 
 
19.4.1-5-5.1 
19.4.1-5-5.2 
 
19.4.1-5-5.3 
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6) มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 
 
 

1. วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน เพื่อทราบแนวทางการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการวิจัยต่อไป  (19.4.1-6-
6.1) 
2. ผลการติดตามและประเมินการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวสู่ 1 
ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กับการสร้างเสริม
สขุภาพอย่างยั่งยืน” เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2554 (19.4.1-6-6.2) 

 
 

19.4.1-6-6.1 
 
 
 

19.4.1-6-6.2 
7) มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน 

       สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
3/2555 เพื่อปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบัน 
และการพัฒนาในการจัดประชุมวิชาการต่อไป (19.4.1-7-7.1)  

19.4.1-7-7.1 

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม ข ) 
8) มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
จากสภาพปญัหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

      วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี ้
   1. บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) (19.4.1-8-8.1) 
  2. มีระบบบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(19.4.1-8-8.2) 
   3. ผลิตผลงานโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เรื่อง กระบวนการลดการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกร
ปลูกพริกและชุมชนบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี(19.4.1-8-8.3) 

 
 
 
 
19.4.1-8-8.1 
 
19.4.1-8-8.2 
 
 
 
19.4.1-8-8.3 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

7 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิงหลักฐาน 
19.4.1-1-1.1 ระบบบรหิารจดัการงานวิจัย 
19.4.1-1-1.2 คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย บรกิารวิชาการ และท านุฯ ตามค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 411/2553 
19.4.1-1-1.3 คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย บรกิารวิชาการ และท านุฯ ตามค าสั่งวิทยาลัยฯ ที ่73/2555 
19.4.1-1-1.4 สรุปรายงานการประชุม 
19.4.1-1-1.5 แผนยุทธศาสตร์การวิจัยในระยะเวลา 5 ปี 
19.4.1-1-1.6 ระบบพัฒนางานวิจัย 
19.4.1-1-1.7 กิจกรรม Research forum “การน าเสนอ concept paper”เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและ 
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   ประเมินโครงการ 
19.4.1-1-1.8 การติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
19.4.1-1-1.9 การประเมินผลส าเร็จหลังสิ้นสดุโครงการ 
19.4.1-1-1.10 ระบบพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
19.4.1-1-1.11 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2554 
 
19.4.1-2-2.1 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและปญัหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข 
19.4.1-2-2.2 ปัญหาพิเศษเรื่อง คุณภาพอาหารด้านกายภาพและด้านชีวภาพด้วยชุดทดสอบ SI-2 ของร้านอาหารใน 
   เทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
19.4.1-2-2.3 ประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน 
   ทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” 
 
19.4.1-3-3.1 ระบบพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
19.4.1-3-3.2 ประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้คณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอไปเพิ่มพูนความรู้และ 

ประสบการณ์และน าเสนอผลงานทางวิชาการ” 
19.4.1-3-3.3 การน าเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตดิ้านโรคเขตร้อน (FBPZ6&JITMM 2011)  

เมื่อวันท่ี 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 54 
19.4.1-3-3.4 การน าเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 2555” 
19.4.1-3-3.5 อบรมเรื่อง “สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจยั” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 
19.4.1-3-3.6 อบรมเรื่อง “การวิจัยทางคลินิก” วิทยากรโดย ดร.นพ.ปริญญา ช านาญ จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จงัหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 
19.4.1-3-3.7 อบรม เรื่อง “การน าเสนอข้อเสนอ concept paper โครงการวิจยั เพื่อขอทุนสนับสนุนจากวิทยาลยัฯ  

และจรรยาบรรณนักวิจัย” เมื่อวันที ่24 กุมภาพันธ์ 2555 
19.4.1-3-3.8 รายชื่ออาจารยเ์ข้าร่วมอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณนักวิจยั” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 
19.4.1-3-3.9  เว็บไซด์ เผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย ของงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ 
 
19.4.1-4-4.1 โครงการบทบาทของเซลล์เดนไดรติกในการตอบสนองต่อแอนตเิจนของพยาธิใบไม้ตับ 
19.4.1-4-4.2 โครงการบทบาทของดีเอ็นเอเมธิลเลช่ัน ต่อการแสดงออกของแทบพาซินระหว่างการพัฒนาโรคมะเร็ง 
   ปากมดลูก 
19.4.1-4-4.3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
19.4.1-5-5.1 ห้องปฏิบัติการวิจยัทางคลินิกและหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่อส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจยั 
19.4.1-5-5.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจัย 
19.4.1-5-5.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในการป้องกันไืไหม้ 
19.4.1-5-5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นต ารา และงานวิจัย http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/   
19.4.1-5-5.5 ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสถาบันการศึกษากับการ 

สร้างเสริมสุขภาวะในสังคมไทย”   
19.4.1-5-5.6 ศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล บรรยาย เรื่อง “โรคเมลิออยด์กับสุขภาพของคนไทย 
   อีสาน” 
 
19.4.1-6-6.1 ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการวิจัยที่ไดร้ับทุนสนับสนุน 
19.4.1-6-6.2 ประเมินการจดัประชุมวิชาการ เรือ่ง “ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กบั 

http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/
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การสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน” 
19.4.1-7-7.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิจัย ครั้งท่ี 3/2555 
 
19.4.1-8-8.1 บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับส านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
19.4.1-8-8.2 ระบบบรหิารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
19.4.1-8-8.3 โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เรื่อง กระบวนการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยดา้น 

สุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชนบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด 
อุบลราชธาน ี

 
 
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 
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

       วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
   1.  มีระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (19.4.2-1-1.1) 
   2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าตอบแทนผลงาน
ทางวิชาการในวารสารระดับชาติ  (19.4.2-1-1.2) 
   3. ผลการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ 
(19.4.2-1-1.3) 
   4. ผลการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในการประชุม 
วิชาการ (19.4.2-1-1.4) 

 
 
 
 

19.4.2-1-1.1 
 

19.4.2-1-1.2 
 

19.4.2-1-1.3 
 

19.4.2-1-1.4 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ค ว า ม รู้ จ า ก ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 
 
 

    วิทยาลัยฯ ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย ดังนี ้
   1. มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อท าหน้าที่คัดสรร 
วิ เคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เผยแพร่แก่สาธารณชน (19.4.2-2-2.1) 
   2. มีระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัย (19.4.2-2-2.2) 
รวมถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (19.4.2-2-2.3)  

 
 
 
 

19.4.2-2-2.1 
19.4.2-2-2.2 

 
19.4.2-2-2.3 

3. มีการประชาสัมพันธ์และ 
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

      วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผ่นพับ เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยัง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บนเว็บไซด์ (19.4.2-3-3.1) 

 
 

19.4.2-3-3.1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

      วิทยาลัยฯ ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอกใน
เรื่องการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อแนวทางการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด(19.4.2-4-4.1) 

 
 
 

19.4.2-4-4.1 
 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน 
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

       วิทยาลัยฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า
ด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา (19.4.2-5-5.1) 
และค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียน
ทรัพย์ สิ นทางปัญญา พ .ศ .  2554 ของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี (19.4.2-5-5.2) 

 
 

19.4.2-5-5.1 
19.4.2-5-5.2 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.4.2-1-1.1 ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและขั้นตอนการด าเนินงาน 
19.4.2-1-1.2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนนุค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ   
19.4.2-1-1.3 ผลการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดบัชาต ิ
19.4.2-1-1.4 ผลการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในการประชุม วิชาการ 
 
 19.4.2-2-2.1 คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยฯ เพื่อท าหน้าที่คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห ์
19.4.2-2-2.2 ระบบการจัดการความรูจ้ากงานวิจัย 
19.4.2-2-2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
19.4.2-3-3.1 แผ่นพับ และเผยแพร่บนเว็บไซด ์
 
19.4.2-4-4.1 แบบตอบรับจากหน่วยงานภายนอกในเรื่องการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
   แนวทางการจัดการขยะขององค์การบรหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอด็ 
19.4.2-5-5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานวี่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สนิทางปัญญา 
19.4.2-5-5.2        ระเบียบค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 ของ 
                        มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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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   
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน
และภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

2,639,839 174,100 2,813,939 บาท 

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

2,160,000 0 2,160,000 บาท 

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

479,839 174,100 653,939 บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ า และนักวิ จั ยที่
ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2554 (ไม่นับลา
ศึกษาต่อ) 

20.5 12 33.5 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

128,772.63 14,508.33 83,998.18 
 

บาท/คน 

4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 12.87 1.45 8.39 คะแนน 
คะแนนที่ได้ในระดับกลุ่มวิชา = ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน
วิทยาลัยฯ 

5 1.45 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

50,000 บาท/คน 20,466.66 บาท/คน 2.04 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(บาท/คน) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ 50,000 บาท/คน 83,998.18 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 50,000 บาท/คน 128,772.63 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 50,000 บาท/คน 14,508.33 1.45 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสาร ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

จ านวนเงิน
ภายใน 

จ านวนเงิน
ภายนอก 

รวม 

19.4.3-1 การวินิจฉัยการสรา้งเอนไซมเ์บต้าแลคตาเมส
ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia 
pseudomallei ในโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิ
ประสงค ์

ดร.ภาวนา พนมเขต 898,700 0 898,700 

19.4.3-2 การศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อการป้องกันและควบคมุ
โรคเลปโตสไปโรซีสจังหวัดศรสีะเกษ 

ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตด ี
750,000 0 750,000 

19.4.3-3 การเปลีย่นแปลงระดับ Epigenetics ของจีน 
MHC class I และองค์ประกอบในการพัฒนา
ของโรคมะเร็งปากมดลูก 

ดร.สรุศักดิ์ แว่นรัมย ์
311,300 0 311,300 

19.4.3-4 กระบวนการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อ
เพิ่มความปลอดภยัด้านสุขภาพของเกษตรกร
ปลูกพริกและชุมชนบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 
ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายสง่า ทับทิมหิน 0 
 
 

 

174,100 174,100 

19.4.3-5 บทบาทของเซลล์เดนไดรติกในการตอบสนองต่อ
แอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ 

ดร.จุฑารัตน ์จติติมณ ี
 

80,000 160,000 240,000 

19.4.3-6 บทบาทของดีเอ็นเอเมธิลเลช่ันต่อการแสดงออก
ของแทบพาซินระหว่างการพัฒนาโรคมะเร็งปาก
มดลูก 

ดร.สรุศักดิ์ แว่นรัมย ์
 
 

80,000 159,838.50 239,838.50 

19.4.3-7 การศึกษาความชุกในแตล่ะฤดูของแมลงวันบ้าน
และแมลงวันหัวเขียวเพื่อประเมินการเป็นพาหะ
ของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหารในอ าเภอท่ีมีอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วง
มากและน้อยของจังหวัดอุบลราชธานีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ 

ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 40,000 160,000 200,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,160,000 653,939 2,813,939 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลติ  
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

สูตรการค านวณ  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด 

 
 
ผลการด าเนินงานกรณีผลงานวิจยั 

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ค่าน้ าหนัก 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  2554 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1. มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือมกีารตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 5 1.25 10 2.5 

2. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0.50     

3. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImagoJournal 
Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
Q3หรือ Q4ในปีล่าสดุใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรอื Scopus 

0.75   1 0.75 

4. มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImagoJournal 
Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
Q1 หรือ Q2ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรอื Scopus 

1.00 2 2 5 5 

5. รวมผลงาน และค่าน้ าหนัก  7 3.25 16 8.25 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดและนักวิจัยประจ ารวมลา

ศึกษาต่อ 
 33.5  38.5  
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ระดับคุณภาพงานวิจัย / จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ค่าน้ าหนัก 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  2554 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

7. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ร้อยละ)                    

  9.70  21.42 

8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5    2.42  5 
 
กรณีผลงานสร้างสรรค์ 

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ค่าน้ าหนัก 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  2554 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125     

2. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25     

3. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50     

4. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาค
อาเซียน 

0.75     

5. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 1.00     

6. รวมผลงาน และค่าน้ าหนัก      

7. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด      

8. ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ (ร้อยละ)                         

9. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5       

หมายเหตุ หากคณะมีทั้งผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ให้รวมค่าน้ าหนักท้ังหมดและหารด้วยจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 

จ านวนอาจารย์
ประจ าและ

นักวิจัยรวมลา
ศึกษาต่อ 

จ านวน
ผลงาน 

 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ผล
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง                      
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 20 38.5 16 8.25 21.43 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
กลุ่มวิชา

แพทยศาสตร ์
ร้อยละ 20 

24.5 
15 

8.00 32.65 
5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร ์

ร้อยละ 20 13 1 0.25 1.92 0.48 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
เอกสาร รายการ 

19.4.4.1-1 การศึกษาฤทธิ์ไืโตเอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอบุลราชธาน ี
19.4.4.1-2 การประยุกต์ใช้ข้อมูลรโีมทเซ็นซิ่ง และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย ในพ้ืนท่ี

จังหวัดศรีสะเกษ 
19.4.4.1-3 ภาวะสุขภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพผู้ปฏิบตัิงานในวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา: กลุม่ผา้ทอมือใน

เขตจังหวัดอุบลราชธาน ี
19.4.4.1-4 การรับรู้ และพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวดัอุบลราชธานี 
19.4.4.1-5 ฤทธิ์ของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูเบาหวาน 
19.4.4.1-6 การสังเคราะหส์ารออกฤทธ์ิยับยั้งเซลลม์ะเร็งท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเปน็เอซาแอนทราไอโซซาโซโลน 
19.4.4.1-7 การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.4.4.1-8 วัคซีนบ าบัดรักษาต่อต้านไวรัสเอชพีวีของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูก 
19.4.4.1-9 ความไวต่อยา ceftazidime ของเช้ือ Burkholderia pseudomallei จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
19.4.4.1-10 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเช้ือ Burkholoderia pseudomallei 
19.4.4.1-11 Effects of human contraceptive on reproduction and offspring in Chrysomya megacephala 
19.4.4.1-12 Reproductive Organ of Blow Fly, Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae): 

Ultrastructural of Testis 
19.4.4.1-13 Immune Response to Burkholderia pseudomallei 
19.4.4.1-14 RNA interference targeting cathepsin B of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini 
19.4.4.1-15 Evaluation of Cardboard Coated with Natural Substances in Combination with Ink on Rat 

Repellency 
19.4.4.1-16 Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of 

male-pattern baldness: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลติ  
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

สูตรการค านวณ  

ผลรวมของจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2553 2554 

1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง) 0 2 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด (คน) 33.5 38.5 

3. งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 0 5.19 

4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน) 0 1.30 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 

จ านวนอาจารย์
ประจ าและ

นักวิจัยรวมลา
ศึกษาต่อ 

จ านวน
ผลงาน 

ผลด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง                      
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 20 38.5 2 5.19 1.30 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เอกสาร รายการ หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน ์ ลักษณะการน าไปใช้ประโยชน ์

19.4.4.2-1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนว
ทางการจัดการขยะขององค์การบร
หารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมอืง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในเชิงนโยบาย ในการพัฒนาต าบล
ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
ควบคุมโรค 

19.4.4.2-2 กระบวนการลดการใช้สารเคมีจ ากัด
ศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยใน
เกษตรกรผู้ปลูกพริกและชุมชนบ้าน
หัวเรือทอง 

หมู่บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 1.ในเชิงสาธารณะ คือ เกษตรกร
ในชุมชนลดการซื้อสารเคมี และ
ลดการใช้สารฆ่าแมลง 
2. เชิงนโยบาย จัดหาและพัฒนา
ศูนย์ ร วมข้ อมู ลข่ า วสา ร  เพื่ อ
เ ผ ยแพร่ ข้ อมู ลภ าวะสุ ขภ าพ
เกษตรกรจากการปลูกพริก และ
การป้องกันตั ว เองจากการใ ช้
สารเคมี 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.4.3  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  (สมศ. 7) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนนใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ค่าน้ าหนัก 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  2554 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1. บทความวิชาการที่ได้รบัการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ 0.25 1 0.25 1 0.25 
2. บทความวิชาการทีไ่ด้รบัการตพีิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

0.50   1 0.5 

3. ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมนิผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถาบันก าหนด 

0.75 2 1.50   

4. ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มีผู้ทรงคณุวุฒิตรวจ

1.00     
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ระดับคุณภาพงานวิจัย / จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ค่าน้ าหนัก 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  2554 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5. รวมผลงาน และคา่น้ าหนัก  3 1.75 2 0.75 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  33.5  38.5  
7. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ (ร้อยละ)                      5.22  1.95 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเตม็ 5    2.61  0.97 

 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพในปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2554 

0.75 0 0.75 เรื่อง 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2554(รวมลาศึกษาต่อ) 24.5 13 38.5 คน 
3. ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3.06 0 1.95 ร้อยละ 
4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 1.53 0 0.97 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน                

(ร้อยละ) 
คะแนนการประเมินตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 10 ร้อยละ 1.95 0.97 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.4.4.3-1 Immune Response to Burkholderia pseudomallei 
19.4.4.3-2 วัคซีนบ าบัดรักษาต่อต้านไวรัสเอชพีวีของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูก 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพ่ือเตรียมวางแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
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 หน่วยวัด 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

0 0 0 เรื่อง 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 (รวมลาศึกษา 24.5 13 38.5 คน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

ต่อ) 
2. ร้อยละผลงานวิชาการที่ไดร้ับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
0 0 0 ร้อยละ 

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

0 0 0 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 0.8 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์
ประจ า) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง                       
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 0 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 0 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 0 0 0 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.5.1.2  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมินใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 45 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 

 

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ค่าน้ าหนัก 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  2554 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมระดับนานาชาติ 

0.25 - - - - 

บทความจากผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาตินอกเหนือ
ฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับ

0.75 - - 1 0.75 
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ระดับคุณภาพงานวิจัย / จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ค่าน้ าหนัก 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา  2554 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

นานาชาติที่ สกอ. ยอมรับ 

บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

1 2 2 5 5 

9. รวมผลงาน และค่าน้ าหนัก  2 2 6 5.75 

10. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  33.5  38.5  
11. ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (ร้อยละ)                      5.97  14.94 

12. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5    0.54  1.36 
 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปีปฏิทิน พ.ศ. 
2554 

6 0 6 เรื่อง 

2. ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

5.75 0 5.75  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 (รวมลาศึกษาต่อ) 24.5 13 38.5 คน 
4. ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
23.47 0 14.94 ร้อยละ 

5. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.13 0 1.36 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์
ประจ า) 

คะแนนการ
ตนเองประเมิน                       
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 55 14.94 1.36 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 55 23.46 2.13 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 55 0 0 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

เอกสาร ผู้แต่ง รายการ 

19.4.5.1.2-1  Tarinee Chaiwong, et., al. Effects of human contraceptive on reproduction and 
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เอกสาร ผู้แต่ง รายการ 

 offspring in Chrysomya megacephala 

19.4.5.1.2-2  Kabkaew L. Sukontason, Tarinee 
Chaiwong, et., al.  

Reproductive Organ of Blow Fly, Chrysomya 
megacephala (Diptera: Calliphoridae): Ultrastructural 
of Testis 

19.4.5.1.2-3 pawana panomket Immune Response to Burkholderia pseudomallei 
19.4.5.1.2-4 Jittiyawadee Sripa, Porntip Pinlaor, Paul 

J. Brindley, Banchob Sripa, et., al. 
RNA interference targeting cathepsin B of the 
carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini 

19.4.5.1.2-5 Kalandakanond-Thongsong Sarinee; 
Daendee Suwaporn; Thongsong 
Boonrit; et al. 

Evaluation of Cardboard Coated with Natural 
Substances in Combination with Ink on Rat 
Repellency  

19.4.5.1.2-6 Ganniga Pumthong, Pravit Asawanonda, 
Supenya Varothai, Vorapicha 
Jariyasethavong, Daranporn 
Triwongwaranat, Puan Suthipinittharm, 
et., al. 

Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-
reductase inhibitor in the treatment of male-pattern 
baldness: a multicenter, randomized, double-blind, 
placebo-controlled study 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่4.5.1.3  ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเทา่กับ 5 คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 35 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 30 

 
ผลการค านวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กลุ่มวชิา

แพทยศาสตร์ 

กลุ่มวชิา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ หน่วยวัด 

1. จ านวนงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ                       
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

13 0 13 เรื่อง 

2. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ทั้งหมด ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 (รวมลาศึกษาต่อ) 

6 0 6 เรื่อง 

3. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  216.67 0 216.67 ร้อยละ 
4. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5 0 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

หน่วยงาน เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน           

(ร้อยละ / อาจารย์
ประจ า) 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง                      
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเป้าหมาย 

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 40 216.67 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ ร้อยละ 40 216.67 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ ร้อยละ 40 0 0 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสาร ผู้แต่ง รายการ 

19.4.5.1.3-1 Jiamton S, Pepin. J, Suttent R, Filteau S, 
Mahakkanukrauh B, Hanshaoworakul W,  
Chaisilwattana P, Suthipinittharm P, et., al. 

A randomized trial of the impact of multiple 
micronutrient supplementation on mortality among 
HIV-infected individuals living in Bangkok 

19.4.5.1.3-2 Siriboonrit U, Tsuchiya N, Sirikong M, Kyogoku 
C, Bejrachandra S, Suthipinittharm P, et., al. 

Association of Fc gamma receptor IIb and IIIb 
polymorphisms with susceptibility to systemic lupus 
erythematosus in Thais  

19.4.5.1.3-3 Sirikong M, Tsuchiya N, Chandanayingyong D, 
Bejrachandra S, Suthipinittharm P, et., al. 

Association of HLA-DRB1*1502-DQB1*0501 
haplotype with susceptibility to systemic lupus 
erythematosus in Thais  

19.4.5.1.3-4 Yuki Hitomi, Naoyuki Tsuchiya, Aya Kawasaki, 
Jun Ohashi, Takeshi Suzuki, Chieko Kyogoku, 
Toru Fukazawa, Sasitorn Bejrachandra, Usanee 
Siriboonrit, Dasnayanee Chandanayingyong, 
Puan Suthipinittharm, et., al. 

CD72 polymorphisms associated with alternative 
splicing modify susceptibility to human systemic 
lupus erythematosus through epistatic interaction 
with FCGR2B 

19.4.5.1.3-5 Jittimanee J, Sermswan RW, Puapairoj A, 
Maleewong W, Wongratanacheewin S. 

Cytokine expression in hamsters experimentally 
infected with Opisthorchis viverrini  

19.4.5.1.3-6 Kabkaew L. Sukontason, Tarinee Chaiwong, 
Urai Chaisri, Roy C. Vogtsberger, and Kom 
Sukontason 

Ultrastructure of male accessory glands of 
Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: 
Calliphoridae) 

19.4.5.1.3-7 Kabkaew L. Sukontason, Pongruk 
Sribanditmongkol, Tarinee Chaiwong, et., al. 

Morphology of immature stages of Hemipyrellia 
ligurriens (Wiedemann) (Diptera : Calliphoridae) for 
use in forensic entomology applications  

19.4.5.1.3-8 Sukontason KL, Chaiwong T, Piangjai S, Upakut 
S, Moophayak K, Sukontason K. 

 Ommatidia of blow fly, house fly, and flesh fly: 
implication of their vision efficiency  

19.4.5.1.3-9 Sukontason K, Narongchai P, Kanchai C, 
Vichairat K, Sribanditmongkol P, Bhoopat T, 
Kurahashi H, Chockjamsai M, Piangjai S, Bunchu 
N, Vongvivach S, Samai W, Chaiwong T, et., al. 

Forensic entomology cases in Thailand: a review of 
cases from 2000 to 2006  
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เอกสาร ผู้แต่ง รายการ 

19.4.5.1.3-10 Jittimanee J, Sermswan R W, Maleewong W 
and Wongratanacheewin S. 

Cytokine expression in hamsters experimentally 
infected with Opisthorchis viverrini  

19.4.5.1.3-11 Sripa J, Laha T, To J, Brindley PJ, Sripa B, 
Kaewkes S, Dalton JP, Robinson MW. 

Secreted cysteine proteases of the carcinogenic liver 
fluke, Opisthorchis viverrini: regulation of cathepsin 
F activation by autocatalysis and trans-processing by 
cathepsin B  

19.4.5.1.3-12 Laha T, Sripa J, Sripa B, Pearson M, Tribolet L, 
Kaewkes S, Sithithaworn P, Brindley PJ, Loukas 
A. 

Asparaginyl endopeptidase from the carcinogenic 
liver fluke, Opisthorchis viverrini, and its potential 
for serodiagnosis  

19.4.5.1.3-13 Sarinee Kalandakanond-Thongsong, Suwaporn 
Daendee, Boonrit Thongsong, Vivat 
Chavananikul 

The Efficacy of Pure Natural Repellents on Rat 
Responses Using Circular Open Field  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบและกลไกบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
  ของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

         - มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
         - มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทาง 
                   และการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการด้านสุขภาพตามจุดเน้นของสถาบัน  
                  - มีหน่วยงานให้บรกิาร เช่น ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพ ศูนยพ์ัฒนาเด็ก ในก ากับดูแล 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - ควรมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้น 
- ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
- ควรมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมและมีการน าไปพัฒนา 

                     โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
- ควรมีโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมที่ให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยเน้นเชิงพื้นที่และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
- ควรมีหน่วยบริการวิชาการเฉพาะด้าน เช่น หน่วยบริการด้านสถิตแิละการวจิัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยบริการด้าน 
  สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและหน่วยโภชนาการชุมชน เป็นต้น  
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                 -  พัฒนาและสนับสนุนให้ศูนย์บริการต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ศูนย์การศึกษาและวจิัย 
                    ทางการแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น 

 -  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
       -  พัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบหรือประโยชน์จากการด าเนินโครงการให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถวัดผล 
                    การด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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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 า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ที่
ก าหนด 

 

      วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ประกอบด้วยระบบบริหารงาน
บริการวิชาการ (19.5.1-1-1) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุฯ  ตามค าสั่ งวิทยาลัยฯ ที่ 
411/2553 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (19.5.1-1-1.2) เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริการวิชาการ มีรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
(19.5.1-1-1.3) มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดท าข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการประจ าปี 2556 (19.5.1-1-1.4) และมีคู่มือ
การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (19.5.1-1-1.5) เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติและขอ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและมี
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน (19.5.1-1-1.6)  

 
 

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 

 
19.5.1-1.1.6 

2. มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการ
สอนและมีการน านักศึกษาไปช่วยงานบริการด้วย ในแบบเสนอ
โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ระบุ ช่ือวิชาที่
เกี่ยวข้อง จึงจะสนับสนุนให้จัดกิจกรรม เช่น โครงการบริการวิชาการ 
เรื่อง บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) (19.5.1-2-2.1) ซึ่งมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาควบคุมแมลงและสัตว์แทะ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ (19.5.1-2-2.2) รวมถึงการน านักศึกษาออกส ารวจ
ยุงและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
(19.5.1-2-2.3) 

 
 
 
 
 
 

19.5.1-2-2.1 
 

19.5.1-2-2.2 
 

19.5.1-2-2.3 
3. มีการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย  

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับงานวิจัย 
เช่น  
   1) โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริการตรวจวัดระดับน้ าตาล
ในเลือดและดรรชนีมวลกายในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และโรคอ้วนในพื้นที่ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2552 และได้พัฒนางานบริการ
วิชาการเป็นงานวิจัย โดยได้น า เสนอ ในการประชุมวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-19 
กุมภาพันธ์ 2555 และได้ตีพิมพ์ผลงานในเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุม (19.5.1-3-3.1) 
   2) โครงการบริการวิชาการ เรื่อง บูรณาการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้น าผลงานบริการวิชาการน าเสนอใน
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 ระหว่าง
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2555 และได้ตีพิมพ์ผลงานในเอกสารสืบ
เนื่องจากการประชุม (19.5.1-3-3.2) 

 
 

19.5.1-3-3.1 
 
 
 
 
 

19.5.1-3-3.2 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จ

ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

      วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
(19.5.1-4-4.1)  

19.5.1-4-4.1 

5. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจยั 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประเมินกิจกรรมทางบริการวิชาการเพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป 
(19.5.1-5-5.1) 

19.5.1-5-5.1 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.1-1-1.1 ระบบบรหิารงานบริการวิชาการ 
19.5.1-1-1.2 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 411/2553 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
   บริการวิชาการ และท านุฯ 
19.5.1-1-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
19.5.1-1-1.4 แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจ าปี 2556 
19.5.1-1-1.5 คู่มือการบรหิาร โครงการบริการวชิาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.5.1-1-1.6 การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
 
19.5.1-2-2.1 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง บูรณาการการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค 
   ไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) 
19.5.1-2-2.2 รายวิชาการควบคมุแมลงและสัตวแ์ทะ หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร ์
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19.5.1-3-3.1  โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลอืดและดรรชนีมวลกายในการป้องกัน 
   และควบคมุโรคเบาหวานและโรคอ้วนในพ้ืนท่ี  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี  
   และผลงานวิจัยน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19.5.1-3-3.2 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง บูรณาการการมสี่วนร่วมของประชาชน ผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อการป้องกัน  
   โรคไขเ้ลือดออก และผลงานวิจัยน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
19.5.1-4-4.1  ผลความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรยีนการสอนและการวิจัย 
 
19.5.1-5-5.1        สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชขาการและท านุบ ารุงฯ 
 
 
 
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
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ  เ พื่ อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและ
การจั ดท าแผนการบริ การทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  

 
 
 

      วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการและผลการ
ประเมินความต้องการของชุมชนในรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการแพทยศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 ซึ่งประชาชนต้องการรับ
การบริการในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 47 และ
สุขภาพของผู้สูงอายุ ร้อยละ 16 (19.5.2-1-1.1) ดังนั้นใน พ.ศ. 
2555 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดทิศทางการบริการวิชาการ ในเรื่องการ
ให้บริการที่ตรงใจกับผู้รับบริการและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2555 (19.5.2-1-1.2)  
โดยให้จัดท าโครงการบริการวิชาการในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ของประชาชนตามข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2555 เรื่อง หมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน 
ต าบลเมืองศรีไค (19.5.2-1-1.3)   

 
 
 
 

19.5.2-1-1.1 
 
 

19.5.2-1-1.2 
 
 
 

19.5.2-1-1.3 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

     วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้ทางการแพทย์กับศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี โดย
สนับสนุนบุคลากรร่วมให้บริการวิชาการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย
โรคมะเร็ง (19.5.2-2-2.1)  

19.5.2-2-2.1 

3. มี ก า ร ประ เ มิ นปร ะ โ ยชน์ ห รื อ       วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชน์ของการให้บริการทาง 19.5.2-3-3.1 
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ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

วิชาการต่อสังคม ในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง บูรณาการการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
(ต่อเนื่อง) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม (19.5.2-3-3.1) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

มีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการบริหารงานบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงฯ เพื่อสรุปผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับ
และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากิจกรรมทางบริการวิชาการ
ต่อไป (19.5.2-4-4.1) 

19.5.2-4-4.1 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรูสู้่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพรสู่่สาธารณชน 

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ เรื่อง 
การบูรณาการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านสื่อสารสนเทศเพื่อการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ถ่ายทอดแก่บุคลากรภายในสถาบัน และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการจัดท าจุลสารวิทยาลัยฯ (19.5.2-5-
5 . 1 )  พ ร้ อ ม ทั้ ง น า เ ส น อ ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-19 
กุมภาพันธ์ 2555 และได้ตีพิมพ์ผลงานในเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุม (19.5.2-5-5.2)  

19.5.2-5-5.1 
19.5.2-5-5.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.2-1-1.1 แบบส ารวจความต้องการและผลการประเมินความต้องการของชุมชนในรายงานผลการด าเนินงาน 
   โครงการแพทยศาสตร์สูส่ังคม ครัง้ที่ 3 
 
19.5.2-1-1.2 แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2555 
19.5.2-1-1.3 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง หมออาสาเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุในชุมชน ต าบลเมืองศรีไค 
 
19.5.2-2-2.1 ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
19.5.2-3-3.1 ผลการประเมินประโยชน์ในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการ 
   ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) 
 
19.5.2-4-4.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงฯ 
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19.5.2-5-5.1 จุลสารวิทยาลัยฯ  
19.5.2-5-5.2 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม เรื่อง ความชุกของลูกน้ ายุงลาย และพฤติกรรมการป้องกันโรค 
   ไข้เลือดออก กรณีศึกษา: หมู่บ้านนาโหนนน้อย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ. 8) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน   ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  
สูตรการค านวณ  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยx 100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2553 2554 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย ในปีการศึกษา 2554 
- การเรยีนการสอน 2 โครงการ 
- การวิจัย 2 โครงการ 

5 4 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ 8 7 

3. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย (ร้อยละ) 

62.50 57.14 
 

4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน) 5 5 

 คณะมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม และมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ ปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด 
เท่ากับ 7 โครงการ/กิจกรรม ดังนั้น ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 57.14 และเมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ค่าคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 57.14 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
1. ตารางแสดงรายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
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เอกสาร ชื่อกิจกรรม/โครงการ ลักษณะการน าไปบูรณาการ 
19.5.3.1-1 บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลอืดและดัชนีมวล

กายในการป้องกันและควบคมุโรคเบาหวานและ
โรคอ้วนในพ้ืนท่ีต าบลเมืองศรไีคอ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

น าเสนอผลงานวิชาการตีพมิพ์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัขอนแก่นประจ าป ี
2555 ระหว่างวันท่ี 16-19 กุมภาพันธ ์2555 

19.5.3.1-2 บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 

น าเสนอผลงานวิชาการตีพมิพ์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัขอนแก่นประจ าป ี
2555 ระหว่างวันท่ี 16-19 กุมภาพนัธ์ 2555 

19.5.3.1-3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) 

น าความรู้และผลการด าเนินงานมาประกอบการสอนและ
น านักศึกษาออกพ้ืนท่ีรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน 

19.5.3.1-4 ศึกษาความชุกโรคหดิเหาแผลพุพองและเชื้อราที่
ผิวหนังในเด็กนักเรยีนช้ันประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

น าความรู้และผลการด าเนินงานมาประกอบการสอนใน
ห้องเรียน 

 
2. ตารางแสดงรายชื่อโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมัติ ในปีงบประมาณ 2554 

  ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ กลุ่มวชิา 
1 ศึกษาความชุกโรคหิดเหา แผลพุพอง และเช้ือราที่

ผิ วหนั ง ใน เด็ กนั ก เ รี ย น ช้ันประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม แพทยศาสตร ์

2 เปิดโลกการเรียนรู้สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 2 น.ส.ปิยนันท์ มีเวท ี แพทยศาสตร ์
3 บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเคลื่อนที่เพื่อชุมชน 

(ต่อเนื่อง) 
ดร.สรุศักดิ์ แว่นรัมย ์ แพทยศาสตร ์

4 สุขภาพดีกับหมอ...มอทราย (การสร้างเสริมสุขภาพ 
การดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบ
องค์รวม) 

นพ.เอกพจน์ ทองมี แพทยศาสตร ์

5 บริการวิชาการตรวจประเมินและลดความเครยีดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ดร.จุฑารัตน์ จติติมณ ี แพทยศาสตร ์

6  ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งท่ี    “   ทศวรรษ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีกับการสร้างเสรมิสุขภาพอย่างยั่งยืน”   

 นายสง่า ทับทิมหิน   แพทยศาสตร ์ 

7  การอบรมเชิงปฏิบตัิการวิเคราะหข์้อมูลส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุข (ครั้งท่ี 2)  

 นางเมรีรตัน์ มั่นวงศ์   แพทยศาสตร ์ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 9) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
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. มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ว ง จ ร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
ผลงาน 
1. การจัดท าแผนโครงการ/ข้อเสนอโครงการ เรื่อง ศึกษา 

ความชุกโรคหิด เหา แผลพุพอง และเช้ือราที่ผิวหนัง ในเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนนอก
เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (P) 

2. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (D) 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการ (C) 

     4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (A) 

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

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนประจ าปี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลงาน 
ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการตามแผน 
โครงการ เรื่อง ศึกษาความชุกโรคหิด เหา แผลพุพอง และเช้ือราที่
ผิวหนัง ในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรียนนอกเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.5.3.2-2.1 
 

3. ชุมชนหรื อองค์ กรมี ผู้ น าหรื อ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผลงาน 
ผลการด าเนินงานมีการสร้างผู้น าทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ของเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนโดยเชิญครูอนามัยประจ า
โรงเรียนเข้าร่วมประชุมและด าเนินโครงการเพื่อดูแลโรคหิด เหา 
แผลพุพอง และเช้ือราที่ผิวหนัง และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

19.5.3.2-3.1 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือ
ยั่งยืน 

- - 

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

- - 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 113 - 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.3.2-1.1    ข้อเสนอโครงการ เรื่อง ศึกษาความชุกโรคหิด เหา แผลพุพอง และเช้ือราที่ผิวหนัง ในเด็ก 

  นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (P) 
19.5.3.2-1.2  จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (D) 
19.5.3.2-1.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชน (C) 
19.5.3.2-1.4  รายงานผลการด าเนินโครงการ (A) 
 
19.5.3.2-2.1 ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
19.5.3.2-3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนนิโครงการ 
 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3.3 (1)  : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ( สมศ. 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 )    หมายเหตุ : โครงการด้านสุขภาพ 

ชนดิของตัวบ่งช้ี 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 า เนิ นงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

         วิทยาลัยฯ มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง ขึ้น ลงบันได 
หัวใจแข็งแรงมีแต่ได้กับได้ ซึ่งมีการด าเนินงานตาม PDCA ซึ่งมี
การด าเนินงานดังน้ี 

1. การจัดท าข้อเสนอโครงการ เรื่อง ขึ้น ลงบันได้ หัวใจ 
แข็งแรงมีแต่ได้กับได้  (P) 

2. จัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ังมีสมุดลงลง 
ช่ือผู้ขึ้นลงบันได้ (D) 

3. ประเมินผลส าเร็จผูเ้ข้ารับการบริการ (C) 
      4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (A) 

19.5.3.4-1.1 
 

19.5.3.4-1.2 
19.5.3.4-1.3 
19.5.3.4-1.4 

2. บรรลเุป้าหมายตามแผนไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
ตามแผนโครงการ เรื่อง ขึ้น ลงบันได้ หัวใจแข็งแรงมีแต่ได้กับได้ 
ในภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

19.5.3.4-2.1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน  หลักฐาน 

3. มีประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อ
สถาบัน 

     วิทยาลัยฯ มีโครงการขึ้น ลงบันได หัวใจแข็งแรงมีแต่ได้กับได้ 
เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้
ก าลังทางกาย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี 

19.5.3.4-3.1 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

         โครงการมีการประเมินติดตามผลส าเรจ็ของการด าเนิน
โครงการในมมุมองของการเกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

19.5.3.4-4.1 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.3.4-1.1 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ 
19.5.3.4-1.2 จัดกิจกรรมตามแผน 
19.5.3.4-1.3 ประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
19.5.3.4-1.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

19.5.3.4-2.1  ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการตามแผนโครงการ เรื่อง ขึ้น ลงบันได้ หัวใจแข็งแรงมี 
   แต่ได้กับได้ ในภาพรวมไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 
19.5.3.4-3.1 โครงการขึ้น ลงบันได หัวใจแข็งแรงมีแต่ได้กับได ้

19.5.3.4-4.1 ผลการประเมินตดิตามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการในมุมมองของการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า 
 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3.3 (2) : ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ( สมศ.18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 )    หมายเหตุ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

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 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 115 - 
 

ผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน  หลักฐาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

วิทยาลัยฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีการด าเนินงาน
ตาม PDCA และชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีการด าเนินงานดังน้ี 
  1. จัดท าแผนการด าเนินงาน/แบบเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง 
อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ  (19.5.3.2-1.1) 
  2. จัดกิจกรรมตามแผน โดยประชาชนมีส่วนร่วม (19.5.3.2-1.2) 
  3. ประเมินผลการด าเนินงาน (19.5.3.2-1.3) 
  4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการให้ผู้บริหาร
ทราบ (19.5.3.2-1.4) 

19.5.3.3-1.1 
 
19.5.3.3-1.2 
19.5.3.3-1.3 
19.5.3.3-1.4 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

- - 

3. มีประโยชน์และสร้างคณุค่า
ต่อสถาบัน 

- - 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือ
สังคม 

- - 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 1 ข้อ 1 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.5.3.3-1.1 แบบเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต าบลรุง  
   อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
19.5.3.3-1.2 จัดกิจกรรมตามแผน 
19.5.3.3-1.3 ประเมินผลการด าเนินงาน 
19.5.3.3-1.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   -  มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

   -  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
  -  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในการจัดกิจกรรมทางท านุ 

     บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   -  มีค าสอนของพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเป็นต้นแบบในการปฏิบตัติัวที่ดีของอาจารย์ บุคลากร และ 

  นักศึกษาอย่างชัดเจน 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    -  ควรมีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด 
     การเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา รวมถึงการน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อๆ ไป 

  -  กิจกรรมหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเน้นในระดับท้องถิ่น ยังไม่ได้รบัการยก 
  ระดับสูร่ะดับชาติหรือนานาชาต ิ

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านสุขภาพท่ีเน้นในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบคุลากรน าผลงานดา้นท านุบ ารุงบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการ 
  จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
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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 

หรือ 6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

     วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (19.6.1-1-1.1) และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องมีนักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมกิจกรรม โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(19.6.1-1-1.2) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย มีคู่มือการบริหารโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัย (19.6.1-1-1.3) เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
และมีแบบติดตามความก้าวหน้า  เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค (19.6.1-1-1.4) และการ
สรุปผลการด าเนินงานสิ้นสุดโครงการ (19.6.1-1-1.5) รวมถึง
ได้มีการจัดท าประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (19.6.1-1-1.6) 

 
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 
19.6.1-1-1.6 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 

        วิทยาลัยฯ เน้นการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา เช่น  
   1. โครงการ เรื่อง “สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้
อาจารย์ใหญ่ประจ าปี 2554” ซึ่งเป็นกิจกรรมทีส่อดแทรกใน
การเรยีนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ และให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการทุกช้ันปี เพื่อละรึกถึงอาจารย์ใหญ่
ในการเรียนการสอน (19.6.1-2-2.1) 
    2. โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม (แพทย์) ณ สถาน
มหาชีวาลัยอสีาน อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย์ (19.6.1-2-2.2) 

 
 
 
 
 
 

19.6.1-2-2.1 
 
 

19.6.1-2-2.2 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 

        วิทยาลัยฯ จัดท าจลุสาร เพือ่เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง (19.6.1-3-3.1) และจัดท าหนังสือ เรื่อง พฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนในเขตภาคอีสานตอนลา่ง ตามฮีต 12 
คอง 14 (19.6.1-33.-2) 

 
19.6.1-3-3.1 
19.6.1-3-3.2 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

       วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณา
การงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (19.6.1-4-4.1) 

19.6.1-4-4.1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารงานบริการวชิาการและท านุบ ารุงฯ มี
การน าผลการประเมินที่ได้จากการบูรณาการท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และได้สรุปรายงานการ
ประชุมให้มีการพัฒนากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (19.6.1-5-5.1) 

19.6.1-5-5.1 

6. มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมและมผีลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาต ิ

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.6.1-1-1.1 ระบบบรหิารจดัการ 
19.6.1-1-1.2 คณะกรรมการก ากับดูแลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
19.6.1-1-1.3 คู่มือการบรหิารโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลยั 
19.6.1-1-1.4 แบบติดตามความก้าวหน้า 
19.6.1-1-1.5 สรุปผลการด าเนินงานสิ้นสดุโครงการ 
19.6.1-1-1.6 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏบิัติในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

19.6.1-2-2.1 โครงการ เรื่อง “สืบสานประเพณที าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ประจ าปี 2553” 
19.6.1-2-2.2 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม (แพทย)์ ณ สถานมหาชีวาลัยอสีาน อ าเภอสตึก จังหวัดบรุีรัมย ์

19.6.1-3-3.1        จุลสาร 
19.6.1-3-3.2        หนังสือ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตภาคอสีานตอนล่าง ตามฮีต 12 คอง 14  

19.6.1-4-4.1        ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและ 
                        กิจกรรมนักศกึษา 

19.6.1-5-5.1        สรุปรายงานการประชุม 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.2 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที ่6.2.1  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
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 

4. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

ผลงาน 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงาน/ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้
อาจารย์ใหญ่ (P) 
  2. จัดกิจกรรมตามแผน ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 โดย
มีกิจกรรม การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายอาหาร
เพล พิธีร าลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมโรงทาน และอ่านบท
ร้อยกรองท านองเสนาะ (D) 
  3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (C) 
  4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (A) 

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 

5. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลงาน 
 ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการสืบสานประเพณที าบญุอทุศิ
ส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ 

19.6.2.1-2-2.1 

6. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง 

วิทยาลัยฯ จดักิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สืบสาน
ประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ อย่างสม่ าเสมอ และ 
เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2552-2554 

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

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนภายใน/ภายนอก 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชน์และความส าเร็จของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
เพื่อเป็นประโยชน์และคุณค่าต่อสถาบันและเป็นการอุทิศส่วนกุศล
อาจารย์ใหญ่อีกด้วย 

19.6.2.1-4-4.1 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ 
หรือนานาชาติ 

- - 

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

7 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.6.2.1-1-1.1 ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม เรื่อง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศล 
   ให้อาจารย์ใหญ่ (P) 
19.6.2.1-1-1.2 การจัดกิจกรรม (D) 
19.6.2.1-1-1.3  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (C) 
19.6.2.1-1-1.4   รายงานผลการด าเนินงานโครงการ (A) 

19.6.2.1-2-2.1   ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการสืบสานประเพณีท าบญุอุทิศสว่นกุศลให้อาจารย์ใหญ่ 

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 

19.6.2.1-4.4.1 สรุปผลการประเมินประโยชน์และผลส าเร็จของโครงการ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
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
ที่ด ี

     วิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง แนวปฏิบัติในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (19.6.2.2-
1-1.1) นอกจากนี้การด าเนินโครงการท าบุญอาจารย์ใหญ่ ซึ่งก าหนดให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (19.6.2.2-1-1.2) 

19.6.2.2-1-1.1 
19.6.2.2-1-1.2 
 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ  และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์  

 

      วิทยาลัยฯ ได้ออกแบบตึกและด าเนินการสร้างและตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ โดยน าแนวคิดในการน าศิลปะจากหอไตร กลางหนองน้ าขุลุ อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นแบบอย่าง ซึ่งมีความงดงามและ
ทรงคุณค่า ลักษณะที่โดดเด่นคือหลังคาที่มีลักษณะคล้ายหอไตร และภายใน
อาคารยังออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สะอาด และถูกสุขลักษณะด้วย 
(19.6.2.2-2-2.1) 

19.6.2.2-2-2.1 
 

3. ปรับแต่งและรักษาภมูิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

      วิทยาลัยฯ มีการแต่งภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอ โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
เช่น 1. ภาพถ่าย อาคารสถานที่ (19.6.2.2-3-3.1) 2. สถานที่ทิ้งขยะและ
แบ่งแยกชนิดขยะเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (19.6.2.2-3-3.2) 3. สร้างที่
จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ (19.6.2.2-3-3.3) 4. ป้ายวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (19.6.2.2-3-3.4) 

19.6.2.2-3-3.1 
19.6.2.2-3-3.2 
19.6.2.2-3-3.3 
19.6.2.2-3-3.4 

4. มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสรมิต่อการจัด
กิจกรรม และมีการจัด

       วิทยาลัยฯ มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะได้จัดสถานท่ีส าหรบัรูปของ
หลวงปู่ชา สุภัทโท (19.6.2.2-4-4.1) พระมบรมรูปของพระบิดาแห่งการแพทย์
ไทย (19.6.2.2-4-4.) ห้องพระ (19.6.2.2-4-4.3) 

19.6.2.2-4-4.1 
19.6.2.2-4-4.2 
19.6.2.2-4-4.3 
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กิจกรรมอยา่งสม่ าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

 

        วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มี
ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(19.6.2.2-5-5.1) 
พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 3.52 พร้อมทั้งสรุปผลการ
ประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทางสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อๆ ไป (19.6.2.2-5-5.2) 

19.6.2.2-5-5.1 
19.6.2.2-5-5.2 
 

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

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.6.2.2-1-1.1     กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 
19.6.2.2-1-1.2  กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
19.6.2.2-1-1.3    ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในด้าน 
                        การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
19.6.2.2-2-2.1  รูปถ่ายอาคาร 
19.6.2.2-3-2.1  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 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรโดยรวม 
- มีการสนับสนุนบุคลากรให้มีประสบการณ์ โดยให้เงินทุนสนับสนุน ในการเพิ่มประสบการณ์และคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
- มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครบทุกด้าน เพื่อประเมินและติดตามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
- การด าเนินงานของผู้บริหาร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 

2.  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - ระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังขาดความเช่ือมโยงกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
  - บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ านวนไม่เพียงพอและขาดงบประมาณสนับสนุน  

 
 
 

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. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปฏิบั ติหน้ าที่ ตามที่ กฎหมาย
ก าหนดครบถ้ วนและมี การ
ประเมินตนเองตาม หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 

      คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก ากับดูแล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารของหน่วยงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดผูร้ับผดิชอบและ 
ด าเนินการครบตามวงจรคณุภาพ PDCA เช่น 
  1.1 ก าหนดแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าป ี
  1.2 ด าเนินการบริหารงานตามมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2554 
2. มีการประเมินตนเองและประเมินผลด าเนินงาน  
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด เช่น 
  2.1 การตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
  2.2 การปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 
  2.3 การปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าวิทยาลยั
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 
 
 
19.7.1-1-1.1 
19.7.1-1-1.2 
 
 
 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

      ผู้บริหารก าหนดทิศทางเพื่อการพัฒนา ในการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ ปี 2554 (ระยะที่1-3) ระยะ 5 ปี 
(2555-2559) โดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ และค านึงถึงผู้
มีส่วนได้เสีย จากการด าเนินงานของหน่วยงาน มีอาศัยข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจพิจารณาจัดท าแผนและถ่ายทอดให้
บุคลากรทราบ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน 
เอกสารเผยแพร่ และการสัมมนาประจ าปี 

19.7.1-2-2.1 
 
 
 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

    ผู้บริหารก ากับ ติดตามผล การน านโยบายและแผนกลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงาน 
เสนอผู้บริหาร ทุกไตรมาศ เพื่อทบทวนเป้าหมายและปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน พร อมส่ง
ข้อแนะน าจากผู้บริหารกลับไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
ต่างๆของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

19.7.1-3-3.1 
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 

    ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม ดังนี้  
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ ปี 2554 เพื่อทบทวนกลยุทธ์การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. การประชุมเพื่อให้บุคลากร แสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผน
ปรับปรุงคุณภาพตามรายงานผลประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เพื่อน ามาปรับปรุงใน ปี 2554 
3. มอบหมายงาน และมอบอ านาจ ในการตัดสินใจแก่รองคณบดี
และบุคลากรทั้งในระดับหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
19.7.1-4-4.1 
 
19.7.1-4-4.2 
 
 
19.7.1-4-4.3 
 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

        ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ โดยผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้น
การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น  

1. จัดท าคู่มือบุคลากร ส าหรับบุคลากร 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

 
 
 
 
19.7.1-5-5.1 
19.7.1-5-5.2 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

         ผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข             
ได้ประเมินผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปฏิบัติงานราชการในปีต่อไป มี
รายละเอียดดังนี้ 
6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.96  

 ผู้บริหารก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย โดยมีการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

 
6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.43 

มีการจัดท าแผนความเสี่ยงและมีการรับืังความคิดเห็น
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

 
6.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.59 

1.ผู้บริหาร สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

2. มีการส ารวจและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. ผู้บริหาร สนับสนุนให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้

 
 
 
 
 
 
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 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554     วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555       หน้า - 125 - 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สวยงามทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 

6.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.53 

1.ผู้บริหาร ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนัก ในความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีการจัดท ามาตรการประหยัดพลังงานของ
หน่วยงาน โดยเผยแพร่ให้บุคลากรนักศึกษาทราบ 

2.การประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ
สกอ. สมศ.และกพร.ทุกปีการศึกษา  

3. มีการปรับปรุงและพัฒนาการ ตามข้อเสนอแนะ    
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

 
6.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.71 

1. การบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณามีมติ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารทางสื่อต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ เช่น รายงานประจ าปี , แผนการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมต่างๆ 

3. รายงานทางการเงิน เป็นไตรมาส  
4. มี ช่องทางส าหรับรับรับืัง , เสนอแนะ ส าหรับ

บุคลากร นักศึกษาทางกล่องความคิดเห็น ในส่วนภายนอก          
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
ทางสายตรงคณบดี  

5. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน 
และ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้าทุกปี  

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ และต่อสัญญาจ้าง มีการประกาศเกณฑ์การประเมินไว้
ล่างหน้า  

 
6.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.48 

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความ
คิดเห็น โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ
ก่อสร้าง อาคารบริการทางการแพทย์  

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ด้านหลักธรรมมาภิบาล  
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6.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.50 

1. มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้แก่รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบดี 
           2. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ คณะท างาน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ในการประกันคุณภาพ 
 
6.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.73 

1. ผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
           2. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
           3. มีการประชุมช้ีแจงเกณฑ์ต่างๆ ก่อนการด าเนินการ 
เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ  

 
6.9 หลักความเสมอภาค (Equity)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.57 

1.มีการก าหนดข้อตกลงการมาปฏิบัติงานสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนวิชาการ 

2.ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาของ บุคลากร
ระยะ5ปี  (2555–2559)  มีการแผนการพัฒนาบุคลากร         
ต าแหน่งคนงาน คนสวน จนถึง ผู้บริหาร โดยค านึงถึงความเสมอ
ภาค 
 
6.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ย 2.67 

1.ผู้บริหาร ด าเนินการหาข้อสรุปที่เน้นฉันทามติใน
ประเด็นท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรในส านักฯ ทุกครั้ง โดย
จัดประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร  

2. สนับสนุนให้มีการลงคะแนน การสรรหา คัด เลือก
ผู้แทนคณาจารย์ประจ า เป็น คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และ บุคลากรดีเด่น แพทย์
ดีเด่น เพื่อเสนอรายชื่อ หน่วยงานภายนอกพิจารณาคัดเลือก  
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7. สภามหาวิทยาลยัประเมินผล
การบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัและผู้บริหารน าผล    
การประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

มีการติดตามประเมินผลการบริหารของหน่วยงานและ 
รายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 
1. สรุปแผน-ผล ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2554 ตามแผนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
2. สรุปการประเมินผลการบริหาร ของผู้บริหาร ด้านหลักธรรม
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มาภิบาล ปี 2554  
3. การประเมินตนเองคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ปี 2554  
 ซึ่งน าการผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณา แลให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป 

 
19.7.1-7-7.3 
 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

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

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.1-1-1.1 
19.7.1-1-1.2 

รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2554 
สรุป แผน- ผล ข้อเสนอแนะ โครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

19.7.1-2-2.1 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (2555-2559) 
19.7.1-3-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   /2554 
19.7.1-4-4.1 
19.7.1-4-4.2 
19.7.1-4-4.3 

สรุป แผน- ผล ข้อเสนอแนะ โครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 12 /2554 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่       /2554 เรื่อง การมอบอ านาจแทนคณบด ี

19.7.1-5-5.1 
19.7.1-5-5.2 

คู่มือบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (2555-2559) ด้านการเงิน บคุลากร เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

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 
19.7.1-6-6.11 
19.7.1-6-6.12 

สรุป แผน- ผล ข้อเสนอแนะ โครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
แผนการบริหารความเสี่ยง / แผนพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการเงิน 
แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 2555 – 2559 
ข้อมูลส ารวจความต้องการในการจัดซื้อหนังสือส าหรับการเรียนการสอน 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าฯ ประจ าปี 2554 ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กิจกรรมขึ้นลงบันไดลดการใช้ลิืื์ / โครงการธนาคารขยะ 
นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษา  
มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าฯ ประจ าปี 2554 
ด้านการปรับปรุงภมูิทัศน ์
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานทรพัยากรมนุษย ์
 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (ด้านการเงินและงบประมาณ) ประจ าปี 2554 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (ทางด้านกายภาพ) ประจ าปี 2554/ 
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www.cmp.ubu.ac.th 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ควบคุมภายใน 
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคลากร 
โครงการประชุม EIA 
ข้อมูลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารด้านหลักธรรมาภิบาล 
ค าสั่งมอบอ านาจ 
ค าสั่งผูร้ับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  (ส่วนของความเป็นมา) ประจ าปี 2554 
www.cmp.ubu.ac.th 
การประชุมผู้บรหิารพบปะบุคลากร 
ข้อตกลงการปฏิบตัิงานบุคลาสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ประกาศเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
การประชุมผู้บรหิารพบปะบุคลากร 
ประกาศการสรรหาผู้แทนอาจารยใ์ห้เป็นคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 

19.7.1-7-7.1 
19.7.1-7-7.2 
 

สรุป แผน- ผล ข้อเสนอแนะ โครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี 2554 
 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการเกณฑ์ประเมิน 
เกณฑ์ประเมิน 
 

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
เป้ าหมายของการจัดการความรู้ ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวจิยั 

 

    วิทยาลัยฯ จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2554 โดย
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจั ดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะท างานจัดการ
ความรู้  และได้มีการปรับปรุงคณะท างาน (ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 
75/2555  ลงวันที่  22 กพ.25554) บริหารจัดการให้มีการสร้างองค์
ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร  และได้
จัดท าแผนนโยบายและการจัดการความรู้ ประจ าปี 2554 และ ปี 
2555  เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
1.ด้านการผลิตบัณฑิต เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   โดยก าหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียนและ
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

19.7.2-1-1.1 
19.7.2-1-1.2 
19.7.2.1-1.3 
19.7.2.1-1.4 
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 2.ด้านการวิจัย  ก าหนดใหม้ีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา

นักวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย 
 

2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

    การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมใน
การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั โดย
ก าหนดบุคลากรกลุม่เป้าหมายอยา่งชัดเจน ตามแผนจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้    ดังนี้ 
1.ด้านการผลิตบณัฑติ  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  อาจารย์และบุคลากร 
   - กิจกรรมการพัฒนาการวิจยัในช้ันเรียน 
   - กิจกรรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
2.ด้านการวิจัย   กลุ่มเป้าหมาย  คือ อาจารย์และนักวิจัย 
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
    และการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
  - กิจกรรมอบรม เรื่อง  จรรยาบรรณนักวิจัยและการบริหารจัดการ  
    โครงการวิจัย 
 - กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย เรื่อง การวิจัยทางคลินิกและสถิตเิพื่อ  
    การวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

19.7.2-2-2.1 
 

3. มีการแบ่งปันและแปลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ จากความรู้   ทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีคามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

     วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้  เพื่อแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

1.เชิญผู้ เ ช่ียวชาญที่มีทักษะประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge)  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  ดังนี้ 
- ดร.นิภาพร  ลครวงศ์ เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย 
- นพ.ดร.ปริญญา ช านาญ  เรื่อง การวิจัยทางคลินิก 
2. กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย ได้แก่  การวิจัยทาง
คลินิก สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียนและ
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
4. กิจกรรมสนับสนุนการวิจัย ได้แก่  จรรยาบรรณของ
นักวิจัยและการบริหารโครงการ  , โปรแกรม OMERET 

19.7.2-3-3.1 
19.7.2-3-3.2 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร   (Explicit 
Knowledge) 

     วิทยาลัยฯ รวบรวมความรูต้ามประเด็นความรู้  ตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี  ในด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั  เพื่อ
เผยแพรเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ทางเว็บไซต์  ดังนี ้

1. ความรู้ เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน  โดย  
2. ความรู้ เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  โดย อ.สง่า 

ทับทิมหิน 
3. ความรู้ เรื่อง การวิจัยทางคลินิก  โดย อ.พลากร สืบส าราญ 
4. ความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย 

อ.พลากร สืบส าราญ 

19.7.2-4-4.1 
 

5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรอืปี 

    วิทยาลัยฯ ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้
จากกิจกรรมจัดการความรู้ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบและให้การ 

19.7.2-5-5.1 
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การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริง 

สนับสนุนงบประมาณตามประกาศ  ในการด าเนินงาน  ซึ่งมีผลงานที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับการพัฒนาเพื่อน าไปใช้จริง  ดังนี้ 
    1.การวิจัยในช้ันเรียน  (โดย อ.ลักษณีย์ /อ.ปัณฑิตา) 
 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว   (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ          

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

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

4ข้อ 5 ข้อ 5  คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิงหลักฐ 
19.7.2-1-1.1     ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ ท่ี 75/2555   ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 
19.7.2-1-1.2     บันทึกข้อความ  ขออนุมัติจัดโครงการเรื่อง  จัดการความรูมุ้่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ประจ าปีงบประมาณ 2555 
19.7.2.1-1.3     นโยบายและแผนการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
19.7.2.1-1.4     รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้  ครัง้ที่ 2/2554 
19.7.2-2-2.1    แผนการด าเนินงานจัดการความรู้  ประจ าปี 2555 
19.7.2-3-3.1    กิจกรรม   เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย    วิทยากร  โดย   ดร.นภิาพร  ลครวงศ ์
19.7.2-3-3.2    กิจกรรม เรื่อง   การวิจัยทางคลินิก    วิทยากร โดย  นพ.ดร.ปรญิญา ช านาญ   
19.7.2-3-3.3    กิจกรรมอบรมเกีย่วกับงานวิจัย ได้แก่  การวิจยัทางคลินิก สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
19.7.2.-3-3.4    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การวิจัยในช้ันเรยีนและการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  โดย อ.สง่า ทับทิมหิน 
19.7.2-3-3.5    กิจกรรมสนับสนนุการวิจัย ได้แก่  จรรยาบรรณของนักวิจัยและการบริหารโครงการ  , โปรแกรม OMERET 
19.7.2-4-4.1    ความรู้ เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน   
         ความรู้ เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  โดย อ.สง่า ทับทิมหิน 
         ความรู้ เรื่อง การวิจัยทางคลินิก  โดย อ.พลากร สืบส าราญ 
         ความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวจิัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย อ.พลากร สืบส าราญ 
19.7.2-5-5.1    การวิจัยในช้ันเรียน  (โดย อ.ลักษณยี์ /อ.ปณัฑิตา) 
 
 
 
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 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

 

       วิทยาลัยฯ มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan)  ในการด าเนินงานดังน้ี 
       1.1 แผนปฏิบัติการประจ าป ีพ.ศ. 2554 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
      1.2 แผนการด าเนินงาน 5 ปี (2551-2555) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
       1.3 มีการปรับแผนกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ “การจดัท าแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนา
บุคลากร การเงิน และเทคโนโลยสีารสนเทศ” ณ โรงแรมลาย
ทอง  วันท่ี  12-13 พ.ย 2554 และ โรงแรมฮองอันยาลาย  
ประเทศเวยีดนาม ระหว่างวันท่ี 27-30 มีนาคม 2555 :  
ตามลิ้งค์
http://www.cmp.ubu.ac.th/th/detail_ac.php?detail=
462 

 
 

19.7.3-1-1.1 
 

19.7.3-1-1.2 
 

19.7.3-1-1.3 
 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงินและ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี ้
       2.1 ระบบสมัครงานออนไลน ์: ตามลิ้งค์
http://www.cmp.ubu.ac.th/~candidate/ 
       2.2 แบบบันทึกภาระงานเชิงปริมาณของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการออนไลน ์: ตามลิ้งค์
http://www.workload.cmp.ubu.ac.th/ 
       2.3 ฐานข้อมูลแสดงการมาปฏิบัติงาน การขาด  มา มา
สาย (ระบบสแกนลายนิ้วมือ) 
       2.4 ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา : ตามลิ้งค์
http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/ 
       2.5 ระบบงานฐานข้อมูลงานวิจัย และระบบงาน
ฐานข้อมูลบทความทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ : ตามลิ้งค์
http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/th/paper_rese
arch.php 
       2.6 ระบบลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ : ตามลิ้งค์
http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/  
       2.7  ระบบแจ้งเวียนข่าวสารภายใน ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์: ตามลิ้งค์
http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.php  
และแจ้งผ่านระบบ E-Mail บุคลากร : ตามลิ้งค์  
https://mail2.ubu.ac.th/owa/  
       2.8 ระบบงานฐานข้อมูลนักศึกษา และประเมินการ
เรียนการสอน : ตามลิ้งค ์
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 
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ระบบ REG : ตามลิ้งค์ http://www.reg.ubu.ac.th/  และ
ระบบ UBU SIS : ตามลิ้งค์ 
http://www.dms.ubu.ac.th/student/ 
       2.9 ระบบรายงานการประชุมการบรหิารงานวิทยาลัย :  
http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr.php   
       2.10 ระบบจองรถราชการออนไลน์ : ตามลิ้งค ์
http://www.cmp.ubu.ac.th/~car/ACal/calendar/calen
dar.php?year=2010&month=05 
       2.11 ระบบการจดัการด้านแผน การเงิน และพัสดุ 
(UBU FMIS)   
       2.12 ระบบขอนัดรับบริการให้ค าปรึกษาออนไลน์ :  
ตามลิ้งค ์http://www.happy.cmp.ubu.ac.th/ 
       2.13 ระบบสารสนเทศเพื่อบุคลากร :  
ตามลิ้งค ์http://www.dms.ubu.ac.th/ 
 

 
 
 

19.7.3-2-2.9 
 

19.7.3-2-2.10 
 
 

19.7.3-2-2.11 
 

19.7.3-2-2.12 
 

19.7.3-2-2.13 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 

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

19.7.3-3-3.1 
 

4. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 

      จากปีงบประมาณ 2554 ที่ได้มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขน้ัน งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าผลการ
ประเมินแจ้งกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการบริหารงานวิทยาลัยฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป  
ซึ่งได้ล าดับการปรับปรุงตามความเหมาะสมในการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะที่มากที่สุดก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2555 ดังนี ้
     4.1 การติดตั้งซอืต์แวร์ Antivirus License  
     4.2 การติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม บริเวณอาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  
     4.3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ข้ึนไป 
      4.4 ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้มีสภาพท่ีใช้งานได้ดี  
      4.5 จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอนให้เพียงพอต่อจ านวนห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้พร้อมการใช้
งานอยู่เสมอ 
      4.6 การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ : ตามลิ้งค์ 
http://www.cmp.ubu.ac.th/ 
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19.7.3-4-4.3 

 
19.7.3-4-4.4 

 
19.7.3-4-4.5 

 
 

19.7.3-4-4.6 
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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   
       5.1 ระบบการจัดการด้านแผน การเงิน และพัสดุ (UBU 
FMIS)   
       5.2 ระบบฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นด้านการเรียนการสอน
และวิจัย เช่น ระบบ REG ส าหรับนักศึกษา : ตามลิ้งค์
http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp 
และระบบ  E-Journal : ตามลิ้งค์
http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/ejournals.php 
       5.3 การเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบจัดการเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ : ตามลิ้งค์
http://qadms.ubu.ac.th/login.php 
       5.4 การส่งข้อมูลการให้บริการ 18 แื้ม OP individual 
Data ของงานทะเบียน (การให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล) 
และ PP individual Data ของศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีผ่านWebsite ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
: ตามลิ้งค์ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-
onlineservices.aspx 

 
 
 
 

 
19.7.3-5-5.1 

 
19.7.3-5-5.2 

 
 
 
 

19.7.3-5-5.3 
 
 

19.7.3-5-5.4 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

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

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  
19.7.3-1-1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2554  
19.7.3-1-1.2         แผนการด าเนินงาน 5 ปี (2551-2555) 
19.7.3-1-1.3         การปรับแผนกลยุทธด์้านพัฒนาบคุลากร การเงิน และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  
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 
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19.7.3-2-2.5 ระบบงานฐานข้อมูลงานวิจยั และระบบงานฐานข้อมูลบทความที่ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
19.7.3-2-2.6 ระบบลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
19.7.3-2-2.7 ระบบแจ้งเวียนข่าวสารภายใน ส าหรับอาจารย์และบุคลากรผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์
19.7.3-2-2.8 ระบบงานฐานข้อมูลนักศึกษา และประเมินการเรียนการสอน 
19.7.3-2-2.9 ระบบรายงานการประชุม 
19.7.3-2-2.10 ระบบจองรถราชการออนไลน ์
19.7.3-2-2.11 ระบบการจัดการด้านแผน การเงิน และพัสดุ (UBU FMIS)   
19.7.3-2-2.12 ระบบขอนัดรบับริการให้ค าปรึกษาออนไลน ์
19.7.3-2-2.13 ระบบสารสนเทศเพื่อบุคลากร 
  
19.7.3-3-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ และผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
  
19.7.3-4-4.1 หนังสือบันทึกข้อความ ศธ 0529.16.1.13/0007 ลงวันท่ี  26 มกราคม 2555 
19.7.3-4-4.2 หนังสือบันทึกข้อความ ศธ 0529.16.1.13/0008 ลงวันท่ี  26 มกราคม 2555 
19.7.3-4-4.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีแล้ว 
19.7.3-4-4.4 โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
19.7.3-4-4.5 จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจ านวนห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้

พร้อมการใช้งานอยู่เสมอ 
19.7.3-4-4.6 การปรับปรุงเว็บไซต์ 
  
19.7.3-5-5.1 ระบบการจัดการด้านแผน การเงิน และพัสดุ (UBU FMIS)   
19.7.3-5-5.2 ระบบฐานข้อมลูเพื่อสืบค้นด้านการเรียนการสอนและวิจยั 
19.7.3-5-5.3 การเช่ือมโยงข้อมลูกับระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ 
19.7.3-5-5.4 การส่งข้อมูลการให้บริการ 18 แื้ม OP individual Data 
 

 
 
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 
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1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสู งและ
ตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจ

      วิทยาลัยฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัยฯ โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี ผู้แทนอาจารย์  และหัวหน้างาน เป็นกรรมการร่วม
รับผิดชอบ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจหลักของ

19.7.4-1-1.1 
19.7.4-1-1.2 
19.7.4-1-1.3 
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หลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน  

วิทยาลัยฯ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อ ให้ เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
จากตัวอย่างต่อไปนี้  
- ความเสี่ ยงด้ านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ
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 

        วิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ได้แก ่

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  ( การเงินและงบประมาณ , 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารสถานท่ี ) 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ( กระบวนการบริหาร
หลักสูตร, ระบบงาน ) 

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ( ระบบงานด้าน
ระเบียบข้อบังคับ ) 

19.7.4-2-2.1 
19.7.4-2-2.2 

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 
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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 

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.2555 ( 1 ต.ค.2554- 30 ก.ย.2555 )    

19.7.4-6-6.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ขอ้) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 บรรลเุป้าหมาย 

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

5 ข้อ 6 ข้อ 5 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.4-1-1.1 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 379/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ระดบัวิทยาลัย              
19.7.4-1-1.2         ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 322/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ระดบัวิทยาลัย 
19.7.4-1-1.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 493/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ระดบัวิทยาลัย 
  
19.7.4-2-2.1          รายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลยั งวดประจ าปีงบประมาณ  
                          พ.ศ.2554 ( 1 ต.ค.2553- 30 ก.ย.2554 )     
19.7.4-2-2.2   แบบือร์มรายงานการวิเคราะหแ์ละระบุความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ งวด 
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของวิทยาลัยฯ (1 ต.ค.2553 – 30 ก.ย.2554) 
                         
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   แบบือร์มรายงานการวเิคราะหแ์ละระบุความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ 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 ครั้งท่ี 3/2554   วาระที ่5.3 
 
19.7.4-6-6.1  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสีย่ง และแผนการวิเคราะห์ความเสีย่ง ระดับวิทยาลัย งวดประจ าปี 
                         งบประมาณ พ.ศ.2555 ( 1 ต.ค.2554- 30 ก.ย.2555 )  
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   (สมศ. 13)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลติ 
เกณฑ์การประเมิน     ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  
                            (วิทยาลัยฯ ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่ทางวิทยาลยัฯแต่งตั้ง) 
     หมายเหตุ  :  ระดับสถาบัน ผูบ้ริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ วิทยาลยั ผู้บรหิารหมายถึง คณบดี หรือ 
ผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการประเมิน หน่วยวัด 

1. ผลการประเมินผู้บริหาร ของวิทยาลัยฯ               
ในปีการศึกษา 2554 

3.65 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 0 ข้อ 0 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (คะแนน) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 72.98 3.65 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
  ในปี 2554 การประเมินผู้บริหารด าเนินการ โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี แต่งตัง้โดยแบ่ง
องค์ประกอบการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  1. คะแนนประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ คะแนนเต็ม 60 
  2. สมรรถนะ (Competency) คะแนนเต็ม 20 
  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร คะแนนเต็ม 20 
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  ผลการประเมินผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการประเมิน อยู่ที่ 72.89 คะแนน (ระดับ ดี) 
ดังนั้น ตามตัวบง่ช้ีที่  7.5.2 ก าหนดค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) จึงน าผล
มาเทียบสัดส่วน ผลการประเมิน อยู่ที่ 3.65 ผ่านตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่  7.5.2 ที่ก าหนด แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ตั้งไว้ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.7.5.2-1  สรุปผลการประเมินผู้บริหาร โดยสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 
- มีการวางแผนการใช้งบประมาณทีชั่ดเจน 
- มีบุคลากรที่มุ่งมั่นและอุทิศเวลาในการท างาน 
- ผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นความส าคัญของการบริหารงบประมาณและติดตามการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
- บุคลากรทางด้านการเงินมจี านวนจ ากัดในขณะที่ปริมาณงานมีมาก 
- ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล โดย

อาศัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งระบบ 
- ควรมีการเผยแพร่ระเบียบทางการเงินและพัสดุแก่บุคลากรสืบค้นไดง่้าย  
- ควรมีการประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานท่ีด าเนินการด้านการเงินและพสัดุให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

เพื่อให้การด าเนินงานตรงตามแผนท่ีวางไว้ 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- มีการตรวจสอบข้อมลูด้านการเงินและบัญชีในทุกข้ันตอนของการด าเนินโครงการ 
- พยายามพัฒนาระบบการบริหารจดัการฐานข้อมลูทางการเงินและบญัชีให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วปลอดภัยและ

เพียงพอต่อการการตดัใจของผู้บรหิาร 
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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. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน 

 

      วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   และได้มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2554 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน และบุคลากรจากโรงพยาบาลหลักเข้าร่วมวางแผนกลยุทธ์ด้าน
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี และค่า
เป้าหมาย ท่ีวิทยาลัยฯ  ก าหนดพร้อมทั้งได้วิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณ และการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

19.8.1-1-1.1 

2. มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน  หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 

        วิทยาลัยฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน จากการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีแผนการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึน้ โดยความร่วมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สามารถเพิ่ม
การรับนักศึกษาจาก36 คนเป็น48 คนตามแผนการผลิตบณัฑติของ
วิทยาลัยฯ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนผลติแพทย์
เพิ่มขึ้น  
(19.8.1-2-2.1) 

2. การให้บริการทางการแพทย์  โดยเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะไดร้ับเงินเหมาจ่ายรายหัว 
ตามจ านวนประชากร (นักศึกษา) ที่โอนย้ายสิทธิมาขึ้นทะเบียน
รักษาพยาบาลกับศูนย์สุขภาพ ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น (19.8.1-2-2.2) 

3. การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (19.8.1-2-2.3) 
 

4. วิทยาลัยฯ ได้มหีลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และ
ได้จัดท าแผนปฏบิัติการการใช้เงิน โดยแบ่งเป็น หมวดเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ เงินรายได้  เพื่อใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (19.8.1-2-2.4) 

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 
19.8.1-2-2.7 
19.8.1-2-2.8 
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5. การวางแผนขยายการเปดิให้บริการทางการแพทย์ ท่ีศูนย์การศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ (19.8.1-2-2.5) 

6. การได้ขอรับเงินบริจาคส าหรับการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของวิทยาลยั
ฯ (19.8.1-2-2.6) 

7. การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลหลักได้แก่ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ และ
โรงพยาบาลศรสีะเกษ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้จดัสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนผลติแพทย์เพิ่มฯ ในการผลิตบณัฑิตสาขาแพทยศาสตร์เสมอ
มา (19.8.1-2-2.8) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิ
งานในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
และบุคลากร 

       วิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการด า เนินการประจ าปี  จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม และงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งได้รับงบประมาณเงินรายได้
จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา ค่าบริการทางการแพทย์ 
และการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  โดย
มีโครงการใช้จ่ายงบประมาณตามพันธกิจ ท้ัง 4 ด้าน  

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

4. มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลยัอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

       งานการเงิน วิทยาลัยฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดท าเป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร คือ รายงานงบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคาร  และจัดเป็นรายไตรมาส น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คือรายงานการเบิกจ่ายเงินประจ 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 

5. มีการน าข้อมลูทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย และ
วิเคราะหส์ถานะทาง
การเงินและความมั่นคง
ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

       วิทยาลัยฯ มีการน าข้อมูลทางการเงินในปีงบประมาณ 2553 มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2554 เพื่อวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินในระยะ 5 ปี มีการวิเคราะห์ต้นทุน
หลักสูตรและจุดคุ้มทุนของวิทยาลัยฯ (19.8.1-5-5.1) และมีแผนจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วย โดยค านวณต่อรายวิชา และต้นทุนของแต่ละหน่วยงานเพื่อ
ดูความมั่นคงในอนาคต (19.8.1-5-5.2) มีการวิเคราะห์รายได้ค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการค่า
หน่วยกิตแบบเหมาจ่ายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต (19.8.1-5-
5.3) 

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

6. มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท า
หน้าท่ีตรวจ ตดิตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

       มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยตรวจสอบภายใน ท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม
การใช้เงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนด  
      วิทยาลัยฯ มีผู้เชีย่วชาญให้ค าปรึกษาด้านการเงินและบญัชีและอยู่
ระหว่างด าเนินการตรวจสอบบัญชเีพื่อรายงานสถานะทางการเงินต่อสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป (19.8.1-6-6.1) 

19.8.1-6-6.1 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการ        กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้ตดิตามผลการใช้จ่ายเงินจากรายงาน 19.8.1-7-7.1 
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ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมลูจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสินใจ 

 

การเบิกจ่ายเงิน จากงานการเงินและจากงานแผนและงบประมาณ  โดย
น าเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อปรับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสดุต่อ
องค์กร (19.8.1-7-7.1) ตลอดจนมีการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนนิการ
ทางด้านการเงินเสมอมา (19.8.1-7-7.4) และยังเสนอข้อมูลทางการเงินต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

19.8.1-7-7.2 
19.8.1-7-7.3 
19.8.1-7-7.4 
19.8.1-7-7.5 
19.8.1-7-7.6 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

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

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
19.8.1-1-1.1  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 

19.8.1-2-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต ครั้งท่ี 2/2554 
19.8.1-2-2.2 หนังสือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที ่สปสช.41/00490 
19.8.1-2-2.3  รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
19.8.1-2-2.4  ประกาศหลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
19.8.1-2-2.5  โครงการและแผนการด าเนินงานศนูย์การแพทย์และสุขภาพ (โรงพยาบาล)  ในระยะ 10 ปี (ปี พศ. 2555 – 2564) 
                  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.8.1-2-2.6  หนังสือขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภคและการปรับปรุงภูมทิัศน์อาคาร
ผู้ป่วยนอก  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

19.8.1-2-2.7  หนังสือตอบขอบคุณ 
19.8.1-2-2.8  การโอนเงินอุดหนุนผลติแพทย์เพิม่ฯ แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
19.8.1-2-2.9  เอกสารการโอนเงินอุดหนุนผลติแพทย์เพิ่มฯ แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

19.8.1-3-3.1  สรุปโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
19.8.1-3-3.2  ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
19.8.1-3-3.3  ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินแหล่งเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

19.8.1-4-4.1 รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจ าเดือน ตุลาคม 2553- กันยายน 2554 
19.8.1-4-4.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 10/2553 
19.8.1-4-4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 2/2554 
19.8.1-4-4.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 6/2554 
19.8.1-4-4.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 10/2554 
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19.8.1-5-5.1  รายงานผลการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงิน วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
19.8.1-5-5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 6/2554 
19.8.1-5-5.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วาระพเิศษ ครั้งท่ี 3/2555 

19.8.1-6-6.1  ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญช ี

19.8.1-7-7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 2/2554 
19.8.1-7-7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/2555 
19.8.1-7-7.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งท่ี 9/2555 
19.8.1-7-7.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 13/2554 
19.8.1-7-7.5  เว็บไซด์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr_human.php  
19.8.1-7-7.6        รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 13/2554 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผู้บริหารวิทยาลยัฯ เล็งเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา โดยได้ก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

- วิทยาลัยฯ มีการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ีด้านประกันคณุภาพการศึกษา 
   

 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑก์ารประกันคณุภาพการศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ 
- บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มผีู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคณุภาพน้อย 
- ระบบฐานข้อมลูที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพยังไมส่อดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพให้มากข้ึน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการอบรมดา้นประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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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. มี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

     วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการที่สอดคล้องกับวิทยาลัยฯ  โดยมี 
   - มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (ผ่านมติ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2554 )  
   - โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
   - แนวทางการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
   - แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ   
   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปี
การศึกษา 2554 
   - คู่ มื อก ารประกั นคุณภาพการศึ กษา  ฉบับศู นย์
แพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2554 
   - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
เพื่อวางแผน ก ากับ และติดตามการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ พร้อมทั้งตรวจรายงานการประเมินตนเอง และ
ข้อมูลในระบบ CHE-QA Online  โดยมี 
  - คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฯ ซึ่งได้มี
การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบด้านประกันคุณภาพของทั้ง 2 
กลุ่มวิชาและของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
        วิทยาลัยฯ มีการก ากับ และติดตามการด าเนินงาน
ด้านประกนคุณภาพรอบ 3 เดือน , 6 เดือน และ 9 เดือน 
พร้อมรายงานการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ แก่
กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ความรู้
เกณฑ์การประกันคุณภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพวิทยาลัยฯ 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 
19.9.1-1-1.10 
19.9.1-1-1.11 
 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญเรื่อง
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย  

     วิทยาลัยฯไดม้ีการก าหนดนโยบายการประกันคณุภาพ
การศึกษา วิทยาลัยฯโดยคณบดีให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคณุภาพภายในของวิทยาลยัฯ และน าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและ
ถือเป็นแนวปฏิบัติ   

19.9.1-2-2.1 
 
19.9.1-2-2.2 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิตามอัตลักษณ์      วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ 19.9.1-3-3.1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ของวิทยาลัย 
 

วิทยาลัยฯ และได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ  ซึ่งได้รวบรวมในคู่มือการประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 

19.9.1-3-3.2 
19.9.1-3-3.3 
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย      
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA  Online และ 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554  ประกอบด้วย 
1) มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงานรวมทั้งศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาทั้ง 2 ศูนย์ฯ  โดยคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาลัยฯ  และวิทยาลัยฯ ได้มีการควบคุม 
ติดตามการด าเนินงานรอบ 3, 6  และ 9 เดือน และมี
การประเมินคุณภาพ ระดับกลุ่มวิชา และระดับ
วิทยาลัยฯ ทุกปีการศึกษา 

2) มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ  และเสนอต่อกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ รับทราบ และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ตามรอบ
การประเมิน ทุกป ี

3) วิทยาลัยฯ ได้น าเอาผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่าน
มา จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2554 

 
 

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 าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้ มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีตาม
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 

    วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาของปี
ที่ผ่านมาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยได้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการเข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อ
ด าเนินการติดตามการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ปี 2554  โดยน าข้อมูลจากผล
ตรวจประเมินคุณภาพภายในพิจารณาการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  

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

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง            
9 องค์ประกอบคุณภาพ 

 

     วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
1. องค์ประกอบที่ 1, 8  น าระบบฐานข้อมูล UBUFMIS มา
ใช้ในการรายงานแผนการปฏิบัติการ รายงานแผนทางการ
เงิน การแสดงความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  
2. องค์ประกอบที่ 2 ,3  น าระบบ REG ซึ่งเป็นระบบการ
จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินความพึงพอใจผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา  ช่วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และเป็นระบบ
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
 
 
19.9.1-6-6.1 
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4. องค์ประกอบที่  4,5,6 น าระบบฐานข้อมูลการวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
5. องค์ประกอบที่ 7 น าระบบฐานข้อมูล IUBU (ฐานข้อมูล
ด้านเงินเดือน และประวัติบุคลากร) ,  ฐานข้อมูลการเข้า
ท างานของบุคลากรวิทยาลัยฯ (ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-
ออก ของวิยาลัยฯ), ฐานข้อมูลบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยฯ มาใช้ในการบริหารจัดการ 
6. องค์ประกอบที่ 9 น าระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 
และระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ 
      ซึ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้ใช้ในการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย เฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของวิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ ได้ให้นักศึกษา , ผูใ้ช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของวิยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้แก ่
1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจทางด้าน
การเรียนการสอน, บริการห้องสมุด, สิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็น ได้แก่ การบริการอนามัยและรักษาพยาบาล หรือ
จัดบริการด้านอาหาร สนามกีฬา  ,ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ เพื่อมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
2. ผู้ ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง มีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยฯ  
3. ด้านการวิจัย ในการประชุมวิชาการการด้านการวิจัย ได้มี
การประเมินความพึงพอใจด้านการวิจัยระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ 
4. ด้านการบริการวิชาการ  ได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ ของวิทยาลัยฯ  
5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและบุคลากร ในเรื่องสุนทรียภาพด้าน
ท านุบ 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. มีเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระหว่างวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

    วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันภายนอก โดยได้
เข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (Mini 
UKM)  ครั้ งที่  8  ระหว่างวันที่  7 -9 มีนาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

19.9.1-8-8.1 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปา้หมาย 

7 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

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

7 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน 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 2554 
19.9.1-1-1.4  แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 
19.9.1-1-1.5 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 
19.9.1-1-1.6 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2554 
19.9.1-1-1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554 
19.9.1-1-1.8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ 
19.9.1-1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในเรื่องการประกันคุณภาพฯ 
19.9.1-1.1.10 บันทึก เชิญเข้าร่วมรับืังการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
19.9.1-1-1.11 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 12/2554 
 
19.9.1-3-3.1 บันทึกท่ี ศธ 0529.16.1.8/68 เรื่อง ขอส่ง ค่าเป้าหมายและอัตลักษณ์การประกันคณุภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-3-3.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9 /2554 
19.9.1-3-3.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2554   
 
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 
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19.9.1-4-4.4 ภาพกิจกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.5 รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2554 
19.9.1-4-4.6 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 
19.9.1-4-4.7    ระบบ CHE QA Online ใน www.cmp.ubu.ac.th 
19.9.1-4-4.8 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2554  เรื่อง แผนการน าผลประเมินมา 
   ปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555   
 
19.9.1-5-5.1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 12/2554  เรื่อง แผนการน าผลประเมินมา 
   ปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555  
19.9.1-5-5.2 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2554  เรื่อง รายงานผลการติดตามและ 

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553   
 
19.9.1-6-6.1 ระบบฐานข้อมูล UBU MIS , ระบบ REG, ฐานข้อมูล IUBU, ฐานข้อมูลด้านการวิจัย บริการวิชาการและ   
                         ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม, ฐานข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของวิทยาลัยฯ , 

ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online และระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ(สามารถเปิดดูได้ที่ www.ubu.ac.th) 
 
19.9.1-7-7.1 สรุปแบบประเมินความเหมาะสมของการให้บริการด้านกายภาพท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน และ 
                         สิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  
19.9.1-7-7.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยฯ    
19.9.1-7-7.3        รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการวิจัย  
19.9.1-7-7.4        รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
19.9.1-7-7.5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพฯ 
 
19.9.1-8-8.1 เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์การเรียนรู้ฯ 
  (Mini UKM) ครั้งท่ี 8  
19.9.1-9-9.1 - 
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่  1  ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ

คะแนนตัวบง่ชี้ของ สกอ. (1 ตัวบง่ชี)้ 5.00

คะแนนตวับง่ชีข้อง สมศ. (1 ตวับง่ชี)้  : ตวับง่ชีท้ี ่1.2.2. (สมศ.16.2) 4.15

คะแนนตัวบง่ชี้ของ สกอ. + สมศ.  หมายเหตุ :  (สมศ.16.2) 4.58

5

ตัวบง่ชี้ที่ 1.2 ตัวบง่ชี้อัตลักษณ์

ข้อ N/A

สัดส่วน 4.15 4.15

ข้อ N/A

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต
คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (8 ตัวบง่ชี)้ 4.31
คะแนนตัวบง่ชี้ สมศ. (3 ตัวบง่ชี)้  ได้แก่ 2.9.1 ,2.9.2 ,2.9.5 3.92

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

    1.2.3 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้น
เปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (สมศ.17)

4
-

ใช้ผลการด าเนินงานจาก
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

4
8

1.2.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2)
บรรลุเปา้หมาย

คะแนน

1.2.1  ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1)
4

-

ดี

ใช้ผลการด าเนินงานจาก
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

1.1 กระบวนการพฒันาแผน

4

4

4

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

ข้อ

ส่วนที ่3 ผลการประเมนิตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

คะแนน

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. + สมศ. 4.20

ข้อ 5

ร้อยละ 14.50 38.67 5

38

ร้อยละ 2 5.33 0.44

37.5

ข้อ 5

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 5

ข้อ 5

ตัวบง่ชี้ที่ 2.9 ตัวบง่ชี้ที่ก าหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ.

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหก้ับนักศึกษา

5
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก5

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาคุณลักษณะของบณัฑิต 5 บรรลุเปา้หมาย ดีมาก4

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 บรรลุเปา้หมาย ดีมาก6

2.5  หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 6 บรรลุเปา้หมาย ใช้ผลการด าเนินงานจาก
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 7
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปรญิญาเอก
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่บรรลุเปา้หมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

35

5

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 5
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

6

6

4
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

คะแนน

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

ร้อยละ 100 84 97.67 4.88
86

คะแนน 4 4.15 4.15

สัดส่วน 123 3.27 2.72

37.5

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (3 ตัวบง่ชี)้ 5.00

ข้อ 5

ข้อ 5

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (3 ตัวบง่ชี)้ 3.33

คะแนนตัวบง่ชี้ สมศ. (3 ตัวบง่ชี)้ 2.42

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. + สมศ 2.88

คะแนนตัวบง่ชี้ ด้านความพรอ้มการเปน็ ม.วิจัย (3 ตัวบง่ชี)้ 2.12

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 6 บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

2.9.5 การพฒันาคณาจารย์ (สมศ.14)
ไม่บรรลุเปา้หมาย พอใช้

3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารด้านข้อมูล
ข่าวสาร

7
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

2.9.1 บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี(สมศ.1) ไม่บรรลุเปา้หมาย ดี

2.9.2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (สมศ.2) บรรลุเปา้หมาย ดี

4.8

6

5
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

คะแนน

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

ข้อ เกณฑ์ปกติ 8 0.00

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม 1

ข้อ 5

บาท 2,813,939.00 83,998.18 5.00

33.5

ตัวบง่ชี้ที่ 4.4 ตัวบง่ชี้ที่ก าหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ.

8.25 21.43 5.00

38.5

ร้อยละ 2 5.19 1.30
38.5

ร้อยละ
1 1.95 0.97

38.5

ตัวบง่ชี้ที่ 4.5 ตัวบง่ชี้ที่ก าหนดเพ่ือเตรยีมวางแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแหง่การวิจัย

4.4.2 งานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ไม่บรรลุเปา้หมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

4.4.3 ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ไม่บรรลุเปา้หมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

2.44

1

4.3  เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

4.4.1 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่
ค่าคะแนน
ถ่วงน  าหนัก บรรลุเปา้หมาย ดีมาก12.50

4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์

5
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ บรรลุเปา้หมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

4

48,918.90

7
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

คะแนน

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

ร้อยละ
0 0.00 0.00

38.5

ร้อยละ
5.75 14.94 1.36

38.5

ร้อยละ
13.00 216.67 5.00

6.00

องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สังคม
คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (2 ตัวบง่ชี)้ 5.00

คะแนนตัวบง่ชี้ สมศ. 3.83

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. + สมศ. 3.83

ข้อ 5

ข้อ 5

ตัวบง่ชี้ที่ 5.3 ตัวบง่ชี้ที่ก าหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ.

ร้อยละ 4 57.14 5

7

5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการ
วชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวจิัย      
(สมศ.8)

บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

5.2  ประโยชน์ของการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 5
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

4.5.1.3 ผลงานวจิัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม
5

บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

4.5.1.1 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธบิตัร
หรืออนุสิทธบิตัร ไม่บรรลุเปา้หมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

4.5.1.2 งานวจิัยที่ตีพมิพร์ะดับนานาชาติ
ไม่บรรลุเปา้หมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

44

32

4

4

37.50
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

คะแนน

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

ข้อ 3

5.3.3 การชี้น า ปอ้งกัน หรอืแก้ปญัหาของสังคมฯ

ข้อ 4

ข้อ 1

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (1 ตัวบง่ชี)้ 5.00

คะแนนตัวบง่ชี้ สมศ. (2 ตัวบง่ชี)้ 4.50

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. + สมศ. 4.67

ข้อ 5

6.2 ตัวบง่ชี้ที่ก าหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ.

ข้อ 4
6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม(สม
ศ.10)

4
บรรลุเปา้หมาย ดี4

6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก4

5.3.3-2  การส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ ( ภายนอกสถาบนั )

1 ไม่บรรลุเปา้หมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน4

5.3.3-1 โครงการด้านสุขภาพ ( ภายในสถาบนั ) 4 บรรลุเปา้หมาย ดี

5.3.2 การเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรอื
องค์กรภายนอก (สมศ.9)

3
ไม่บรรลุเปา้หมาย พอใช้4

4
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

คะแนน

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

ข้อ 5

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (4 ตัวบง่ชี)้ 5.00

คะแนนตัวบง่ชี้ สมศ. (1 ตัวบง่ชี)้ 3.65

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. + สมศ. 4.73

ข้อ 5

ข้อ 5

ข้อ 5

ข้อ 5

ตัวบง่ชี้ที่ 7.5 ตัวบง่ชี้ที่ก าหนดเพ่ือวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ.

7.5.2 การปฏบิติัตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั คะแนน 4 3.65 ไม่บรรลุเปา้หมาย ดี

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ

3.65

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

5

7.2 การพฒันามหาวทิยาลัย/หน่วยงานสู่มหาวทิยาลัย/
หน่วยงานเรียนรู้

5 บรรลุเปา้หมาย ดีมาก

7.1  ภาวะผู้น าของสภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ 
และผู้บริหารทกุระดับของมหาวทิยาลัย/หน่วยงาน

7
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก6

6.2.2 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
(สมศ.11)

5

บรรลุเปา้หมาย ดีมาก4

5

4
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หน่วยงาน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)

      วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข

คะแนน

แบบรายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ของ สกอ. และ สมศ. รอบสาม ปกีารศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ หน่วยวัด เปา้หมาย
การประเมินตนเอง

ผลงานเทยีบเปา้หมาย ความหมายจากผลประเมิน

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (1 ตัวบง่ชี)้ 5.00

ข้อ 5

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คะแนนตัวบง่ชี้ สกอ. (1 ตัวบง่ชี)้ 4.00

ข้อ 4

ข้อ N/A

4.50

3.49

3.99

ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. (23 ตัวบง่ชี)้

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ.  (ไม่นับเกณฑ์ สมศ. ที่ 1.2.1  และ  1.2.3 ) 

ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ.  + สมศ.  (ไม่นับเกณฑ์ สมศ. ที่ 1.2.1  และ  1.2.3 ) 

ดี
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 บรรลุเปา้หมาย

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

9.2.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในปทีี่ผ่านมา

7
บรรลุเปา้หมาย ดีมาก4

4

4
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