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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยวิทยาลัยฯ ได้น าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นระบบ  กลไกส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน บริหาร จัดการองค์กร การ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548             
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับ
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ฉบับนี้   โดยจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวม
และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจในด้านการวางแผน บริหารจัดการองค์กร การเรียนการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้ก าหนด
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนน าที่มี
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และผลการประเมินตนเอง (ตาราง ส.1)  ส่วนที่ 2 เป็น
ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ แยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และประเมินตนเอง  และส่วนที่ 5 ตารางข้อมูลพื้นฐาน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และหวังว่าทุกท่านจะน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้  และประกอบให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และระดับอาเซียน สมดังที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจสืบ
ต่อไป 

 

                                                                     
 (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม) 

                                                 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 1. บทสรุปผู้บริหำร 
รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีอายุครบ 10 ปี ในปี 2555 พันธกิจหลักคือ การผลิต
บัณฑิตสาธารณสุขและบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล ปี 2554 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขผลิตบัณฑิตแพทย์รุ่นแรกเป็นจ านวน 50 คน บัณฑิตสาธารณสุขรุ่นที่ 3 จ านวน 94 คน นับเป็นปี
แรกที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีบัณฑิตจบพร้อมกันทั้ง 2 หลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการบริหาร จนบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งส าเร็จการศึกษาในปี 2554 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ผ่านความท้าทายและมีการพัฒนามาอย่างต่อ เนื่อง จนบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานคณะแพทย์ใหม่ของ
แพทยสภาทั้ง 14 ข้อ ในปี พ.ศ.2554 บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ส าเร็จการศึกษาจะเข้ารับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
จ านวน 50 คน นักศึกษาแพทย์สอบผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมทั้ง 3 ขั้นตอน จ านวน 49 คน เหลือนักศึกษาแพทย์อีก 1 คน ที่รอสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้ันตอนที่ 3 ในต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ได้ประกอบพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน บัณฑิตได้ออกปฏิบัติงานรับใช้ชุมชนใน
อีสานใต้แล้ว บัณฑิตทั้งด้านสาธารณสุขและแพทย์จะปฏิบัติงานรับใช้ชุมชนอีสานใต้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้
ชี้น าสังคมและเป็นสติปัญญาของชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาที่วิทยาลัยตั้งไว้ได้ดีมากน้อยเพียงใด
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ช่วงระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ประสบกับความ
ท้าทายที่ขอบันทึกไว้ เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงการแพทย์และวงการสาธารณสุข 
พร้อมทั้งเป็นบทเรียนส าหรับคณะแพทย์ใหม่ๆที่ก าลังเกิดขึ้นตามมาดังนี้ 

1. ความท้าทายเก่ียวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
2. ความท้าทายเร่ืองการทับซ้อนในการใช้โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. ความท้าทายเร่ืองการประสานรว่มมือกับโรงพยาบาลร่วมผลิตของกระทรวงสาธารณสุข 
4. ความท้าทายเร่ืองจ านวนอาจารย์แพทย์ในชัน้ปรีคลนิิก 
5. ความท้าทายเร่ืองงบประมาณในการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและการ

จัดสรรงบประมาณร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
6. การด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนทางปรีคลนิิก หอพัก นักศึกษาแพทย์ อาจารย์ และศนูย์

การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ 
7. การพัฒนา นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการ

วิจัย 

ก่อนที่จะกล่าวถึงความท้าทายต่างๆดังกล่าวแล้ว คงต้องย้อนมาดูรากเง้าของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขก่อน 
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รำกเง้ำของวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  2545 โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียม
ความพร้อมออกนอกระบบราชการ ในปี 2544–2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตแพทย์เพิ่มในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง  

 
1. ควำมท้ำทำยเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับความเมตตาจาก
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ วราวุธ สุมาวงศ์ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร
ร่วมกันร่างหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นโดยใช้หลักการ Problem based และร่าง
หลักสูตรเป็นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 แต่เกิดปัญหาท้าทายว่า โรงพยาบาล
หลักคือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นั้นใช้หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ก่อนแล้ว
ร่วมกับ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 (รหัส 49) จ านวน 50 คน สามารถใช้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นสถานที่
ฝึกอบรมในชั้นปีที่ 4-6 ได้เพียง 16 คนส่วนที่เหลือ 34 คนแพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดให้ไปใช้ 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นสถานที่ฝึกอบรมชั้นคลินิก ปัญหาคือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขไม่สามารถใช้หลักสูตรที่ร่างไว้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต้องปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอน นักศึกษาแพทย์ ในชั้นคลินิกโดยใช้หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและต้องปรับเทียบ
โอน หลักสูตรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าให้ต้องมีการปรับหลักสูตรกันหลายครั้ง ในที่สุด นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 ก็สามารถสอบผ่าน
ได้ รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตทุกคนในปีการศึกษา 2554 และสอบผ่าน เพื่อใบประกอบโรคศิลป์จ านวน 
49 คน ความท้าทายเรื่องหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตยังไม่หมดสิ้นไป เพราะในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่หมดของ
งบประมาณการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นท าไว้กับโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ แต่จากการประชุมร่วมกันของ สบพช. กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่นยังคงยืนยันใช้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษา
แพทย์เป็นจ านวน 34 คน เช่นเดิม ท าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่สามารถใช้โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์เต็มศักยภาพ ในปี 2556 อย่างไรก็ตามในปี 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้
ประสานกับ สบพช. ใช้โรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกอบรม  นักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นอีก 20 คน 
ความท้าทายเรื่องการจัดการหลักสูตรในชั้นคลินิกของโรงพยาบาลหลักทั้ง 2 แห่งคงต้องใช้หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต การประเมิน นักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกด้วยเกณฑ์การเดียวกัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ทราบถึงความท้าทายนี้และเตรียมการด้วยการตั้งกรรมการการฝึกอบรม นักศึกษาแพทย์ ชั้นคลินิกร่วมของ
โรงพยาบาลหลักทั้ง 2 แห่งกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
2. ควำมท้ำทำยเรื่องกำรทับซ้อนในกำรใช้โรงพยำบำลร่วมผลิตแพทย์ของกระทรวงสำธำรณสุข  
การทับซ้อนในการใช้โรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลร่วมผลิตเกิดกับคณะแพทย์ใหม่ทุกแห่ง เป็น

ความท้าทายที่คณะแพทย์ทุกแห่ง กระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาต้องร่วมกันคิดและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานี้ต่อไปในอนาคต เพราะในอดีตเมื่อยังไม่มีคณะแพทยศาสตร์ใหม่ คณะแพทยศาสตร์เดิมก็ส ามารถใช้
โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขแห่งใดก็ได้เป็นโรงพยาบาลร่วมผลิต เป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของ
โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข แต่เมื่อมีการตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่แล้วเกิดปัญหาการทับซ้อนในการใช้
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พื้นที่ในการเรียนการสอนในชั้นคลินิก โรงเรียนแพทย์ใหม่ไม่สามารถใช้โรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ใกล้ได้ ท าให้ต้องไป
ประสานกับโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ห่างไกลออกไปเกิดปัญหาเรื่องการเดินทางของคณาจารย์ 
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรืองการจัดการเรียนการสอนท าได้ไม่สะดวก  การรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มก็มิสามารถท า
ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขก็ประสบความท้าทายในประเด็นนี้เช่น เดียวกัน 
ท าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไม่สามารถรับ นักศึกษาแพทย์ ได้เต็มจ านวน 48 คนที่ตั้งไว้ ทั้งที่ได้มี
การประชุมกับ สบพช. และคณะแพทย์เดิมที่ใช้โรงพยาบาลร่วมผลิตก่อนสิ้นสุดพันธะที่โรงพยาบาลร่วมผลิต ท าไว้กับ
คณะแพทย์เดิม คณะแพทย์ใหม่ที่มีศักยภาพน้อยกว่าก็ไม่สามารถแก้ไขความท้าทายนี้ได้ กระทรวงสาธารณสุขได้
ประกาศว่าจะไม่เพิ่มศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์ทางคลินิกอีกแล้ว เป็นการปิดช่องทางการเพิ่มแหล่งผลิตแพทย์ไป
โดยปริยาย  

3. ควำมท้ำทำยเรื่องกำรประสำนร่วมมือกับโรงพยำบำลร่วมผลิตของกระทรวงสำธำรณสุข 

โรงพยาบาลศูนย์แพยศาสตร์ศึกษาทางคลินิก เป็นโรงพยาบาลที่เน้นการบริการเป็นส าคัญ เมื่อต้องมา
รับภาระการเรียนการสอนและประเมิน  นักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นจากงานประจ าเดิมก็เป็นความท้าทายของ
ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิกต้องประสานขอความร่วมมือกับอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ 
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ร่วมมือประสานกับผู้อ านวยการศูนย์ฯอย่าง
ใกล้ชิด จัดตั้งกรรมการการวิชาการชั้นคลินิก แต่งตั้งกรรมการกิจการนักศึกษาแพทย์ร่วมกันเพื่อให้การจัดตารางการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องกันในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก ในระยะ 6 ปีที่ผ่าน
มาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิกเป็นอย่างดี ท า
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย ปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ
ถูกแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

4. ควำมท้ำทำยเรื่องจ ำนวนอำจำรย์แพทย์ในชั้นปรีคลินิก 
โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ใหม่ทุกแห่งยังไม่มีโรงพยาบาลเป็นของคณะเอง ในส่ วนคลินิกต้อง

อาศัยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิกช่วยสอนนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข            
มีอาจารย์ชั้นปรีคลินิกสอนวิชากายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมีและเภสัชวิทยาให้ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 ด้วย
หลักสูตรของวิทยาลัยเป็น Problem base ต้องการอาจารย์ที่เป็นแพทย์เพื่อช่วยร่วมสอนเชื่อมโยงความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเข้ากับความรู้ทางคลินิกเมื่อมีนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นความต้องการอาจารย์ที่เป็น
แพทย์ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีอาจารย์ที่เป็นแพทย์อยู่  10 คน ซึ่ง
ยังไม่ครบทุกสาขาวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังต้องการอาจารย์ที่เป็นแพทย์เพิ่มขึ้นทั้งเพื่อช่วย
สอน Problem base และเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการให้บริการทางคลินิกในอนาคตด้วย ความท้าทายที่ยังไม่มี
โรงพยาบาลเป็นของตนเองท าให้ไม่สามารถดึงดูดอาจารย์ที่เป็นแพทย์ได้มากเท่าที่ควร และเป็นความท้าทายนี้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตระหนักดีและได้ด าเนินการหลายประการเพื่อให้สามารถดึงดูดอาจารย์ที่
เป็นแพทย์รุ่นใหม่ให้สมัครมาปฏิบัติงานอยู่ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเด็นที่ได้ด าเนินไปแล้ว 
ได้แก่ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เงินค่าตอบแทนที่ไม่น้อยกว่าคณะแพทย์อื่นๆ โอกาสที่จะไปศึกษาอบรมต่อเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ การเร่งด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นสถานที่ให้อาจารย์แพทย์ได้ใช้เป็นที่รักษาผู้ป่วยและท า
การวิจัยทางการแพทย์รวมทั้งเป็นสถานที่สอน นักศึกษาแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด้วย 
ในปี 2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้สร้างตึกผู้ป่วยนอกแล้วเสร็จและพร้อมจะเปิดให้บริการแก่
ชุมชนอีสานใต้ในสิ้นปี 2555 นี้ 

 นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังประสานร่วมมือกับคณะแพทย์ใหม่ทุกแห่งท า
หนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขขอโอกาสให้ศิษย์เก่าของคณะแพทย์ใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขมีสิทธิที่จะกลับมาใช้ทุนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขซึ่ ง รอการค าตอบจาก
กระทรวงสาธารณสุข 
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5. ควำมท้ำทำยเรื่องงบประมำณในกำรบริหำรคณะและกำรจัดสรรงบประมำณร่วมกับกระทรวง
สำธำรณสุข 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างดี จ าเป็นต้องมี
งบประมาณสนับสนุนที่พอเพียง  ความท้าทายนี้เป็นความท้าทายที่ส าคัญส าหรับโรงเรียนแพทย์ใหม่ทุกแห่ง ทั้งนี้
งบประมาณที่คณะแพทย์ได้รับจากรัฐบาลนั้นขึ้นกับจ านวนนักศึกษาแพทย์ที่คณะแพทย์รับสอนในแต่ละปี ในปีแรก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับ นักศึกษาแพทย์ 50 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณ มากพอสมควรแต่
ด้วยปัญหาการทับซ้อนกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าให้ใน 2-4 ปีต่อมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขสามารถรับ นักศึกษาแพทย์ ได้เพียงปีละ 16 คน ท าให้งบประมาณในการด าเนินการต่างๆของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขลดลง  ความท้าทายนี้ได้รับการแก้ไขด้วยการประสานกับ สบพท ติดต่อกับ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับเป็นโรงพยาบาลหลักในการผลิตแพทย์อีกแห่ง
หนึ่ง ในปี 2553 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการของ กสพท ให้รับ นักศึกษาแพทย์ 
ได้ปีละ 20 คน ท าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรับนักศึกษาแพทย์ เพิ่มเป็นจ านวนทั้งสิ้น 36 คน 
ช่วยให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับงบประมาณค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้คือ 48 คน 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
รายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษตามจ านวนนักศึกษาแพทย์ และมีงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรตามจ านวน 
นักศึกษาแพทย์ ในแต่ละปี ในช่วงปี 2549-2552 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการผ่านมาทาง สกอ. ที่โอน
งบประมาณมาให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขผ่านทางมหาวิทยาลัย ในปีที่นักศึกษาแพทย์ขึ้นชั้นปีที่   
4-6 ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงจะโอนงบประมาณส่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลหลักตามจ านวน 
นักศึกษาแพทย์ ที่ไปเรียนในชั้นคลินิก ความท้าทายในเร่ืองนี้เกิดขึ้นในประเด็นที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหักค่าบริหาร
จัดการเรื่องการลงทะเบียน การประเมินผลการเรียน ไว้ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่เท่ากัน สร้างความขัดแย้งระหว่าง
คณะแพทย์ใหม่กับโรงพยาบาลร่วมผลิต เพื่อลดความท้าทายในเรื่องนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ตัดสินใจไม่หักงบประมาณส่วนนี้ไว้ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เลย ความขัดแย้งต่างๆ จึงหมดไป 
อย่างไรก็ตามงบประมาณการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้คณะแพทย์ใหม่ตาม
แผนการผลิตแพทย์เพิ่มเมื่อสิ้นสุดโครง การในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนผลิตแพทย์เพิ่มใหม่โดย
เรียกชื่อโครงการใหม่ว่าโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทงบไทยเข็มแข็ง และโอนงบประมาณทั้งหมดไปที่ 
กระทรวงสาธารณสุข และ สบพช.. หักค่าบริหารจัดการงบประมาณไว้ ร้อยละ 2 โดยไม่ฟังค าทักท้วงใดๆ ปัจจุบัน
งบด าเนินการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะได้รับการจัดสรรผ่านมาทาง สบพช. ตามจ านวน 
นักศึกษาแพทย์ ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขรับได้ความท้าทายเรื่องงบประมาณของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร ทั้งนี้เพราะงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาลขึ้นกับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข ถ้าเมื่อใดมีจ านวนแพทย์ในชนบท
เพียงพอแล้วรัฐบาลคงไม่จัดสรรงบประมาณให้อีกต่อไป ความท้าทายนี้คณะแพทย์ใหม่ทุกแห่งทราบดีและพยายาม
ประสานกับทาง สกอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้คณะแพทย์ใหม่เหมือนกับคณะแพทย์
เดิม คณะ แพทย์ใหม่ได้ประชุมร่วมกันจัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติม ปัจจุบัน
ยังรอมติของคณะรัฐมนตรีอยู่  

6. กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนทำงปรีคลินิกและศูนย์กำรศึกษำและกำรวิจัยทำงกำรแพทย์
ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก  

ในช่วงแรกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับงบลงทุนจ านวน 2 ล้าน ต่อ นักศึกษา
แพทย์ 1 คน ต่อ 4 ปี งบประมาณนี้ได้น ามาใช้ในการสร้างอาคารเรียนชั้นปรีคลินิก อาคารกิจกรรมทางการแพทย์ 
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หอพัก นักศึกษาแพทย์ และหอพักบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันอาการต่างๆเหล่านี้ได้สร้างส าเร็จ
เรียบร้อยและใช้งานแล้ว ช่วยให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าคณะแพทย์จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ จ าเป็นต้องมีโรงพยาบาล
เป็นของตนเองเพื่อเป็นสถานที่ให้บริการวิชาการ เป็นที่ฝึกอบรม ท าการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ท างาน
การศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งปัจจุบันคณะแพทย์ใหม่ทั้งหมดยังไม่สามารถรับ นักศึกษาแพทย์ เองได้ทั้งนี้ด้วย
ข้อก าหนดของแพทยสภาว่าคณะแพทย์จะสามารถรับ นักศึกษาแพทย์ ได้ต้องมีโรงพยาบาลอย่างน้อย 400 เตียง 
ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบ 14 สาขาวิชา นับเป็นความท้าทายที่ส าคัญของคณะแพทย์ใหม่ทุกแห่ง 

     7.    ควำมท้ำทำยกำรพัฒนำ นักศึกษำอำจำรย์และบุคลำกร ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำร
บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย 

เมื่อเป็นคณะแพทย์ต้องมีการประเมินคุณภาพทุกปีด้วยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้แก่ สกอ. 
สมศ. และยังมีการประเมิน TQA การประเมินดังกล่าวมีเกณฑ์ส าคัญเกณฑ์หนึ่งคือ การพัฒนานักศึกษาแพทย์ 
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรทุกๆ กลุ่มต้องการงบประมาณซึ่งคณะแพทย์ใหม่ทุแห่งไม่มี
งบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ต้องอาศัยงบประมาณที่รัฐบาลจัดให้ต่อจ านวน นักศึกษาแพทย์ ที่คณะรับได้ ใน
ประเด็นนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประสบกับความท้าทายในช่วงแรกอย่างมากเพราะปัญหาการทบั
ซ้อนการใช้พื้นที่กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีที่ 2 ถึง 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขรับนักศึกษาแพทย์ได้เพียงปีละ 16 คนท าให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขได้ประสานกับ สบพช. กสพท. และแพทยสภา จนสามารถใช้โรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาล
หลักรับ นักศึกษาแพทย์ เพิ่มอีก 20 คนในปี 2553 แต่จ านวน นักศึกษาแพทย์ ที่รับก็ยังไม่เต็มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ปัจจุบันปัญหาการทับซ้อนการใช้โรงพยาบาลหลักในการร่วมผลิต นักศึกษาแพทย์ ยังไม่ได้รับการแก้ไข เป็นประเด็น
ท้าทายร่วมกันของคณะแพทย์ใหม่ กสพท. สบพช.ของกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไร     

ประเด็นท้าทายที่กล่าวมาแล้วเป็นประเด็นส าคัญเพราะการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท
คงไม่สามารถใช้กระบวนการผลิตแพทย์เดิมคือ อาศัยการเพิ่มจ านวนการผลิตแพทย์ในคณะแพทย์เดิมในกรุงเทพฯ 8 
แห่ง และคณะแพทย์ในจังหวัดใหญ่ๆในแต่ละภาคเท่านั้น การที่เกิดคณะแพทย์ใหม่ในแต่ละภาคเพิ่มขึ้นจึงเป็นโอกาส
ที่จะแก้ปัญหาการกระจายแพทย์ออกสู่ชนบทได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้จากการส ารวจความคิดเห็นของแพทย์ที่จบใหม่ใน
ปี 2555 ของเครือข่ายแพทย์รุ่นใหม่พบว่า ประสบการณ์ทางคลินิกของแพทย์จบใหม่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัด
ดีกว่าแพทย์ที่จบจากคณะแพทย์ในกรุงเทพฯ และแพทย์จบใหม่ส่วนมากให้ความเห็นว่าความรู้ที่ได้จากโรงเรียน
แพทย์ไม่สอดคล้องกับงานที่จะต้องไปปฏิบัติจริง แพทยสภาจึงควรต้องพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ก าหนดว่าคณะแพทย์ที่จะ
รับ นักศึกษาแพทย์ ได้นั้นต้องมีเตียงผู้ป่วยอย่างน้อย 400 เตียงและต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 14 สาขาว่า
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า เป็นสติปัญญาของสังคม โดย
เสริมสร้างคุณภาพของประชากรทุกหมู่เหล่าและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อท้องถิ่น การจะบรรลุเป้าหมาย
นี้ได้คงต้องอาศัยคณาจารย์ บุคลากรทุกคนรวมถึง นักศึกษารวมมือกันท าการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนตลอดไป 
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1.2 ผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้  

 1.2.1 ผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ แยกตำมตัวบ่งชี้ ระดับวิทยำลัย (ตำรำง ส.1) 
 

ตัวบ่งชี ้

คะแนน 

กลุ่มวิชำ
แพทยศำสตร์ 

คะแนน 

กลุ่มวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 

คะแนน  

วิทยำลยั 

ระดับ 

คุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน - - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ - - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ - - 4.57 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

- - 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 5 4 4 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.58 2.53 1.95 ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

- - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 5 5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

4 4 4 ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

5 4.44 4.62 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิต ป.ตร ีป.โท และ ป.เอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

4.45 

 

4.37 4.41 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย์ 3.07 1.87 2.68 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน        
ข้อมูลข่าวสาร 

- - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา - - 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - - 4 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

5 0.34 4.99 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

5 2.27 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 1.49 0 0.98 ปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี ้

คะแนน 

กลุ่มวิชำ
แพทยศำสตร์ 

คะแนน 

กลุ่มวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 

คะแนน  

วิทยำลยั 

ระดับ 

คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0.37 0 0.25  ปรับปรุงเร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม     

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม - - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5 5 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของ 

ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

- - 3 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.3  (1) ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ              
สังคม (ประเด็นภายในสถาบัน) 

- - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.3  (2)  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ            
สังคม (ประเด็นภายนอกสถาบัน) 

- - 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - 4 ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม - - 4 ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร
ฯ และผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

- - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานเรียนรู้ 

- - 4 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ - - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง - - 5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน - - ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน - - 4.41 ด ี

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ - - 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - - 4 ด ี

- คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา - - 4.63 ดีมาก 

คะแนนกำรประเมนิตนเองตำมตัวบง่ชี้ของ สกอ. (23 ตัวบง่ชี้)   4.61 ดีมำก 

คะแนนกำรประเมนิตนเองตำมตัวบง่ชี้ของ สมศ.ตัวบง่ชี้ที่ 1-11   3.58 ด ี

คะแนนกำรประเมนิตนเองตำมตัวบง่ชี้ของ สมศ.ตัวบง่ชี้ที่ 1-15   3.14 พอใช ้

ผลประเมนิภำพรวมทัง้หมด 3.49 2.57 4.15 ด ี

หมำยเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51  
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2. ข้อมูลทั่วไปของวิทยำลัย 

 
2.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ  

    ชื่อหน่วยงำน  วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
    ที่ตั้ง     85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
              โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901  

    ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

 จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยเฉพาะแพทย์ในส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด  ในปี พ.ศ.2536 รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้มีนโยบายเพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยพยายามจะให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มและกระจายแพทย์ลงสู่ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น รัฐบาลจึ ง
ศึกษาความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ข้ึนใหม่ในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ต่อมาในปี 
2537 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ) จัดท าโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to 
Increase Production of Rural Doctor-CPIRD) โดยมีหลักการที่จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
พื้นที่มาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและกลับไปใช้ทุนเป็นแพทย์ในเขตภูมิล าเนาของ
ตน ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าว ระหว่างรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยในช่วงแรกมีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง 
ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอยกเลิกโครงการไป จึงเหลือเพียง 6 
มหาวิทยาลัยที่ได้มีการพยายามด าเนินการต่อ 

ต่อมาในช่วงปี 2544–2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้จัดให้มี
การประชุมร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันด าเนินการตามโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทดังกล่าว โดยมีพันธกิจที่จะผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ โดยในขั้นต้นได้
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบและด าเนินการในการรับนักเรียน และจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ
และด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก โดยมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่
ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการด าเนินการด้านการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต 

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้ง “วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรในก ากับของรัฐ และมีหน้าที่เพื่อ
ผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
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ประเทศไทย โดยเฉพาะ 4 จังหวัดอีสานใต้ตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร 
และจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศ 

ต่อมาในปี 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2546 สภา
มหาวิทยาลัย ได้มีมติแต่งตั้งให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ในการต่อมาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้น าเสนอหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2547) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.
2546 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวต่อมาได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549 หลังจากนั้น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จ านวน 50 คน 
ซึ่งทั้งหมดได้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อ ปี 2554 และได้ท าการรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆมาตามล าดับ กล่าวคือรุ่นที่ 
2 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 16 คน รุ่นที่ 3 ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 16 คน รุ่นที่ 4 ในปีการศึกษา 2552 
จ านวน 16 คน รุ่นที่ 5 ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 36 คน รุ่นที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 36 คน รุ่นที่ 7  
ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 36 คน โดยในปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนักศึกษาแพทย์ 
รวมทั้งสิ้น 156 คน  

ในระหว่างด าเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในปี 2548 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร                 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จ านวน 49 คน รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 
96 คน รุ่นที่ 3 ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 98 คน รุ่นที่ 4 ในปีการศึกษา2552 จ านวน 83 คน รุ่นที่ 5 ในปี
การศึกษา 2553 ได้รับนักศึกษาเพิ่ม จ านวน 97 คน รุ่นที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 58 คน และรุ่นที่ 7  ใน
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 114 คน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร)์ รวมทั้งสิ้น 352 คน 

 

2.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และพันธกิจ 

 ปรัชญำ 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้  บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 วิสัยทัศน์  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

 เป้ำหมำย  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และ 
ประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พืน้ที่ชนบทห่างไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีข้ึน  
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พันธกิจ  

1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้    
    คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
3.  บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4.  ท านุบ ารุง  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 

2.3 โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร   

2.3.1 แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร 
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2.3.2 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
 

2.4 รำยชื่อกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

1. รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบด ี   ประธานกรรมการ 
2. พญ.ชลลดา  บษุยรัตน ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. พญ.ปาริชาติ  วงศ์เสนา  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา กรรมการ 
4. ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ ์ รองคณบดีฝ่ายคลงัและพสัดุ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต  รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ   กรรมการ 

    และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. ผศ.มินตรา  สาระรักษ ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
7. พญ.ศุทธินี  ธิราช   หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ กรรมการ 
8. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพ      กรรมการ 

    การศึกษาและสารสนเทศ  
9. นพ.สุริยง  แผลงงาม  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยคอมพิวเตอร์และ กรรมการ 

    เครือข่าย 
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10. นางลักษณีย์  บุญขาว  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
11. นายพลากร  สืบส าราญ  ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัย บริการวิชาการ กรรมการ 

    และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
12. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์ ผู้แทนอาจารย ์  กรรมการ 
13. นางเมรีรัตน์  มั่นวงศ ์ ผู้แทนอาจารย ์  กรรมการ 
14. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  กรรมการและ 

        เลขานุการ 
15. ผศ.จารุวรรณ์  วงบุตด ี  ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ (1) 
16. นางรัชฐา  ราตร ี  บุคลากร     ผู้ช่วยเลขานุการ (2) 

        
2.5 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน  

ในปีการศึกษา 2555   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิต  2  หลักสูตร ดังนี้ 

ล า
ดับที ่

กลุ่ม รายชื่อหลักสูตร สาขาวชิาที่เปิดสอน 

1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แพทยศาสตร ์

2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร ์

 

2.6 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบัน และจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

2.6.1  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบัน ระดับปริญญำตรี 

ชั้นปีที ่ พบ. วท.บ. รวม (คน) 

1 (รหัส 55 ) 36 127 163 

2 (รหัส 54 ) 36 58 94 

3 (รหัส 53 ) 36 97 133 

4 (รหัส 52 ) 16 83 99 

5 (รหัส 51 ) 16 4 20 

6 (รหัส 50) 16 3 19 

รวม 156 372 528 

                                                        (ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2555) 

2.6.2  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี 

ปีกำรศึกษำ พบ. วท.บ. รวม (คน) 

2555 50 93 143 
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2.6.3 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตร ี

                        (ข้อมูล โดยกองบริการการศึกษา ณ วันที่  29  มกราคม 2556) 

2.7 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและบุคลำกรสำยสนับสนุน 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนบุคลากรในสังกัดที่
ปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) จ าแนกตามประเภทของสายงาน
และวุฒิการศึกษา  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. จ ำนวนบุคลำกรในสังกัดวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  

สถานภาพการบรรจ ุ
สายวชิาการ สายสนับสนนุ ผู้เชี่ยวชาญ 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2555 

1. ข้าราชการ - 1 - 

2.ลูกจ้างประจ า - 1 - 

3.พนักงานมหาวิทยาลัย 44 47 - 

4.ลูกจ้างชั่วคราว - 9 2 

รวม 44 58 2 

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

 

2. บุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมคุณวุฒิ             

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ 

 รวม มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

ปวส. 
ปริญญำ

ตรี 
ปริญญำ

โท 
ปริญญำ

เอก 

สายวิชาการ - - - 1 23.5 19.5 44 

สายสนั บสนุ น
การศึกษา 

3 6 - 41 8 - 58 

รวม 3 6 - 42 31.5 19.5 102 

  หมายเหตุ :  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
                 สายวิชาการ รวมจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 
 
 
 

รำยกำร ภำคเรียนที่1 ภำคเรียนที่ 2 FTES รวมทุกภำค 

       FTES   ปีการศึกษา 2555 136.83 129.28 133.06 
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3. รำยชื่อผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ จ ำนวน 2 ท่ำน 
 

รำยชื่ออำจำรย์ วุฒิกำรศึกษำ 

 นางสาวพิสมัย หงษ์หา  วท.บ. สุขศึกษา  

 อนุมัติบัตร พยาบาลเวชปฏิบัติ 

  พญ.ชลลดา บุษยรัตน์  อว.เวชศาสตร์ครอบครัว*** 

 อว.เวชศาสตร์ป้องกัน 

  อว.เวชปฏิบัติทั่วไป 

    4. รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำพนักงำนมหำวิทยำลัยที่ปฏิบัติงำนจริง  จ ำนวน  44  คน    

 ล ำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ วันที่บรรจุ ปีงบ สถำนะบรรจ ุ

หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 

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 . /ศั ลยแพทย์ ระบบทาง เดิ น
ปัสสาวะ *** 

18 เม.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

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

5. พญ.ชลลดา บุษยรัตน ์ อว./เวชศาสตร์ครอบครัว *** 

อว./เวชศาสตร์ป้องกัน 

อว./เวชปฏิบัติทั่วไป 

1 ต.ค.2553 2554 ปฏิบัติงาน 

6. พญ.ศุทธินี ตรีโรจน์พร วว ./กุมาร เวชศาสตร์สาขาโรค
ระบาดหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต 
*** 

1 มิ.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

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

8. อ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ วท.ม./จุลชีววิทยา 14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

9. อ.ชาญวิทย ์ มณีนิล วท.ม./กายวิภาคศาสตร์  27 ธ.ค.2547 2548 ปฏิบัติงาน 

10. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี วท.ม./สรีรวิทยา  1 ก.พ. 2548 2549 ปฏิบัติงาน 

11. ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี ปร.ด./ชีวเคมี *** 3 ม.ค. 2550 2550 ปฏิบัติงาน 

12. ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์ *** 1 มี.ค. 2551 2551 ปฏิบัติงาน 

13. ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์ *** 1 เม.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน 

14. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ์ ปร.ด./ปรสิตวิทยา *** 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน 
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 ล ำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ วันที่บรรจุ ปีงบ สถำนะบรรจ ุ

15. ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา ปร.ด./กายวิภาคศาสตร์ *** 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน 

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

17. อ.สุวภรณ์ แดนดี วท.ม./สรีรวิทยา 1 ส.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

18. อ.สุธารกมล  ครองยุต ิ วท.ม./กายวิภาคศาสตร ์ 16 ส.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

19. อ.พิสมัย หงษ์หา วท.บ./สุขศึกษา 1 ต.ค.2554 2555 ปฏิบัติงาน 

20. พญ.ศศธร มงคลเสริมพร พบ. 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

21. ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ ปร.ด./กายวิภาคศาสตร์ ***  2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

22. ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์ *** 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

23. ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ปร.ด./จุลชีววิทยาทางการแพทย์ *** 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

24. อ.ฐานิสรา โฉมเกิด วท.ม./วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

25. อ.ปรารถนา โฉมเฉลา วท.ม./เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์              
ชีวโมเลกุล 

1 มิ.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

26. อ.รัตติยา ทองรุ่ง วท.ม./เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์               
ชีวโมเลกุล 

1 มิ.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

27. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน วว./ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ***  2 ก.ค.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

28. พญ.สุภาพรรณ ศิษย์ธานนท์ วว./จักษุวิทยา *** 9 ก.ค.2555 2555 ลาออก                
ณ 1 พ.ค.56 

29. นพ.เอกพจน์ ทองมี พบ./Translation Medicine 25 ก.ย.2555 2555 ลาออก                    
ณ 1 มิ.ย.56 

30. ดร.วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ ปร.ด./เภสัชวิทยา *** 1 พ.ย.2555 2556 ปฏิบัติงาน * 

31 พญ.ศิราพร รัตนวัน พบ.วว./กุมารเวชศาสตร์ *** 1 ก.พ.2556 2556 ปฏิบัติงาน** 

32 พญ.ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ พบ./เภสัชวิทยา/เภสัชวิทยาคลินิก 26 ก.พ.2556 2556 ปฏิบัติงาน 

33 
ดร.ปรดีา ปราการกมานันท์ ปร.ด./ชีวเวชศาสตร์*** 1 มี.ค.2556 2556 ปฏิบัติงาน ** 

(ทุน สกอ.) 

34 
ดร.กาญจนา  แปงจิตต์ ปร.ด./ชีวเคมี *** 1 เม.ย.2556 2556 ปฏิบัติงาน ** 

(ทุน สกอ.) 

35 พญ.นิชนันท์ จิรายุพัฒน์ พบ. 1 เม.ย.2556 2556 ปฏิบัติงาน ** 

36 ดร.ลติพร อุดมสุข ปร.ด./วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2 เม.ย.2556 2556 ปฏิบัติงาน ** 
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 ล ำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิกำรศึกษำ วันที่บรรจุ ปีงบ สถำนะบรรจ ุ

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ( สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ ) 

1. ผศ.มินตรา  สาระรักษ์ ศษ.ม./ส่งเสริมสุขภาพ   14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

2. อ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ส.ม./ชีวสถิติ  4 ม.ค. 2548 2547 ปฏิบัติงาน 

3. อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา รป.ม./การบริหารจัดการส าหรับนัก
บริหาร 

1 พ.ย. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

4. อ.ลักษณีย์ บุญขาว วท.ม./การจดัการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

1 ต.ค.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

5. อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ ส.ม./สาธารณสุขศาสตร์ 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

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

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

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

9. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ ส.ม./ชีวสถิติ 1 ก.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

10. อ.พัจนภา วงษาพรหม วท.ม./พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ 

1 ก.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

11. อ.จิราภรณ์ หลาบค า วท.ม./อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

12. ดร.รพีพรรณ ยงยอด ปร.ด./อนามัยสิ่งแวดล้อม *** 2 ก.ค.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

13. อ.นิตยา จิตบรรเทิง วท.ม./เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 9 ก.ค.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

14. อ.กรกนก พลท้าว ส.ม./สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

1 ต.ค.2555 2556 ปฏิบัติงาน * 

หมายเหตุ :     นักเรียนทุน สกอ. ไม่นับเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 
                *  หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ระหว่าง 6- 9 เดือน นับเป็น 0.5 คน   
               **  หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงไม่ครบ 6 เดือน  
    ***  หมายถึง อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 

  5. บุคลำกรสำยวิชำกำร ลำศึกษำต่อ    

ล ำดับ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ / สถำบัน ที่ลำศึกษำ ประเภททุน วันที่ลำศึกษำ 

1. นพ.สมฤทธ์ิ สิทธิพงศ์พิทยา วุฒิบัตร สาขาศลัยกรรมตกแต่ง  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ  ฯ               
(ยังไม่เริม่ปฏิบตัิงานจริง) 

1 พ.ค.51 

2. นพ.สุพจน์  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ม.ิย.52 

3. อ.นันทยา กะสวยทอง ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ต.ค.54 

4. อ.ปวีณา ลิมปิทีปราการ ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการ 1 พ.ย.54 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ / สถำบัน ที่ลำศึกษำ ประเภททุน วันที่ลำศึกษำ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
รุ่นที่ 12 

5. อ.ปิยนันท์ มีเวท ี ปร.ด./ กายวิภาคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ม.ิย.55 

6. อ.สง่า ทับทิมหิน ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ม.ิย.2555 

7. อ.ฐิติรัช งานฉมัง ปร.ด./ สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ต.ค.2555 

 หมายเหตุ  :  กรณีอาจารย์ที่ยังไม่เร่ิมปฏิบัติงาน และรับทุนศึกษาต่อจาก สกอ.   ไม่นับเป็นอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   

6.  วุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ประจ ำ (รวมผู้ลำศึกษำต่อ)          

หน่วยงำน 

วุฒิอำจำรย์ท้ังหมด จ ำนวน
อำจำรย์ท่ี
ปฏิบัติงำน
จริง (1) 

จ ำนวน
อำจำรย์ท่ี

ลำศึกษำต่อ 
(2) 

จ ำนวน
นักวิจัย 

(3) 

จ ำนวน
อำจำรย์
ทั้งหมด       

(1)+(2)+(3) 

ป
ปริญญำ

ตรี 

ป
ปริญญำ

โท 

ป
ปริญญำ

เอก 

วิทยำลัยฯ 1 29.5 19.5 44 6 1 51 

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ 1 14 18.5 30.5 3 0 33.5 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0 15.5 1 13.5 3 0 16.5 

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

7. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  (รวมผู้ลำศึกษำต่อ)  

คุณวุฒิ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 วิทยำลัย
รวมลำ

ศึกษำต่อ 

 ปฏิบัติงาน ลำศึกษำต่อ อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 

กลุ่มวิชา 
แพทย 
ศาสตร ์

กลุ่มวิชา
สาธารณ 
สุขศาสตร์ 

กลุ่มวิชา 
แพทย 
ศาสตร ์

กลุ่มวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

กลุ่มวิชา 
แพทย 
ศาสตร ์

กลุ่มวิชา
สาธารณ 
สุขศาสตร ์

กลุ่มวิชา 
แพทย 
ศาสตร ์

กลุ่มวิชา
สาธารณ 
สุขศาสตร ์

กลุ่มวิชา
แพทย 
ศาสตร ์

กลุ่มวิชา
สาธารณสขุ

ศาสตร ์

กลุ่มวิชา
แพทย 
ศาสตร ์

กลุ่มวิชา
สาธารณสขุ

ศาสตร ์

ปริญญา
ตร ี

1   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ปริญญา
โท 

11 12.5 3 3 10 11.5 1 1 0 0 0 0 29.5 

ปริญญาเอก 18.5 1 0 0 15.5 1 2 0 1 0 0 0 19.5 

รวม 30..5 13.5 3 3 26.5 12.5 3 1 1 0 0 0 50 
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2.8 ข้อมูลพ้ืนฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ในการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2555 จ านวนทั้งสิ้น 334,792,500.00 บาท โดยแบ่งเป็น   

1. งบด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3,145,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.94             
2. งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตแพทย์ฯ จ านวน 66,082,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ19.74   
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)  คิดเป็นร้อยละ 78.83  จ านวน 263,867,265.00 บาท  
4.   งบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1,660,400.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.50  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีงบประมาณรายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 296,580,955.222 

บาท คิดเป็นร้อยละ 88.59 และมีเงินกันเหลื่อมปี จ านวน 38,211,544.78   คิดเป็นร้อยละ 11.41  ของ
งบประมาณรายรับทั้งหมด 

 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  ในการด าเนินการ

ในปีงบประมาณ 2553 จ านวนทั้งสิ้น 22,846,436.52 บาท โดยแบ่งเป็น   
 1. เงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 13,723,597.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 

60.07   
 2. เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ จ านวน 8,453,080.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00   
 3. เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก  จ านวน  669,758.55 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.93   

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  
ในปีงบประมาณ 2553 จ านวนทั้งสิ้น 19,103,560.92 บาท โดยแบ่งเป็น   

1. เงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 11,850,075.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 
62.03   

2. เงินรายได้ศูนย์สุขภาพ จ านวน 6,709,965.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.12   
3. เงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 543,519.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.85  และมีเงินคงเหลือยกไป

ปีงบประมาณ 2554 จ านวนทั้งสิ้น 3,692,404.55 บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.16  มีเงินตัดโอนคืนมหาวิทยาลัย 
จ านวน 50,471.05บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของงบประมาณรายรับทั้งสิ้น  

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง  เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ด าเนินการแล้ว ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. วัสดุ จ ำแนกตำมหมวดเงิน 
 -    เงินงบประมาณ   ยอดการเบิกจ่าย            800,000.00 บาท 
 -    เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ยอดการเบิกจ่าย          2,409,600.00 บาท 
 -   เงินรายได้    ยอดการเบิกจ่าย     82,490.00 บาท 
      รวมยอดกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น          2,292,090.00 บำท 

2. ครุภัณฑ์ 

     2.1 โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 92 รายการ งบประมาณ 249,961,800.-บาท ด าเนินการจัดซื้อและลงนามใน
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สัญญาแล้ว 92 รายการ งบประมาณจัดซื้อทั้งสิ้น 248,258,400.- บาท ประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น 1,658,400.- 
บาท ส่งมอบพัสดุและตรวจรับแล้วจ านวน 92 รายการ เบิกจ่ายแล้วจ านวน 92 รายการ เป็นเงิน 248,258,400.- 
บาท 

 2.2 เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 2554 ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ 3 รายการ 
งบประมาณ 2,937,510.- บาท ด าเนินการจัดซื้อและลงนามในสัญญาแล้ว 3 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อ 
2,924,600.- บาท เงินประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น 12,910.- บาท  

 2.3 เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 2555 ได้รับอนุมัติจ านวน 24 รายการ  งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 5,027,000.- บาท ด าเนินการจัดซื้อและลงนามในสัญญาแล้วจ านวน 22 รายการ งบประมาณในการ
จัดซื้อ 3,853,439.99.- บาท ประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น  183,560.01.- บาท ยกเลิกรายการเนื่องจากความไม่
พร้อมของสถานที่ติดตั้ง จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท  ดังนี้ 

 1. เตียงอาจารย์ใหญ่(6 เตียง) ยกเลิกรายการ  จ านวนเงิน 480,000 บาท 
 2. ระบบดูดอากาศ(3 ระบบ)  ยกเลิกรายการ  จ านวนเงิน 510,000 บาท 
 

 2.4 เงินรายได้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการชุมชน (PCU) ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ 
25 รายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 800,000.- บาท ด าเนินการจัดซื้อและลงนามในสัญญาแล้ว 24 รายการ 
งบประมาณในการจัดซื้อ 743,942.- บาท ประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น 46,058.- บาท ยกเลิกรายการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จ านวน 1 รายการ คือ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (1 เครื่อง)  จ านวนเงิน 10,000 บาท 

      2.5 เงินรายได้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการชุมชน (PCU) เพิ่มเติม ได้รับอนุมัติจ านวน 21 
รายการ งบประมาณในการจัดซื้อ 765,500.- บาท ด าเนินการจัดซื้อและลงนามในสัญญาแล้ว 21 รายการ 
งบประมาณในการจัดซื้อ 745,500.- บาท ประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น 20,000.- บาท 

3. สิ่งก่อสร้ำง 

 3.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ งบประมาณผูกพันตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 – 2556 ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วในวงเงินค่าก่อสร้าง 
246,750,000.-บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจ านวน 15,651,000.- บาท (สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอ
ขยายปีงบประมาณก่อสร้างจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นงบประมาณผูกพันปี 2554-2558 เนื่องจากต้อง
ท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จ้างคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการจัดท ารายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้จัดท า
รายงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 

 

2.9 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

 1) อัตลักษณ์ 

    “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 

      2) เอกลักษณ์ 

   “ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพ แห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2555   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556                                 
หน้า  - 20 - 

 

2.10 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัย 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ปีกำรศึกษำ 2555  ระยะเวลำ 1 มิถุนำยน 2555 – 31 พฤษภำคม 2556 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

กำรปรับปรุง พัฒนำ ในภำพรวม  
ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                

ปี 2554 
กำรด ำเนินงำน  

 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 
1. การผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน

แพทย์ในอีสานใต้และแก้ไขปัญหาการกระจาย
แพทย์ที่ไม่เหมาะสมนั้น การเข้าร่วมโครงการ 
One District One Doctor (ODOD)  น่าจะช่วย
ท าให้แพทย์มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและคง
อยู่ ในพื้นที่  รวมทั้ งจะ เป็นการด า เนินการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนด้วย 

วิทยาลัยฯ มีการเตรียมการเพิ่มจ านวนการรับนักศึกษาใน
โครงการผลิตแพทย์ เพิ่ ม เพื่ อชาวชนบทร่ วมกับศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ านวน 
12 คน รวมกับจ านวนรับเดิม 36 คน เป็น 48 คน ซึ่งเป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติตามโครงการฯ ปี 
2556-2560 หลังจากนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
มีโครงการจะผลิตแพทย์ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 32 คน รวมเป็น
จ านวนรับทั้งหมด 80 คน ในจ านวนที่รับเพิ่มนี้ส่วนใหญ่จะ

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยฯ  

 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
จัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

เป็นการรับนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
(CPIRD) อาจมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษา
แพทย์เพิ่มตามโครงการ One District One Doctor ก่อนที่
จะมีการตัดสินใจ 

2. การพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ วิทยาลัยฯ ให้สวยงามร่ม
รื่น จะเป็นการส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
สถานที่ท างาน น่าอยู่น่าท างาน 

วิทยาลัยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้มีการออกแบบทาง   
ภูมิสถาปัตย์รอบๆ วิทยาลัยฯ จากอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ 
และมีการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาภูมิสถาปัตย์โดยรอบ โดย
วางแผนการพัฒนาพื้นที่ ที่จะปรับให้สมบรูณ์ภายในระยะ                
5 ปี 

3. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ IT ให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 

วิทยาลัยฯ มีการใช้ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันอยู่แล้วกับ
มหาวิทยาลัยฯ เช่น ระบบ REG , ระบบการจัดการด้านแผน 
การเงิน และพัสดุ (UBU FMIS) ระบบจัดการเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศบุคลากร เป็นต้น  

  ดังนั้น หากมีการพัฒนาฐานข้อมูลตัวเดียวกันขึ้นมาอีก 
ก็จะเกิดปัญหาข้อมูลซ้ าซ้อนได้ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมี
ระบบฐานข้อมูลที่ก าลังจะเปิดใช้งานใหม่ เช่น ระบบบันทึก
ภาระงานเชิงปริมาณของสายวิชาการออนไลน์ เพื่อความ
สะดวกของผู้บริหาร และช่วยลดกระดาษในจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

4. วิทยาลัยฯควรค านึงถึงความเชื่อมโยงผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯจน
สามารถบูรณาการเข้าสู่งานประจ า  

    วิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพ 
โดยได้ส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกับ
การอบรม และอาจารย์สามารถน าผลงานวิจัย บริการ
วิชาการ มาบูรณาการด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5. วิทยาลัยฯควรพิจารณาพัฒนาแนวทางการรับ
นักศึกษาแพทย์เข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้บัณฑิตแพทย์
ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของวิทยาลัยฯและสอดคลอ้ง
กับความต้องการของสังคม 

- ในปี พ.ศ. 2556 ส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท ได้ทบทวนโควตาพื้นที่การรับนักศึกษา
แพทย์ในโครงการฯ โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดวิธีการรับ
นักศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี
ความคุ้นเคยกับพื้นที่ และสามารถปรับตัวในการอยู่ใน
ชุมชนได้เปน็อย่างดี  

- ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลยัฯ มีการท าข้อตกลงรับ
นักศึกษาแพทย์ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเพื่อให้
ได้นักศึกษาแพทย์ที่มีความรู้พืน้ฐานเพียงพอส าหรับการ
เรียน ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

- ปีการศึกษา 2556 มีการทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา
แพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ของทั้ง 2 กลุ่มได้แก่กลุ่ม
ที่เรียนชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2555   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556                                 
หน้า  - 22 - 

 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
พฤติกรรมการช่วยเหลือกันด้านการเรียนและการท างาน
เป็นทีมของนักศึกษา 

6. ควรสร้า งระบบและกลไกในการกระตุ้น ให้
คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ เขียนต ารา 
และตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อ
น าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน  

- จัดท าขั้นตอน กระบวนการในการจัดท าต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากร และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม 

7. ควรสร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นและ
ติดตาม ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสาธารณะ/ เชิง
นโยบาย/ เชิงพาณิชย์ / ด้านการสร้างสรรค์ 

 

- มีระบบตรวจสอบผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ก ากับและติดตาม 
นักวิจัยให้มีการน าผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ส่งให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 

 
กำรปรับปรุง พัฒนำ แยกตำมองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. ควรมีการน าผลการประเมินของคณะกรรมการ
ไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

     วิทยาลัยฯ มีการน าผลการประเมินของคณะกรรมการไป
ด าเนินการ ทั้งในส่วนของการจัดท าเป็นโครงการเพิ่มในแต่ละ
ปีและปรับปรุงในส่วนของงานประจ าและกิจกรรมย่อยต่างๆ 

2. จัดท ากลยุทธ์เพื่อแก้ไขประเด็นที่ท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ ในด้ านสร้ า งความร่ วมมือกับ
โรงพยาบาลหลักในการผลิตแพทย์เพิ่ม 

 

   วิทยาลัยฯ มีการประชุมและประสานงานระหว่าง
วิทยาลัยฯ โรงพยาบาลร่วมผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เช่น กสพท., แพทยสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับการผลิต
แพทย์เพิ่ม โดยคาดว่าในปี 2558 วิทยาลัยฯจะสามารถรับ
นักศึกษาเพิ่มได้อีก 12 คน จากเดิม 36 คน รวมเป็นทั้งหมด 
48 คน 

3. ควรน าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน
และบุคลากรเกี่ ยวกับการปฏิบัติ ง านของ
สถานศึกษามาวิเคราะห์ในหัวข้อที่ได้ผลการ
ประเมินต่ าเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

 วิทยาลัยฯ มีการน าผลการประเมินของผู้เรียนและ
บุคลากรในหัวข้อที่ ได้ผลการประเมินต่ า  เช่น ด้านภูมิ 
สถาปัตย์ ด้านการเรียนการสอน ด้านสารสนเทศ (IT) มา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาโดยจัดท าเป็นโครงการต่างๆ โดยพบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละปีสูงขึ้น
เร่ือยๆ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรเรียนกำรสอน 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. ควรจัดสื่อการสอนแบบ E-learning ที่พร้อมให้
นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ก่อนเรียนและทบทวนหลัง
เรียน 

วิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าสื่อการสอนที่
หลากหลาย รวมทั้งสื่อการสอนแบบ E-Learning ที่ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนเข้าชั้นเรียนและทบทวนบทเรียนหลัง
เรียน ซึ่งก็ได้มีการด าเนินการในบางวิชาแล้ว 

2. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาผ่าน webboard  

- ปีการศึกษา 2555 มีการใช้ social media (facebook)  
ในการประสานงานการฝึกภาคสนามรายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน 2 ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ  

- การประสานงานด้านอื่นๆจะใช้ social media รุปแบบ
อื่นๆ เช่น LINE เป็นต้น  

-  มีการใช้ social media (facebook) ในการให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบค าถามให้กับนักศึกษามีข้อสงสัย
ในขณะที่เรียนในวิทยาลัยฯและฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
เช่น รายวิชาปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข วิชาการฝึก
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน และวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษาในชั้นคลินิกด้วย 

3. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ให้รวดเร็วและเห็นได้ชัดเจน 

  ส่งแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้สโมสรนักศึกษา
ได้ทราบ และจัดท าก าหนดการกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เร็ว
ขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบทางบอร์ด/Web site 
และส่งให้หัวหน้าชั้นปีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบอย่างชัดเจน 

4. ควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกให้
มากข้ึนในเร่ืองของเจตคติและความอดทน 

- ชั้นปรีคลินิก มีการเชิญอาจารย์ชั้นคลินิกมาร่วมสอนใน
รายวิชา บทน าทางเวชศาสตร์คลินิก และรายวิชาอื่น 
เพื่อให้มีโอกาสสอนเจตคติในการเรียน และช่วยในการ
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นคลินิก 

- ชั้นปรีคลินิก มีรายวิชาที่นักศึกษาได้พบกับผู้ป่วย (early 
clinical exposure) เพื่อให้ได้ฝึกการเรียนกับผู้ป่วยจริง 
หรือเรียนจากสถานการณ์จริง ในหลายรายวิชา เช่น เวช
ศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1-2 ระบบต่อมไร้ท่อ ความรู้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ประสบการณ์วิชาชีพ
และสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีอาจารย์แพทย์จากแหล่งฝึก
ร่วมเป็นผู้สอนสาธิต และเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย 

5. ควรน าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน
และบุคลากรเกี่ ยวกับการปฏิบัติ ง านของ
สถานศึกษามาวิเคราะห์ในหัวข้อที่ได้ผลการ
ประเมินต่ าเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

   วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานในทุกรายวิชา พร้อม
เตรียมไฟล์ มคอ.5 ทุกรำยวิชำ และ  มคอ.7 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2555 ในกำรตรวจประเมิน 
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

6. ควรพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา
สาธารณสุขในด้านทักษะและหัตถการเพิ่มขึ้นให้
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 

- ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มหลักการต่างๆ
เข้าไปในเนื้อหารายวชิาเพิ่มข้ึน 

- ปรับปรุงวิธีการสอนโดยจัดให้มีจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสรมิความช านาญในการท าหัต
การเพื่อขึ้น 

- จัดอบรมความรู้ทางหัตถการที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานจริงโดยอาจารย์พี่เลี้ยงในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วมเปน็วทิยากร 

7. ในการจัดเอกสารส าหรับตรวจรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR) ในบางตัวบ่งชี้ ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เช่น มีค าว่าทุกรายวิชาแต่จะมีแนบ
เอกสารบางรายวิชาเท่านั้น 

   วิทยาลัยฯ ไดป้รับปรุงการจัดเอกสารให้ครบถ้วน พร้อม
แนบ CD ของ มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาไว้ในรายงาน
การประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษา
เกี่ยวกับการน าวงจร PDCA มาใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษาหลังจากจัดโครงการเสร็จสิ้น
แล้วทุกครั้ง 

 นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมตามหลักการ PDCA อยู่แล้ว 
เพียงแต่นักศึกษายังไม่ทราบว่าสิ่งที่ท า คือวงล้อของ PDCA  
ซึ่งทางวิทยาลัยฯได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ PDCA  
ให้นักศึกษาได้ทราบว่าสิ่งที่ท าคือ PDCA อย่างไร และให้ถือ
ปฏิบัติในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรปรับปรุงการจัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ  จัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ และแยกเป็นหมวดหมู่
เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. มีตัวบ่งชี้ที่ เป็นด้านกระบวนการ ควรมีการ
วางแผน/ระบบการด าเนินงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่า
ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในระดับดี 

- วางแผนในการด าเนินงานและท าตามแผน 

2. วิทยาลัยฯควรมีการวางแผนและด าเนินการที่
ส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

- มีระบบตรวจสอบผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 
- ก ากับและติดตาม นักวิจัยให้มีการน าผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 

ส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
3. ผลการด าเนินงานในปีการศึกษานี้  เป็นการ

ด าเนินงานที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้
คะแนน ทั้งนี้ วิทยาลัยควรเชื่อมโยงผลการ
ด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานของ
วิทยาลัยฯ   

- น าผลการด าเนินมาพัฒนาคุณภาพการท างานและส่งเสริม
ให้นักวิจัยสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำร 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. การประเมินโครงการบริการวิชาการ ควร
ประเมินโครงการตาม KPI ที่ก าหนดล่วงหน้า 

วิทยาลัยฯ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) ระหว่างผู้มีประสบการใจการเขียนข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการและผู้สนใจจัดท าข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ ก่อนการจัดท าข้อเสนอในแต่ละปีงบประมาณ 
เพื่อก าหนดแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน 
(KPI) และการสรุปผลการประเมินโครงการให้สอดคล้องกับ 
KPI ที่ตั้งไว้ 

2. การก าหนด KPI โครงการบริการวิชาการ ควร
ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
และประเมินได้ 

 

วิทยาลัยฯ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) ระหว่างผู้มีประสบการใจการเขียนข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการและผู้สนใจจัดท าข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการ ก่อนการจัดท าข้อเสนอในแต่ละปีงบประมาณ 
เพื่อก าหนดแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน 
(KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่สามารถประเมินได้ 

3. ควรด าเนินงานตามเกณฑ์ สมศ. ในตัวบ่งชี้ที่เป็น 
ข้อ ให้ครบทุกข้อ 

วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีข้อเสนอโครงการ 
การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ และมีผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับชุมชน จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. ควรสร้างกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายนอก อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้ด าเนิน
กิจกรรมในชุมชน ทั้งที่เป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ และ
ชุมชนเป้าหมายอื่นๆ โดยให้นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรจัดกำร 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. ควรมีหลักฐานการเชื่อมโยงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงสารสนเทศ 

- น าผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเข้าใน
วาระประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาการ
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะขอผู้ใช้บริการ  

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศประจ าปี
การศึกษา 2555  และผลการปรับปรุงตามความต้องการ
ของผู้ ใช้บริการที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอ
งบประมาณต่อกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อน าผลการประเมินไปพิจารณาวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ต่อไป 

2. ควรน าเอกสารโครงการวิจัยสถาบันที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการจัดการความรู้มาแสดงเป็น
หลักฐานต่อคณะกรรมการ 

- ด าเนินการตามโครงการวิจัยสถาบัน 

3. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารจากผลการประเมินของสภาสถาบัน 

- น าข้อเสนอแนะจากการประเมนิมาจัดท าแผนพัฒนากา 
  บริหารงานของผูบ้ริหาร 

4. คณะกรรมกา รประจ า วิ ทย าลั ยฯควร ให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดย
อาจจะเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ 

     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ และมีการถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
ตรวจติ ดตามควบคุมดู แลการใช้ เ งิ นของ    
วิทยาลัยฯ 

 

วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการขึ้นในปีงบประมาณ 
2555  เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย และรายงาน
การเบิกจ่ายเงินตามแผนงานโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

2. ควรมีการจัดท ารายงานทางการเงินและการ
วิเคราะห์ความมั่นคง สถานะทางการเงินของ
วิทยาลัยฯตามแบบฟอร์มที่ กองคลั ง /กอง
แผนงานของมหาวิทยาลัยรายงานกับสภา
มหาวิทยาลัยและใช้รายงานทางการเงินนั้น
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็น
ประจ าทุกครั้งที่มีการประชุม 

วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยฯ ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ  โดยจัดท าตามแบบฟอร์มที่กองคลังก าหนด 
เช่นงบแสดงสถานะทางการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่าย และยังได้
จัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อทราบถึงความมั่นคงของวิทยาลัยฯ ทุก
ปีงบประมาณ 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 
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ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน                
ปี 2554 

กำรด ำเนินงำน  
 ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจประเมิน 

1. วิทยาลัยฯควรพัฒนาคุณภาพของระบบและ
กลไกต่างๆ ที่ระบุในเกณฑ์ประกันคุณภาพ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยฯอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับแก้ตัวชี้วัดความส าเร็จ
โครงการ โดยน าเอาเกณฑ์การประกันคุณภาพมาเป็น KPI ใน
แผนโครงการของวิทยาลัยฯ  

2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความ
เชื่อมโยงกันทุกรายองค์ประกอบเพื่อให้เกิด
ความง่ายและสะดวกในการตรวจ ติดตาม ข้อมูล
ที่ต้องการในการตัดสินใจ 

วิ ท ย า ลั ย ฯ ไ ด้ ใ ช้ ร ะ บ บฐ า น ข้ อ มู ล ร่ ว ม กั บ ท า ง
มหาวิทยาลัยฯ และได้ร่วมประชุม ใ ห้ข้อคิดเห็นกับทาง
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า   

3. ควรมีการเน้นสาระส าคัญในเอกสารที่ใช้ในการ
อ้างอิงเป็นหลักฐาน 

  วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงการเน้นสาระส าคัญ โดยขีดสีตรง
ข้อความที่ต้องการแสดงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4. นอกจากเครือข่ายการเข้า Mini UKM ควรมีการ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนคณะแพทย์และ
สาธารณสุขเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพ 

 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

 



 
 

3. ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที่  1 
 

 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิงเกณฑ

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.57 คะแนน 4.57 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.2.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
5 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  4.86 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.93 คะแนน 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบและแนวทางในการจัดทํา ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ

ประจําปมีการทบทวนแผนกลยุทธทุกป ซึ่งทําใหวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาแผนงานอยางตอเนื่อง 
- ผูบริหารและบุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินการตามระบบและแนวทางการพัฒนา และปรับปรุง

แผนกลยุทธใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
- การดําเนินการในภาพรวมของวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบตาม           

พันธกิจหลักทั้ง 4 ดาน 
- วิทยาลัยฯ สามารถผลิตบัณฑิตในภาพรวมไดตาม ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค ที่วิทยาลัยฯ               

ไดตั้งเปาหมายไว 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-    นําผลการประเมินของคณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
-    วิทยาลัยฯ ควรมีการดําเนนิการศึกษารูปแบบการดําเนินงานที่ดี (Benchmarking & Best Practices)    
     จากหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีการดําเนินงานคลายๆกัน เพื่อพัฒนาตอยอดการทํางานตางๆ ใหดียิ่งข้ึนไปเร่ือยๆ 
- ควรตอยอดพัฒนางานคุณภาพการศึกษา โดยการพุงเปาที่จะพัฒนาการดําเนินงานตางๆ ใหอยูใน 3   
     ลําดับแรกของมหาวิทยาลัย 
 

3.  วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 -   มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง ทําใหมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา  
         เพิ่มข้ึนจาก 2.78 คะแนน ในปการศึกษา 2553 เปน 4.63 ในปการศึกษา 2554 
 -   มีการดําเนินการดานระบบงบประมาณที่ดี ทําใหงบประมาณและเงินสะสมในภาพรวมของวิทยาลัยฯ  
         เพิ่มข้ึนมากกวา 50 % ในชวง 3 ปที่ผานมา 
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 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

 ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

  ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่

สอดคลองกับนโยบายของ

สภาสถาบัน โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในสถาบัน

และไดรับความเห็นชอบจาก

สภาสถาบัน โดยเปนแผนที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบัน  ตลอดจนสอดคลอง

กับจุดเนนของกลุมสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2551–2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2551 – 2554) 

       วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนาแผน  โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร (19.1.1-1-1.1) 
และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 
2559) (19.1.1-1-1.2) สําหรับกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ในชวงป พ.ศ.2555 – 2559 มี
การจัดทําแผนกลยุทธประจําปภายใตแผนปฏิบัติการ  
วิทยาลัยฯ  ประจําปงบประมาณ 2555  โดยในการ
ดําเนินงาน ไดมีการแจงใหกลุมวิชา/กลุมงานพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและเสนอโครงการ/กิจกรรมบรรจุ
ในแผนกลยุทธประจําป (19.1.1-1-1.3) ไดดําเนินการจัด
ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธประจําป 2555  
(19.1.1-1-1.4) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ ที่เกิดจากการมีสวน
รวมของบุคลากร ภายในวิทยาลัยฯ งานแผนและ
งบประมาณไดรวบรวมและจดัทําแผนกลยุทธ (แผนปฏิบัติ
การประจําป 2555) (19.1.1-1-1.5) มีการวิเคราะหความ
สอดคลอง/ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
(19.1.1-1-1.6)  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรชาติ  และเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ (19.1.1-1-1.7) และประกาศแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2555 สําหรับใชเปนแนวทางการดําเนินงาน 
(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 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธ

ระดับสถาบันไปสูทุก

หนวยงานภายใน 

        วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดแผนกลยุทธ 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อ
ถายทอดสูหนวยงานและบุคคล วันที่ 7-8 มี.ค.2554  
ระยะที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อ
ถายทอดสูบุคลากร วันที่ 26 มีนาคม 2554  
ระยะที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อ
ถายทอดสูหนวยงาน วันที่ 15 สิงหาคม 2554  (19.1.1-2-
2.1)  โดยมีแนวทางชัดเจนในการถ ายทอดแผนกลยุทธ 
ระดับหนวยงาน ไปยังบุคลากรภายใน วิทยาลัยฯ  และ
โรงพยาบาลหลักมีการถายทอดกิจกรรม/โครงการในแผนกล
ยุทธไปสูหนวยงานยอยตางๆ ภายใน วิทยาลัย ฯ โดยมีการ
แจงในที่ประชุม ซึ่งประกอบดวยผูบริหารที่เปนผูแทนจาก
ทุกกลุมวิชา/กลุมงานเพื่อรับทราบแผนการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 255 5 (19.1.1-2-2.2) โดยมีการกําหนดตัว
บงชี้และคาเปาหมายซึ่งเปนตัวบงชี้ระดับองคกร (ระดับกล
ยุทธ) และตัวบงชี้ระดับกิจกรรม/โครงการ พรอมกําหนดคา
เปาหมาย และมีการแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ เพื่อแจงใหผูบริหารทุกระดับไดรับทราบ 
(19.1.1-2-2.3) นอกจากนี้ ไดมีการแจงเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจําป 2555  (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. มีกระบวนการแปลงแผนกล

ยุทธเปนแผนปฏิบัติงาน

ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 

ดานการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

      วิทยาลัยฯ มี กระบวนการแปลง แผน กลยุทธ                 
สูแผนปฏิบัติการประจําป 255 5 โดยมีการกําหนดกรอบ
วงเงินงบประจําปตามพันธกิจ 4 พันธกิจคือ  ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยใหแตละหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินการเขียนแผนปฏิบตัิการ/โครงการ ที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ และเสนอตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําป ซึ่งมี
กิจกรรม/โครงการรองรับครบทุก พันธกิจ  
 

19.1.1-3-3.1 

19.1.1-3-3.2 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 31 - 

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


เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติงานประจําปและ

คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติงานประจําป 

       วิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของ
แผนแผนกลยทุธ  5 ป โดยผานมติของกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ และผานความคิดเห็นจากผูรับผิดชอบในแตละ
หนวยงาน และ มีการกําหนด แผนดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
(KPIs) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนกลยุทธ
ในแตละป สวนตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนปฏิบัติงาน
ประจําป/โครงการ  จะมี การกําหนด จากหนวยงานตางๆ
ของวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจ  

19.1.1-4-4.1 

5. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานประจําปครบ 

4 พันธกิจ 

      วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ งาน
ประจําป /โครงการ ครบ 4 พันธกิจ  โดยไดกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินไวในแผนอยางชัดเจน และมีการจัดทํา
รายงานประจําป นอกจากนี้ยังมีแผนดําเนินโครงการ
รวมกันระหวางโรงพยาบาลหลักและวิทยาลัยฯ เชน 
กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันมหิดล นิเทศนนักศึกษา
แพทยป 6 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

19.1.1-5-5.1 

6. มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําปอยาง

นอยปละ 2 คร้ัง และรายงาน

ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

      วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้

ของแผนปฏิบัติการประจําป อย างสม่ํา เสมอ  ผานการ

นําเสนอ และติดตามเปนรายไตรมาส (4 คร้ังตอป) โดยมี

รายละเอียดในรายงานการประชุมกรรมการ ประจํา     

วิทยาลัยฯ และการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

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

 

7. มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ

แผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 

คร้ังและรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณา 

      วิทยาลัยฯ มีการสรุปและ ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ ปละ 1 คร้ัง โดยรายงานการ

ประชุม กรรมการ ประจําวทิยาลัยฯ  และรายงานผล การ

ประเมินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

19.1.1-7-7.1 

19.1.1-7-7.2 

8. มีการนําผลการพิจารณา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผน กลยุทธและแผนปฏิบัติ

งานประจําป 

      วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ระดับกิจกรรม/โครงการในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยฯ มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็น  และขอเสนอ

แนะจากคณะกรรมการ ประจําวทิยาลัยฯ มาทบทวนและ

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

19.1.1-8-8.1 
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  ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

  ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน             

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.1.1-1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานวิทยาลัยฯ  
19.1.1-1-1.2      แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 - 2559) (รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ               
                      คร้ังที่ 8/2554 วันที่ 18 สิงหาคม 2554 และคร้ังที่ 9/2554 วันที่ 22 กันยายน 2554) 
19.1.1-1-1.3 หนังสือแจงใหกลุมวิชา/กลุมงานพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรและเสนอ โครงการ/กิจกรรมบรรจุใน   
                     แผนกลยุทธประจําป (ภายใตแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2555)  
19.1.1-1-1.4      โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธประจําป 2555 
19.1.1-1-1.5      แผนปฏิบัติการประจําป 2555 
19.1.1-1-1.6      สรุปการวิเคราะหความสอดคลอง/ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ  
                      ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาต ิ 
19.1.1-1-1.7      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ (คร้ังที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม 2554) 
19.1.1-1-1.8      ประกาศใชเปนแนวทางการดําเนินงานประจําป 2555 

19.1.1-2-2.1      โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธประจําป 2555 

19.1.1-2-2.2      เอกสารการแจงแผนปฏิบัติการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

                      การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 2555 

19.1.1-2-2.3      รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ (คร้ังที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม 2554) 

19.1.1-2-2.4      แผนปฏิบัติการประจําป 2555   

19.1.1-3-3.1     ตารางแสดงการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจําป 2555 ซึ่งมีกิจกรรม/ 

                     โครงการรองรับครบทุกพันธกิจ 

19.1.1-3-3.2     รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ (คร้ังที่ 10/2554 วันที่ 27 ตุลาคม 2554 และ                 

                     คร้ังที่ 11/2554 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 

19.1.1-4-4.1     ตารางแสดงถึงการกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้โดยประกอบดวย ตัวบงชี้ในระดับองคกร  

                     (ระดับกลยุทธ) และตัวบงชี้ในระดับกิจกรรม/โครงการ 

19.1.1-5-5.1    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป 2555 ครบ 4 พันธกิจ (รายงานประจําป) 

19.1.1-6-6.1    หนังสือติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการไปยังหนวยงานยอยตาง  ๆภายในวิทยาลัยฯ  
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19.1.1-6-6.2     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

- รายงานไตรมาสที่ 1  (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54) คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 

- รายงานไตรมาสที่ 2  (ม.ค. 55 – มี.ค. 55) คร้ังที่ 5/2555 วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

- รายงานไตรมาสที่ 3  (เม.ย.55 – มิ.ย. 55) คร้ังที่ 7/2555 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 

- รายงานไตรมาสที่ 4  (ก.ค.55 – ก.ย. 55)  คร้ังที่ 11/2555 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2555 

19.1.1-6-6.3     ตารางการรายงานติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ รายไตรมาส 

19.1.1-7-7.1     ตารางการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธระดับองคกร  

19.1.1-7-7.2     รายงานการประชุมกรรมการประวิทยาลัยฯ (คร้ังที่ 7/2555 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555) 

19.1.1-8-8.1     รายงานการประชุมกรรมการประวิทยาลัยฯ (คร้ังที่ 12/2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) 

 
 
 

 
ตัวบงชี้ 1.2  ตัวบงชี้อัตลักษณ 
ตัวบงชี้ที ่1.2.1  : ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.ที่ 16.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธและ
แผนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับอัตลักษณ 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบัน โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย / 
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหกองแผนเปนผูดําเนินการ 
        วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยฯ และคณะ
อ่ืนๆ ในการกําหนดแผนกลยุทธและการปฏิบัติงานในภาพรวม  
ดําเนินการแลว เพื่อหาแนวทางพัฒนาตามอัตลักษณและเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งผานการเห็นชอบจากประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 
2554  
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 
 

19.1.2.1-1-1.1 
19.1.2.1-1-1.2 
19.1.2.1-1-1.3 
19.1.2.1-1-1.4 
19.1.2.1-1-1.5 
19.1.2.1-1-1.6 
19.1.2.1-1-1.7 

2.มีการสรางระบบการมีสวน
รวมของผูเรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

 

วิทยาลัยฯ  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน  และ
บุคลากรในการเสริมสรางอัตลักษณของบัณฑิต  มหาวิทยาลัย ฯ ได
เนนใหผูเรียน และบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกลยุทธ ผาน
ระบบตางๆดังนี้  

1. ประธานคณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ไดมีการแจงอัตลักษณ

19.1.2.1-2-2.1 
19.1.2.1-2-2.2 
19.1.2.1-2-2.3 
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ของบัณฑิต มหาวิทยาลัย ฯ โดยใหกลุมวิชาแพทย ศาสตร และกลุม
วิชาสาธารณสุขศาสตร มีการสอดแทรกอัตลักษณในการจัดการเรียน
การสอน และงาน พัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสอดรับกับอัตลักษณ
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ 

2. กลุมวิชาแพทย ศาสตร และกลุมวิชาสาธารณสุข ศาสตร มี
การพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 
          มีการปรับปรุงใหมีรายวิชาที่ มีเนื้อหาสาระเนนการ
เสริมสรางอัตลักษณของบัณฑิต  “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม”  ตัวอยาง เชน  
 2 .1 เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน  ของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีเนื้อหาในการสรางสรรคโดยใหนักศึกษาทํา
วิจัยดานสุขภาพ อาทิ โครงการการศึกษาความรู พฤติกรรมการดูแล
ตนเองและระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 หมูที่ 4 
และหมูที่ 27 หมูบานสมสะอาด ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ 
และโครงการสํารวจความรูและพฤติกรรมในการใชยาบรรเทาแผน
ปจจุบันชนิดเม็ดของประชากรหมูบานสมสะอาด ต.เมืองเดช                  
อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ และโครงการการศึกษาวิธีการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 
 2.2 ในรายวิชารายวิชาเวชศาสตรชุมชน  ไดสงเสริมการสราง
ความสามัคคีในนักศึกษาและประชาชนในชุมชนในรายวิชาเวช
ศาสตรชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ที่มี
เนื้อหาในการสรางสรรคโดยใหนักศึกษาทําวิจัยดานสุขภาพ และ
คิดคนนวัตกรรมสุขภาพ รายวิชาเวชศาสตรชุมชน และ วินิจฉัย
ชุมชนสรางความสามัคคีใหกับคนในชุมชนและการอยูรวมกับคนใน
ชุมชนรวมถึงการสรางสํานึกที่ดีตอสังคม  โดยไดจัดโครงการดาน
สุขภาพที่บานคันเปอย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จํานวน 4 โครงการ 
ไดแก โครงการวัยเรียน วัยใส ใสใจสุขภาพ โครงการ 3 อ. ลดเสี่ยง 
เลี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง และโครงการ 5 ส. สรางสุข 
 วิทยาลัยฯ  มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ในสาขา /สาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือตาม
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา ซึ่งทุกหลักสูตร ตองกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูอยางนอย  5 ดาน ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดและตองครอบคลุม  วิทยาลัยฯ ยังมีโครงการสรางสํานึกดี
ดานการลดใชพลังงานโดยการจัดทําโครงการข้ึนลงบันไดหัวใจ
แข็งแรงแทนการใชลิฟท โดยเนนกับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา : งานพัฒนานักศึกษาระดับ
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วิทยาลัยฯ  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และนอกหลักสูตร เพื่อ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดจากประสบการณนอกชั้นเรียน  หรือจาก
สถานการณจริง เพื่อพัฒนานักศึกษา ใหเปนผูที่คิด-พูด-ทํา อยาง
สรางสรรค ใฝสามัคคี และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ
และรูจักชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน  การพัฒนาทักษะ
ดานความสัมพันธกับชุมชน และจิตใจบริการ ( Service Mind) โดยมี
การจัดกิจกรรม/โครงการที่เนนชุมชน  ซึ่งเปดโอกาสใหอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา มีสวนรวม ตัวอยาง โครงการ ฝก
ประสบการณ วิชาชีพเสริม นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรชั้นปที่ 3 
โครงการกีฬาสัมพันธสาธารณสุข  โครงการกีฬาเฟรชชี ่และโครงการ
กีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

3. ผลการประเมินความเห็น
ของ “ผูเรียน ” และ
บุคลากร เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ 
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

 

        ดําเนินการแลวโดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหกองแผนเปนผู
แจกแบบประเมินใหแตคณะ / วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555 
เพื่อนําไปประเมินในภาพรวม 
      ผลการประเมินพบวา ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอผล
การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่สอดคลองกับอัตลักษณอยูในระดับดี 
โดยมี คาเฉลี่ย 4.53 และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
วิทยาลัยฯ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 3.91 
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

19.1.2.1-3-3.1 

4.ผลการดําเนินงานกอใหเกิด
ผลกระทบที่เปนประโยชน
และ/หรือสรางคุณคาตอ
สังคม 

 

        กิจกรรม/โครงการของคณะ/สํานักที่กอใหเกิดผลกระทบที่
เปน ประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
        1. ประโยชนโดยตรงตอสังคม คือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ มีอัตราการไดงาน
ทํา รอยละ 86.50 ซึ่งมีสวนรวมใหบัณฑิตมีโอกาสนําความรู
ความสามารถที่เรียนไปใชในการพัฒนาและสรางคุณคาตอสังคม 
และในสวนของบัณฑิตแพทย พบวาทั้งหมดไดไปทํางานใน
โรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับใชประชาชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามเจตนารมยของวิทยาลัยฯ 
       2. ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตในหนวยงานตางๆ ไดรับ
ประโยชนจากการที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เปนผูปฏิบัติงานที่มี
ความรู รูจักคิดสรางสรรค ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติใน
การทํางานและจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.44  (คะแนนเต็ม 5) 
และผลการประเมินในสวนของคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
บัณฑิต  มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 (คะแนนเต็ม 5) 
      3. ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และทองถ่ิน ไดรับประโยชน

19.1.2.1-4-4.1 
19.1.2.1-4-4.2 
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จากการที่นักศึกษาจากวิทยาลัย ฯ ไปจัดกิจกรรมที่เปน
สาธารณประโยชน ตัวอยางเชน  

(1.) โครงการดานสุขภาพในรายวิชาเวชศาสตรชุมชนของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร ที่บานคันเปอย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จํานวน 
4 โครงการ ไดแก โครงการวัยเรียน วัยใส ใสใจสขุภาพ โครงการ 3 
อ. ลดเสี่ยง เลี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง และโครงการ 5 ส. 
สรางสุข 
 (2.) โครงการบริการวิชาการ 
- โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อการปองกัน   
  โรคไขเลือดออก ซึ่งเปนโครงการที่นักศึกษามีสวนรวมในการรณรงค 
 ปองกันโรคไขเลือดออกรวมกับแกนนําชุมชน (อสม.ประจําหมูบาน  
 และผูอํานวยการ รพ.สต.บัววัด) จากการจัดกิจกรรมรณรงคในคร้ังนี้  
 ทําใหโรคไขเลือดออกในหมูบานดอนกลางลดลงจาก 14 ราย เหลือ 
 เพียง 1 ราย 
- โครงการหมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ต.เมืองศรีไค มี
นักศึกษาแพทย และนักศึกษาสาธารณสุข เขารวมโครงการฯ โดย
ใหบริการสงเสริมดานสุขภาพใหกับผูสูงอายุในชุมชน โดยการจัด
กิจกรรมในคร้ังนี้ไดรวมมือกับ เจาหนาที่ รพ.สต.เมืองศรีไค อสม.
และอผส.ประจําหมูบาน และผูนําชุมชนในแตละหมูบาน จากการจัด
กิจกรรมพบวาผูสูงอายุไดไดรับความรูในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ
ตนเองมากข้ึน  สามารถรูจักวิธีปองกันรักษาสุขภาพเบื้องตนได 
สงผลใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรอบมหาวิทยาลัย ฯ 
ดีข้ึน 
(3.) มีการจัดสนทนากลุมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยไดเชิญ
ผูใชบัณฑิตของวิทยาลัยฯ มารวมดวย 
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

5. “ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบัน ” ไดรับการยกยอง 
“หรือ ยอมรับ” ในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ 

   1. นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการ 
“ปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา ” จากบริษัท ดับเบิ้ล A                
(อัตลักษณดานสรางสรรค) 
   2. อาจารยไดรับรางวัลจากแพทยสภา ผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ดีเดน ประจําป 2555 อาจารย นพ.วัฒนา พรรณพานิช  
(อัตลักษณดานสํานึกดี) 
  3. นักศึกษาไดรับรางวัลจากแพทยสภา ผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ดีเดน ประจําป2555 นักศึกษาแพทย รัฐพล  เกิดสุข   
(อัตลักษณดานสํานึกดี) 
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

19.1.2.1-5-5.1 
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  ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4  ขอ 5 ขอ 
0 คะแนน 

(ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ) 
บรรลุเปาหมาย 

  ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
19.1.2.1-1-1.1    แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ  
19.1.2.1-1-1.2 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ มหาวิทยาลัยฯ  
19.1.2.1-1-1.3 แผนกลยทุธวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) 
19.1.2.1-1-1.4 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 
19.1.2.1-1-1.5 รายงานการประเมินตนเอง  ระดับวิทยาลัย ปการศึกษา 2555 
19.1.2.1-1-1.6     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (คร้ังที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554)   
19.1.2.1-1-1.7    รายงานการชุมคณะกรรมประจําวิทยาลัยฯ ในเร่ืองอัตลักษณ  เอกลักษณ 
                       (คร้ังที่ 11/2554 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และคร้ังที่ 13/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555) 

19.1.2.1-2-2.1    สรุปรายวิชาเวชเวชศาสตรชุมชน และวินิจฉัยชุมชน  
19.1.2.1-2-2.2    โครงการข้ึนลงบันไดหัวใจแข็งแรงแทนการใชลิฟท  
19.1.2.1-2-2.3    ตัวอยางโครงการที่เก่ียวของกับนักศึกษา 

19.1.2.1-3-3.1    สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ  

19.1.2.1-4-4.1    แบบสรุปความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  
19.1.2.1-4-4.2    ตัวอยางโครงการ/กิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน 

19.1.2.1-5-5.1    เอกสาร เชิดชูความดีบุคลากร และนักศึกษาวิยาลัยฯ  
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ตัวบงชี้ที ่1.2.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2) 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน   
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม คะแนน 
ผลรวม ผลลัพธ ผลรวม ผลลัพธ ผลรวม ผลลัพธ 

ขอมูลพ้ืนฐาน         
1. คะแนนประเมิน
บัณฑิตตามอัต
ลักษณ 

ตัวตั้ง 265.06 

4.57 

N/A 

N/A 
N/A 

N/A 4.57 4.57 ตัวหาร 58 N/A N/A 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
รอยละผูตอบสํารวจฯ  
2. จํานวนผูตอบ
แบบสํารวจฯ 

ตัวตั้ง 58 

40.56 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
รอยละคะแนนคาเฉลี่ย

91.38 3. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 

ตัวหาร 143 N/A N/A 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 83 4.15 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 4.57 คะแนน 4.57 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.1.2.2-1    แบบสรุปความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต วิทยาลัยฯ 
19.1.2.2-2    แบบสอบถามตอบกลับจากผูใชบัณฑิต 
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ตัวบงชี้ที ่1.2.3 :  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน  (สมศ.17) 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ      
1 ขอ 

มีการดําเนินการ       
2 ขอ 

มีการดําเนินการ         
3 ขอ 

มีการดําเนินการ           
4 ขอ 

มีการดําเนินการ         
5 ขอ 

 ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดกลยุทธและ
แผนการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับอัตลักษณ 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบัน โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย / 
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

       ดําเนินการแลวโดยมหาวิทยาลัย ฯ มอบหมายใหกอง
แผน สํานักงานอธิการบดี เปนผูดําเนินการ และวิทยาลัยฯ 
ไดรับมอบใหเขาไปมีสวนรวมการกําหนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับคณะ
อ่ืนๆ  
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

  19.1.2.3-1-1.1 

  19.1.2.3-1-1.2 

  19.1.2.3-1-1.3 

  19.1.2.3-1-1.4 

  19.1.2.3-1-1.5 

  19.1.2.3-1-1.6 

2. มีการสรางระบบการมีสวน
รวมของผูเรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ 

      วิทยาลัยฯ มีการ สรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากร ในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่จะนําไปสู
เอกลักษณของวิทยาลัยฯ   ใหเปน “ภูมิปญญาดานสุขภาพ
แหงภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง”  โดยไดมีการดําเนินการและสราง
ระบบสําหรับผูเรียน และบุคลากรตางๆ ดังนี้ 

1. มีการจัดอบรม และถายทอดแผนกลยุทธใหกับ
บุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัยฯ เพื่อใหอาจารย และบุคลากร
นําไปจัดทําโครงการฯตางๆตามจุดเนนจดุเดนของวิทยาลยัฯ 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธดานการเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มุงเนน
จุดเดนของวิทยาลัยฯ ในการเปน  ภูมิปญญาทางดานสุขภาพ 
ของประชาชนในพื้นที ่

3. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการที่
เปนจุดเดน จุดเนน เพื่อใหสอดคลองกับเอกลักษณของ
วิทยาลัยฯ 

4. มีการนําผลการประเมินโครงการในแตละปมา เพื่อ
พัฒนาแผนการดําเนินการในปตอๆไป 
    หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

19.1.2.3-2-2.1 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
    ของบุคลากรที่เก่ียวกับการ  
    ดําเนินการตามจุดเนน และ  
    จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ  
    เฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา  
    3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการรวมกับกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยฯ ในการแจกแบบประเมิน ประจําปการศึกษา 
2555 และสงใหกับทางกองแผนงานเพื่อประมวลผลใน
ภาพรวมตอไป 
      ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวาผลการประเมินของ
วิทยาลัยฯ มีคาคะแนนอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

19.1.2.3-3-3.1 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
   จุดเนน จุดเดน หรือความ 
   เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน   
   และเกิดผลกระทบที่เกิด   
   ประโยชนและสรางคุณคาตอ  
   สังคม 

ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการของคณะ/สํานักที่
กอใหเกิดผลกระทบทีเ่ปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอ
สังคมคือ 

  1. บัณฑิตของวิทยาลัยฯ เกือบทั้งหมดไดทํางาน
ตามวิชาชีพที่เรียน และสวนใหญกลับไปทํางานเพื่อใหบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนในพื้นที ่

  2. วิทยาลัยฯ มีผลงานทางดานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการที่ไดตีพิมพระดับชาติและระดับนานาชาติ จาก
การศึกษาปญหาทางดานสุขภาพ และสาธารณสุขของ
ประชาชนในพื้นที่ 

  3. วิทยาลัยฯ มีการจัดอบรมทางวิชาการใหกับ
บุคลากร และหนวยงานทางดานสาธารณสุขทั้งภายใน และ
ภายนอกวทิยาลัยฯ โดยเนนความรูและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของวิทยาลัยฯ อาทิเชน  
  - โครงการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข คร้ังที่ 1 เปนการจัดประชุมวิชาการกาว
สู 1 ทศวรรษ ของวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยฯ กับการสราง
เสริมสุขภาพอยางยั่งยืน มีการใหความรูทางดานสุขภาพ  โรค
ที่พบในปจจุบัน รวมถึงการนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในระดับนานาชาติ  พรอมทั้งมีวิทยากรเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะดานเปนผูบรรยายใหความรู ซึ่งมีบุคลากรทั้ง
ภายใน และภายนอกใหความสนใจเขารวมประชุมเปน
จํานวนมาก ไดแก บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักวิชาการ นักศึกษา วิทยาลัยฯ 
และประชาชนทั่วไป 
  - โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข (คร้ังที่ 2) เปนการจัดอบรม
ใหกับบุคคลภายนอกที่ทํางานดานสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางดานการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย

19.1.2.3-4-4.1 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จากผลการวิเคราะหขอมูล และเทคนิคการใชโปรแกรม
เพื่อใหสอดคลองกับงานที่ทําทางดานสาธารณสุข 
หมายเหตุ : ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

5. “ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/
สถานศึกษา ” มีเอกลักษณ
ตามจุดเนน จุดเดน หรือ
ความเชีย่วชาญเฉพาะที่
กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

         บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุน
สงเสริมบัณฑิตจากมูลนิธิ “อานันทมหิดล ” จํานวน 2 ทาน 
ไดแก ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต และดร.สุรศักดิ์ แวนรัมย  
จากผลงานการศึกษาวิจัยและทํางานที่เก่ียวของกับปญหา
ทางดานสุขภาพในพื้นที ่

19.1.2.3-5-5.1 

  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4  ขอ 5 ขอ 
0 คะแนน 

(ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ) 
บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง   
19.1.2.3-1-1.1     แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) 
19.1.2.3-1-1.2     แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาเอกลักษณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.1.2.3-1-1.3     แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559) วิทยาลัยฯ 
19.1.2.3-1-1.4     รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 
19.1.2.3-1-1.5     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (คร้ังที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554) 
19.1.2.3-1-1-6      รายงานการชุมคณะกรรมประจําวิทยาลัยฯ ในเร่ืองอัตลักษณ  เอกลักษณ  
                        (คร้ังที่ 11/2554 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และคร้ังที่ 13/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555)    
19.1.2.3-2-2.1     โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ 
19.1.2.3-3-3.1     สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ    

19.1.2.3-4-4.1     โครงการ /กิจกรรมตางของวิทยาลัยฯ 

19.1.2.3-5-5.1     หนังสือไดรับทุนสงเสริมบัณฑิตจากมูลนิธิ “อานันทมหิดล” 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที่  2 
 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 ขอ 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 39 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ รอยละ 4.67 1.95 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 
7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 7 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ   
                   อิสระภายใน 1 ป 

 รอยละ 92.44  4.62 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิต ป.ตรี ป.โท และ ป.เอกตาม 
                   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

4.41 คะแนน  4.41 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย 3.21 คะแนน 2.68 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. คะแนน 4.37 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ. คะแนน 3.90 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนน 4.24 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต     
 

(กลุมวิชาแพทยศาสตร) 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.1 จุดแข็ง 
- หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนขอเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารยผูสอนมาอยางตอเนื่อง ในทุกระดับชั้น มีการกําหนดไวในเลม
หลักสูตร ในประมวลรายวิชา ตารางสอน คูมือนักศึกษา คูมือปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลที่หลากหลายและเปนไปตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในเลม 
หลักสูตร  

- มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งในรูปแบบงบประมาณ และการประสานความรวมมือกับหนวยงาน หรือ
สถานพยาบาลในชุมชน เพือ่เตรียมจัดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณจริง 

- มีการกําหนดกลไก ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยางหลากหลาย เชน 
การบันทึกภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวชิาการ การแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อรับผิดชอบโดยตรง  

- มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน อาจารย และนักวิชาการศึกษา  
- มีการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดระบบหองสมุดที่มีหนังสือ Online งายตอการสืบคนขอมูลของ

นักศึกษา และบุคลากร 
- มีโรงพยาบาลรวมผลิตที่มีศักยภาพทั้งดานงานบริการและวิชาการ รวมทั้งมีผูปวยปริมาณมากและ

หลากหลาย เพียงพอที่จะจัดประสบการณการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตลอดจนประสบการณเก่ียวกับโรคที่พบบอยในภูมิภาค 

- โรงพยาบาลรวมผลิตมีสวนรวมในกระบวนการบริหารหลักสูตรในทุกระดับ ตั้งแตกระบวนการรับเขา การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- จัดประชุม Research forum ในบุคลากรสายวิชาการเพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะความรู
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย 

- สงเสริมใหบุคลาการสายวิชาการเขียนบทความเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อกาวเขาสูการขอ
ตําแหนงทางวิชาการเร็วข้ึนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการเขียนบทความและการสงบทความเพื่อ
ตีพิมพในวารสารที่เปนยอมรับในทางการการแพทยและวิทยาศาสตร 

- นําเอานวัตกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในรูปแบบใหมๆ มาใช เพื่อพัฒนามาตรฐานผลการ
เรียนรูใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานฯ  

- มีความจริงจังในการกํากับดูแลอาจารยใหม โดยตั้งคณะทํางานในการประเมินและแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง
เพื่อชวยเหลือในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
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- มีเกณฑพิจารณาการประเมินบุคลการอยางเปนรูปธรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอน 

- มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยใหม เพื่อใหมีความเขาใจ และมีทักษะระบบการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผล อยางเปนรูปธรรม เชนจัดทําโปรแกรมการฝกอบรม สําหรับ
อาจารยใหมทุกภาคการศึกษา 

- จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการการเรียนรูตามอัธยาศัยของนักศึกษาอยางพอเพียง 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษา ของผูบริหารระดับกลาง เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ

หลักสูตรที่มีความซับซอนของการดําเนินงานเนื่องจากเปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอยูหลาย
แหง ยากตอการกํากับดูแลใหทั่วถึง  

- พัฒนาอาจารยประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยที่ไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ใหมีความรูความชํานาญในงานแพทยศาสตรศึกษาและการบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาอบรมอาจารยประจํา และสนับสนุนชวยเหลือหนวยงานของ Teaching Hospital ตลอดจน
หนวยงานที่มีการจัดการศึกษาในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่อง 

- พัฒนาอาจารยใหสามารถกาวเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเร็วข้ึน 
- พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย การสรางแรงจูงใจดานความกาวหนาในการขอตําแหนงทางวิชาการ

และระบบสวัสดิการใหมีอัตราการคงอยูที่สูง สรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เลือกมา
เขาทํางาน ทั้งนี้ เพื่อใหวิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

- พัฒนาระบบการประสานงานกับ Teaching Hospital และการติดตามดูแลนักศึกษาที่อยูชั้นคลินิก 
รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกันอยางเพียงพอ 

  
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีความสามัคคี เอ้ือเฟอเก้ือหนุนกัน 
- ระบบการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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 (กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ มีระบบการบริหารจัดการที่มีความ

เขมแข็งและสามารถแกไขปญหา เก่ียวกับการบริหารจัดการการดานการเรียนการสอนและหลกัสูตร ได 
อยางทันทวงท ี

- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาองคความรูหรือ
แกไขปญหาสุขภาพชุมชน 

- มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- มีการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 
- อาจารยผูสอนเปนคนรุนใหมที่พรอมจะรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา 
- มีบุคลากรที่ทุมเทอุทิศเวลาในการทํางานทั้งในและนอกเวลาราชการ 
- นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษากับอาจารยไดเมื่อมีปญหารเรงดวนตามตองการ 
- บัณฑิตมีงานทํามากกวารอยละ  95 ประกอบอาชีพตรงตามสาขา มีรายไดเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ ก.พ.

กําหนด 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จํานวนอาจารยไมเปนไปตามสัดสวนที่ สกอ.กําหนด 
- จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกยังมีนอย 
- จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย 
- ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปญหาพิเศษทางดานสาธารณสุข อยางตอเนื่อง  เพื่อให

นักศึกษาสามารถดําเนินการตามแผนการศึกษาอยางเครงครัดและสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพยีงพอ เพื่อใหเปนไปตามแผนการสนับสนุนการเรียนการสอน 
-  ควรมีการจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจายแยกหลักสูตร เพื่อใหทราบแนวโนมในการบริหารจัดการให     

 เหมาะสมกับรายรับ-รายจายของหลักสูตร 
- จัดประชุมการจัดการความรู (KM) ดานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปญหาพิเศษฯ เพื่อหาแนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในรายวิชาปญหาพิเศษ ( 1902 414) รายบุคคล ทําใหนักศึกษามี

พื้นฐานในการทําวิจัย ซึ่งเปนพื้นฐานตอการทํางานของบัณฑิตในอนาคต 
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 
- อาจารยมีการนําผลการวิจัยของนักศึกษามาพัฒนาเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1            ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร      
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 

1.1.ระบบและกลไกการเปดหลกัสูตรใหมและการปรับปรุง
หลักสูตร 

             กลุมวิชาแพทยศาสตรไดดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตร
ใหมที่  สอดคลองกับแนวปฏิบัติการสรางและการพัฒนา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวป ฏิบัติในการ
เสนอและจัดทําหลักสูตร  (แนวปฏิบัติในการเสนอและจัดทํา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19.MD_2.1-1-1.1) 
คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ .ศ. 2547 
โดยไดรับพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รับรองจากแพทยสภา และรับทราบการใหความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(19.MD_2.1-1-1.2)  

1.2. การดําเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตร  
           กลุมวิชาแพทยศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 
1.2.1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเสนอขอทําการปรับปรุง

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2550 
เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอน ที่มีการเรียนการสอน
ชั้นคลินิกที่ รพ .รวมผลิตที่ รพ .สรรพสิทธิประสงค และรพ .
เชียงรายประชานุเคราะห โดยไดรับพิจารณาใหความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับรองจากแพทยสภา 
และรับทราบการใหความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (19.MD_2.1-1.1.3) 

1.2.2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเสนอขอทําการปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2553  
เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอน ที่มีการเรียนการสอน
ชั้นคลินิก โดยเพิ่ม รพ .ศรีสะเกษ  เปน รพ .รวมผลิต  ไดรับ

 
 
 
 

 
 

 
 

19.MD_2.1-1-1.1 
 
 
 

19.MD_2.1-1-1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.1-1.1.3 
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พิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รับรองจากแพทยสภา และรับทราบการใหความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (19.MD_2.1-1.1.4) 

1.2.3. ในปการศึกษา 2554 ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2553 เปน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2552 กลุม
วิชาแพทยศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามข้ันตอน 
ดังนี้  

       1) แตงตั้งคณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) จํานวน 2 ชุด ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตัวแทนแพทยสภา ตัวแทนโรงพยาบาลรวมผลิตทั้ง 2 
แหง และอาจารยในกลุมวิชาแพทยศาสตร รวมเปนกรรมการ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 ( 19.MD_2.1-1.1.5) และตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555 (19.MD_2.1-
1.1.6)  
       2) คณะกรรมการไดมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ และ ไดรับการ อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมคร้ังที่  5/2555  เมื่อวันที่  
26 พฤษภาคม 2555 (19.MD_2.1-1.1.7) 
       3) และขณะนี้อยูในข้ันตอนเสนอหลักสูตรใหสภาวิชาชีพ
พิจารณารับรองหลักสูตร (19.MD_2.1-1.1.8) 
      สําหรับผลการตรวจประเมินในขอที่ 3 – 6 นั้น มีดําเนินการ

จัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  การจัดการ
ศึกษาและการวัดผล  สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ .ศ. 
2554 (19.MD_2.1-1-1.9) โดยเนื้อหามีความสอดคลองกับ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากตองจัดการเรียนการ
สอนในชั้นคลินิกรวมกัน 
       อางตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในคราวประชุมคร้ังที่ 

4/2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 มีมติใหโรงเรียนแพทยใหมที่
ดําเนินการมาครบรอบปการศึกษา และมีนักศึกษารุนแรกสําเร็จ
การศึกษาแลว จัดทําสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนวิชา
แพทยศาสตร ตั้งแตตนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาในชั้นปที่ 6 โดย
รวบรวมการดําเนินงานตามเกณฑวาดวยการเปดดําเนินการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 14 ขอ ในชวงประจํา ปการศึกษา 

 
 

19.MD_2.1-1.1.4 
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2549 –2555 (19.MD_2.1-1-1.10) 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีระบบและกลไกในการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรโดยดําเนินการตามการสราง
หลักสูตรและรายวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2551 (19. PH_2.1-1-1.1) มีแนวทางตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(19.PH_2.1-1-1.2) และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง
แนวทางการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม 2553 (19.PH_2.1-1-1.3)    
        ซึ่งในปการศึกษา 2553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการมาครบรอบ 5 ป  เพื่อ
เปนการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง  กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร   ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2553 (19.PH_2.1-1-1.4) 

2.จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 (19.PH_2.1-1-1.5) 

3. จัดทําประกาศมหา วิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553          
(19.PH_2.1-1-1.6) 

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

5. จัดทําโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ
เสนอแนะความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่
หนวยงานตองการ  ข้ึนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (19.PH_2.1-
1-1.8) เพื่อใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไดรับทราบแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ใหมีคุณภาพตรงความตองการของสถาน

19.MD_2.1-1.1.10 
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ประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชนในปจจุบัน  และเพื่อให
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ อาจารย และเจาหนาที่ที่
เก่ียวของไดมีโอกาสพบผูประกอบการและหนวยงานตางๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ 
รวมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มี
คําสั่งวิทยาลัย แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง  แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อ
วิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2553  (19. PH_2.1-1-1 .9) และได
สรุปผลโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ 
(19.PH_2.1-1-1.10) 

6. การพิจารณาอนุมัติและการใหความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554  

  6.1 ผศ .มินตรา สาระรักษ หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ไดเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอและชี้แจงหลักสูตรฯ 
(19. PH_2.1-1-1 .11) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 
4/2553  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 และที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ในหลักการ และใหวิทยาลัยฯ ดําเนินการแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการ (19.PH_2.1-1-1.12) 

  6.2 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการแกไขหลักสูตร
ตามขอเสนอแนะของกรรมการและไดสงหลักสูตรที่แกไขแลวเพื่อ
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ (19.PH_2.1-1-1 .13)  และ
หลักสูตรไดรับการพิจารณาอนุมัติการเปดและปรับปรุงหลักสูตร
จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 9/2553 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 (19.PH_2.1-1-1.14) 

  ตามที่ สกอ. ไดแจงแนวทางปฏิบัติในการเปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเก่ียวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบโรค
ศิลปะ (19. PH_2.1-1-1 .15) นั้นกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรได
ดําเนินการสงหลักสูตรฯ ใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อ
พิจารณาความซ้ําซอนในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ ทั้งนี้กองประกอบโรคศิลปะไดพิจารณาวา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2554 ไมมีเนื้อหาวิชาที่คาบเก่ียวหรือกาวลวงในสาขาตางๆ 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
(19.PH_2.1-1-1.16)  

 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.9 
 

19.PH_2.1-1-1.10 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.11 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.12 
 
 

19.PH_2.1-1-1.13 
 
 

9.PH_2.1-1-1.14 
 
 

19.PH_2.1-1-1.15 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.16 
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   ในปการศึกษา 2555 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดเปดสอน
นักศึกษาจํานวน 2 หลักสูตรดวยกัน คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 
และ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  ในสวนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2548 นั้นไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในการประชุมคร้ังที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2548 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวแลว เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2551 (19. PH_2.1-1-1.1 7) ในสวนของ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 
2553 และขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 อยูในข้ันตอนที่
วิทยาลัยฯ เสนอหลักสูตรใหมหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการสงหลักสูตร
ฯใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ(19. PH_2.1-
1-1.18, 19.PH_2.1-1-1.19) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-1-1.17 
 
 
 
 
 

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

2. มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดแผนผังข้ันตอน 

ระบบและกลไกการปดหลักสูตร (19.MD_2.1-2-2.1)  และ
วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามระบบและกลไกการปดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานพัฒนาหลักสูตร  ไดจัดทํา
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑการปด
หลักสูตร พ .ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่  8 กันยายน 2552 
(19.MD_2.1-2-2.2) และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดทํา
หนังสือแจงเร่ืองการแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด -ปดหลักสูตรที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนของ สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 
05062/ ว 1378 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 (19.MD_2.1-2-2.3) 
และตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 
เร่ืองแนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตรสาขาวิชา (19.MD_2.1-2-2.4) 
ทั้งนี้ในปการศึกษา  2554 กลุมวิชาแพทยศาสตรไมมีการ
ดําเนินการปดหลักสูตร 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร    
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดแผนผังข้ันตอน ระบบ

และกลไกการปดหลักสูตร (19.PH_2.1-2-2.1) กลุมวิชา

 
 

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 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-2-2.1 
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สาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการตาม ประกาศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑการปดหลักสูตร  พ.ศ.2552 ประกาศ 
ณ วันที่ 8 กันยายน 2552  (19.PH_2.1-2-2.2) และแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (19.PH_2.1-2-2.3) ทั้งนี้
ในปการศึกษา  2555 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรไมมีการ
ดําเนินการปดหลักสูตร 

 
 

19.PH_2.1-2-2.2 
 

19.PH_2.1-2-2.3 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณี  ที่หลักสูตร
ใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ตองไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกา
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
        ในปการศึกษา 2555 กลุมวิชาแพทยศาสตร รับผิดชอบหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  และรวมจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
      สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 
          1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ.2550 ใชจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับชั้นคลินิก 
ประกอบดวย ชั้นปที่ 4 (นักศึกษา รหัส 52)  รายวิชาที่เปดสอนใน
ปการศึกษา 2555  จํานวน 7 รายวิชา ชั้นปที่ 5 (นักศึกษา รหัส 
51) รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2555  จํานวน 9 รายวิชา 
ชั้นปที่ 6 (นักศึกษา รหัส 50) รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 
2555 จํานวน 6 รายวิชา 
         2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 
2553 ใชจัดการเรียนการสอน ชั้นปที่ 2 นักศึกษา รหัส 54) 
รายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 1 จํานวน  8 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 
จํานวน  6 รายวิชา ชั้นปที่ 3 (นักศึกษา รหัส 53) รายวิชาที่สอนใน
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 6 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 6 รายวิชา 
         3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ใชจัดการเรียนการสอน ชั้นปที่ 1 (นักศึกษา รหัส 55) 
รายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่ 1 จํานวน - รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 
จํานวน  1 รายวิชา 
 
      ทุกหลักสูตรที่เปดสอน ไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2548  (19.MD_2.1-3-3.1) ไดรับ
การรับรองจากแพทยสภา (19.MD_2.1-3-3.2 และ 19.MD_2.1-3-
3.3) และมีการดําเนินการ ประกันคุณภาพหลักสูตร  อยางครบถวน 
4 ดาน ไดแก  
         1) การบริหารหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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         2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
         3) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
         4) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต (19.MD_2.1-3-3.4) 
           เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  กลุมวิชา
แพทยศาสตรไดจัดทําแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  (สมอ07-02) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2553 
ประจําภาคการศึกษา  ในภาคเรียนที่  1 (19.MD_2.1-3-3.5)  และ
ภาคเรียนที่  2 (19.MD_2.1-3-3.6)  โดยไดมีการจัดทําตัวบงชี้ผล
การดําเนินงาน  โดยรายงานผลการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑ
การประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ง 4 ดาน  
          สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
(19.MD_2.1-3-3.7) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษา 2555 ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) (19.MD_2.1-3-3.8) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

        ในปการศึกษา 2555 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดเปด
สอนนักศึกษาจํานวน 2 หลักสูตรดวยกัน คือหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 
เปดสอนรายวิชา จํานวน 3 7 รายวิชา และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 เปดสอนรายวิชา จํานวน 1 7 รายวิชา ในสวนของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 นั้นไดยึด  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2548 ประกาศ ณ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 (19.PH_2.1-3-3.1) ในดานการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร  กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรไดจัดทํา
การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ในประเด็นตางๆ อยางครบถวน ดังนี้ 
    1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร  ไดแก มีระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรโดยไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
และรายวิชา 2550 งานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(19.PH_2.1-3-3.2) และมีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร  โดย
ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑการปด
หลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ  วันที่ 8 กันยายน 2552 
(19.PH_2.1-3-3.3) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรในระดับ

 
 
 

19.MD_2.1-3-3.4 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

19.MD_2.1-3-3.7 
19.MD_2.1-3-3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-3-3.1 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.1-3-3.2 
 
 

19.PH_2.1-3-3.3 
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วิทยาลัยฯ ตามคําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
เร่ือง แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  สั่ง ณ วันที่ 10 
ตุลาคม 2554 (19.PH_2.1-3-3.4) และคําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สั่ง ณ  วันที่ 18 
มิถุนายน 2555  (19.PH_2.1-3-3.5) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
หลักสูตร มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรปรับปรุง 
และดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  
    2. ประเด็นทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน ไดแก มีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้ง อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร  สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2554  (19.PH_2.1-
3-3.6) และอาจารยผูสอนตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ  มีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ฯ เปนอาจารยพิเศษ 
(19.PH_2.1-3-3.7) มีหองเรียน หองปฏิบัติการ ( 19.PH_2.1-3-
3.8) มีหองสมุดหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ และอุปกรณการเรียนการ
สอน ที่เพียงพอ  (19.PH_2.1-3-3.9)  และสถานฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพที่เพียงพอ (19.PH_2.1-3-3.10)   
     3.ประเด็นการสนับสนุนและการใหคํา  แนะนํา นักศึกษา ไดแก 
มีคูมืออาจารยที่ปรึกษา  (19.PH_2.1-3-3.11) และ คําสั่งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําป
การศึกษา 2555  สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ( 19.PH_2.1-
3-3.12)  เพื่อใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนักศึกษาทั้งดาน
วิชาการและอ่ืนๆ  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษา  มีการจัดโครงการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่
กําหนดหรือไมกําหนดในหลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการหรือ
หนวยงานภายนอก (19.PH_2.1-3-3.13, 19.PH_2.1-3-3.14)  
    4. ประเด็นความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ไดแก วิทยาลัยฯ มีการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อเตรียมขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  (19.PH_2.1-3-3.15 )   ทั้งนี้  ในการดําเนินงาน
หลักสูตรของกลุมวิชาฯ ไดเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548   ซึ่งกําหนดใหทุกหลักสูตรกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรใหชัดเจนอยางนอย  4 ประเด็น 

 
 

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 
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19.PH_2.1-3-3.9 
19.PH_2.1-3-3.10 
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คือ 1)การบริหารหลักสูตร  2)ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
3)การสนับสนุนและการใชคําแนะนํานักศึกษา  และ 4) ความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
          เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
กลุมวิชาไดจัดทําแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา สมอ.07-02 (19.PH_2.1-3-3.16) 
        ในสวนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เปนหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2552  มีเกณฑการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ตามตัวบงชี้ ( 19.PH_2.1-3-
3.17)  โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
       1.อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร ตามคําสั่ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร และรายงานการประชุม (19.PH_2.1-3-3.18)   
       2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม แบบ มคอ.2 ( 19.PH_2.1-
3-3.19) 
       3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา (19.PH_2.1-3-3.20) 
       4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา           
(มคอ.5)  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาทุกรายวิชา  
(19.PH_2.1-3-3.21) 
       5.มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร          
(มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา (19.PH_2.1-3-3.22) 
      6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  ตาม
คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั่ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน 
ประจําปการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และรายงานการ
ประชุม (19.PH_2.1-3-3.23)   
      7.อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน (19.PH_2.1-3-3.25-3.24) 
      8.อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง (19.PH_2.1-3-3.25) 
      9.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน รอยละ 80 ไดรับการ
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พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
(19.PH_2.1-3-3.26) 

 
19.PH_2.1-3-3.26 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอย
ตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 
3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป
ทุกหลักสูตร 

 กลุมวิชาแพทยศาสตร 
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ดังนี้ 

4.1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข (คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 771 (2)/255) 
ตอมาไดเปลี่ยนเปน คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ โดยได
ขออนุมัติจัดทําคําสั่งแตงตั้งเสนอตออธิการบดีแลว                  
(19.MD 2.1-4-4.1.) 

4.2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยตัวแทนของ
ผูบริหารวิทยาลัยฯ  และรพ .รวมผลิต (ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 )  (19.MD 2.1-4-
4.2) 

4.3.คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก (คําสั่งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 194/2555 สั่ง ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2555) (19.MD 2.1-4-4.3) โดยมีการกําหนด
วาระการประชุมทุกเดือน(19.MD 2.1-4-4.4) 

4.4  คณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก  (ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ) 
(19.MD 2.1-4-4.5) โดยมีการกําหนดวาระการประชุมทุก  2
เดือน (19.MD 2.1-4-4.6) 

4.5 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1930/2554 สั่ง ณ วันที่ 
14 ธันวาคม 2554) (19.MD 2.1-4-4.7) มีคุณสมบัติ เปนไป
ตามเกณฑของ สกอ . และมีหนาที่ในการดําเนินการให
ครบถวนตามที่กําหนดในขอ 1 ขอ 2 และ 3  

 หลักสูตรมีการประเมินและท ดสอบทุกภาคการศึกษาเพื่อ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน (ตัวอยาง มคอ. 5 
(19.MD 2.1-4-4.8) 
       ในปการศึกษา 2555 มีการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เพื่อประเมินภาพรวมการจัด
การศึกษาทั้งหลักสูตร) (19.MD 2.1-4-4.9) 
 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
     วิทยาลัยฯ ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนงานภายในที่มีฐานะ

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

19.MD 2.1-4-4.9 
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เทียบเทาคณะ ซึ่งมิใชสวนราชการโดยดําเนินงานจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีขอบังคับวาดวย การบริหารและ
การดําเนินงานของสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.
2554 ประกาศ  ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 (19.PH_2.1-4-4.1) 
ในหมวดที่ 2 การดําเนินงาน ขอ 11 ไดกําหนดไววา ใหมี
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการประจําคณะ 
ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา เปนกรรมการ
โดยตําแหนง และกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารย
ประจําภายในคณะจํานวนสองคน  ทั้งนี้จํานวนทั้งหมดไมนอยกวา
เจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณาหลักสูตรและ
รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ ดังนั้นการบริหารจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ  กํากับดูแลโดย  คณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย ดังนี้ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันที่ 22 กันยายน 2555 ,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 , คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่  15 ตุลาคม  2555,คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ืองแตงตั้งรักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมวิชา 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 
2555,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 
มิถุนายน 2555 ,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้ง
กรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555  
(19.PH_2.1-4-4.2) คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข เร่ือง แตงตั่ง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  สั่ง ณ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (19.PH_2.1-4-4.3) คําสั่งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั้ง คณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555  (19.PH_2.1-4-4.4) และ คําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้ง อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

 
 
 
 

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 
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สาธารณสุขศาสตร  สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2554  (19.PH_2.1-
4-4.5) เพื่อควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
การปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรทุกภาค
การศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (19.PH_2.1-4-4.6 

19.PH_2.1-4-4.5 
 
 
 
 

19.PH_2.1-4-4.6 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ
ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุก
ตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
       มีคณะกรรมการชุดเดียวกับในขอ 4 รับผิดชอบกํากับใหมี

การดําเนินการอยางครบถวนทั้ง ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน       
มีการนําผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกภาคการศึกษามา  
ประกอบ การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (19.MD 2.1-5-5.1) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  

       กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินในขอ 4 ดังนี้ 

1. คําสั่งวิทยาลัยฯ  ที่  228 /255 5   เร่ืองแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18  มิถุนายน 2555   (19.PH2.1-
5-5.1) 

2. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 526/2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ( 19.PH2.1-5-
5.2) 
คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี 

หัวหนาสาขาวิชา เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการที่
อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําภายในคณะจํานวนสองคน  
ทั้งนี้จํานวนทั้งหมดไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยมี
อํานาจหนาที่พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร
ของคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จัดการวัดผล ประเมินผล 
และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ ดังนั้นการบริหารจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯกํากับดูแลโดย  
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ดังนี้ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 2555 ,คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดี วิทยาลัย

 
 
 
 
 

19.MD 2.1-5-5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH2.1-5-5.1 
 
 

19.PH2.1-5-5.2 
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แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 , 
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่  15 ตุลาคม 2555 ,
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองแตงตั้งรักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 ,คําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําคณะ 
ประเภทคณาจารยประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 (19.PH2.1-5-5.3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH2.1-5-5.3 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ 
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง  (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 5 ขอ 4 ขอ (1-4) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
กลุมวิชาแพทยศาสตร  
19.MD_2.1-1-1.1 แนวปฎิบัติในการเสนอและจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.MD_2.1-1-1.2 หนาปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 ระบุวาไดรับพิจารณาใหความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/ว.491 เร่ือง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/9250 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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19.MD_2.1-1-1.3 หนาปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550 ระบุวาไดรับพิจารณาให
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/22 เร่ือง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2550)  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/1243 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

19.MD_2.1-1-1.4 หนาปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 ระบุวาไดรับพิจารณาให
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/1101 เร่ือง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/6269 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

19.MD_2.1-1-1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 

19.MD_2.1-1-1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555 

19.MD_2.1-1-1.7 ปกหนา มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  Doctor of  Medicine Program หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

19.MD_2.1-1-1.8  หนังสือนําสงหลักสูตรใหสภาวิชาชีพ ที่ ศธ 0529/763 เร่ือง ขอสงหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต     
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ลว 28 กุมภาพันธ 2556 

19.MD_2.1-1-1.9 
 

19.MD_2.1-1-1.10 

 (ราง) ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การจัดการศึกษาและการ  
 วัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 
 รายงานผลการดําเนินงาน ชวง ๖ ป ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร 
 และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปการศึกษา 2549 –2555 

19.MD_2.1-2-2.1 แผนผังข้ันตอน ระบบและกลไกการปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
19.MD_2.1-2-2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ 

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 
19.MD_2.1-2-2.3 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 (2) / ว 1378 เร่ือง การแจง

ขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา  
19.MD_2.1-2-2.4 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 (2) / ว 409 เร่ือง  แนว

ปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา  
19.MD_2.1-3-3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548  
19.MD_2.1-3-3.2 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/22 เร่ือง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2550)  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.MD_2.1-3-3.3 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/1101 เร่ือง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 
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แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.MD_2.1-3-3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จากเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

19.MD_2.1-3-3.5 
 
 
 
 
 
19.MD_2.1-3-3.6 
 
 
 
 
 
19.MD_2.1-3-3.7 
 
19.MD_2.1-3-3.8 

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา รายงาน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
(สมอ.07-02) 
แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา รายงาน
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2555 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
(สมอ.07-02) 
แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา รายงาน
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 (สมอ.07-02) 
แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา รายงาน
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2555 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 (สมอ.07-02) 
แบบรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 1 รายวิชา 
แบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

19.MD_2.1-4-4.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 7 86/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน  2555 
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 785/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ ประจํา วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประเภทผูแทนอาจารยในวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 13 มถุินายน  
2555 

19.MD_2.1-4-4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 

19.MD_2.1-4-4.3 คําสั่งแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 194/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นป
รีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 255 5 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2555 
คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 497/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555  ฉบับแกไขคร้ัง
ที่ 1 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม  2555 
คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที ่20/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
สั่ง ณ วันที่ 15  มกราคม 2556 

19.MD_2.1-4-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
19.MD_2.1-4-4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2555 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 

19.MD_2.1-4-4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินกิ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
19.MD_2.1-4-4.7 รายชื่อ อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (ขอมูลจากเลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

19.MD_2.1-4-4.8 ตัวอยาง มคอ.5 รายวิชา 1901 302 ระบบปสสาวะ 
19.MD_2.1-4-4.9 ผลการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
19.MD_2.1-5-5.1      รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
                            มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

19.PH_2.1-1-1.1 เอกสารสรางหลักสูตรและรายวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
19.PH_2.1-1-1.2 คูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 ของ 

สกอ. (TQF) 
19.PH_2.1-1-1.3 แนวปฏิบัติการเสนอเปดหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.PH_2.1-1-1.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 
25 มีนาคม 2553 

19.PH_2.1-1-1.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 
29 กรกฎาคม 2553 

19.PH_2.1-1-1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553 

19.PH_2.1-1-1.7 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
19.PH_2.1-1-1.8 โครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร 
19.PH_2.1-1-1.9 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 185/2553 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวม

ประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
19.PH_2.1-1-1.10 สรุปผลโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2553 
19.PH_2.1-1-1.11 หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 1213 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553     เร่ือง ขอ

เรียนเชิญประชุมชี้แจงระเบียบวาระการประชุมที่เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2553 คณบดี ไดมอบหมาย ผศ.มินตรา สาระรักษ 
หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรไดเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอและชี้แจงหลักสูตรฯ 

19.PH_2.1-1-1.12 หนังสือจากฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 1366 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เร่ืองแจงผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา   
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 
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19.PH_2.1-1-1.13 หนังสือที่ ศธ 0529.16.3/0064 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เร่ืองขอสงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

19.PH_2.1-1-1.14 หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 045 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 เร่ือง แจงผล 
การพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุม คร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 

19.PH_2.1-1-1.15 
 

หนังสือจากสกอ.ที่ ศธ 0526(2)/ ว 920 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการ   
เปดการเรียนการสอนหลักสูตรเก่ียวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ 

19.PH_2.1-1-1.16 หนังสือจากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่                   
สธ 0702.03 / 1240 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เร่ือง ขอสงหลักสูตรที่แกไขตามขอเสนอแนะของ 
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

19.PH_2.1-1-1.17 หนังสือที่ ศธ 0506(2)/890 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

19.PH_2.1-1-1.18 หนังสือที่ ศธ 0529/ 1641 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เร่ืองขอสงหลักสูตรเพื่อพิจารณาการให
ความเห็นชอบหลักสูตร 

19.PH_2.1-1-1.19  รายชื่อหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) ลําดับที่ 17 รอ สกอ.พิจารณา 
 การใหความเห็นชอบหลักสูตร 

19.PH_2.1-2-2.1 แผนผังข้ันตอน ระบบและกลไกการปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.PH_2.1-2-2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑการปดหลักสูตร 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 จากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตรสาขาวิชา 
19.PH_2.1-3-3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
19.PH_2.1-3-3.2 แนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรและรายวิชา 2550   งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
19.PH_2.1-3-3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 

8 กันยายน 2552  
19.PH_2.1-3-3.4 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 526/2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 10 

ตุลาคม 2554 
19.PH_2.1-3-3.5        คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 228/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
19.PH_2.1-3-3.6 คําสั่งมหาวิทยาลัยที ่1931 /2554  เร่ืองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 

19.PH_2.1-3-3.7 รายชื่ออาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 2555 
19.PH_2.1-3-3.8 ตารางการใชหองเรียนหองปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2555 
19.PH_2.1-3-3.9 สรุปจํานวนหนังสือและสื่อการสอนของหองสมุดวิทยาลัยฯ 
19.PH_2.1-3-3.10 นักศึกษาฝกงานและรายชื่อแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
19.PH_2.1-3-3.11 คูมืออาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2555 
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19.PH_2.1-3-3.12 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 206/2555 เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2555 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และรายชื่ออาจารยที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 

19.PH_2.1-3-3.13 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน 
19.PH_2.1-3-3.14
  

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพเสริม สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร ชั้นปที่ 3 

19.PH_2.1-3-3.15 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
19.PH_2.1-3-3.16 แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษาตน (สมอ.07-02)  
19.PH_2.1-3-3.17 แบบรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจาํป 
19.PH_2.1-3-3.18 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร 
19.PH_2.1-3-3.19 มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม แบบ มคอ.2 

19.PH_2.1-3-3.20 ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา พรอม CD ทุก
รายวิชาที่เปดสอน 

19.PH_2.1-3-3.21 ตัวอยางรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา 
พรอม CD ทุกรายวิชาที่เปดสอน 

19.PH_2.1-3-3.22 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา  
19.PH_2.1-3-3.23       
 
 
19.PH_2.1-3-3.24 

-คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 160/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน
การสอน ประจําป การศึกษา 2555  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  

 การปฐมนิเทศอาจารยใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
19.PH_2.1-3-3.25 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข  

ศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 
19.PH_2.1-3-3.26 ขอมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ประจําป การศึกษา 2555 
19.PH_2.1-4-4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในที่ม ี 

สถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2554 
19.PH_2.1-4-4.2 - คําสั่ง สภามหาวิทยาลัยที่  16/2555 เร่ือง แตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัย ฯ ที่ 1549/2555 เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดี   วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัย ฯ ที่ 1550/2555 เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1627/2555 เร่ือง แตงตั้งรักษาการในตําแหนง หัวหนากลุมวิชา วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
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- คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 785/2555 เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 786/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและ  
การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555  

19.PH_2.1-4-4.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 526/2554 เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  สั่ง ณ วันที่ 10 
ตุลาคม 2554 

19.PH_2.1-4-4.4  คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 228/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 

19.PH_2.1-4-4.5 คําสั่งมหาวิทยาลัย ฯ ที่ 1931 /2554   เร่ืองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 

19.PH_2.1-4-4.6 สมอ.07 รายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา 
19.PH_2.1-5-5.1 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 228/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
19.PH_2.1-5-5.2 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 526/2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 10 

ตุลาคม 2554 
19.PH_2.1-5-5.3 - คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 785/2555 เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา   

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 786/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 
  การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555  
- คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1549/2554 เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดี  วิทยาลัย 
  แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1550/2555 เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ 
  สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1627/2555 เร่ือง แตงตั้งรักษาการในตําแหนง หัวหนากลุมวิชา วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 
กลุมวิชา

สาธารณสขุศาสตร 
วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

วิธีคํานวณคะแนน 
1. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษา 2555 

กรณีที่ 1 
18 .50 

กรณีที่ 2        
1 

กรณีที่ 1 
19.5 

 
คน 

2. อาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2555 33.5 16.5 50 คน 
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                       

ปการศึกษา 2555 
55 6.06 39 

รอยละ 

4. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                          
ปการศึกษา 2554 

59.18 0 38.67 
รอยละ 

5. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  ปการศึกษา 2555 

ลดลด  
3.96 

เพิ่มข้ึน 6.06 เพิ่มข้ึน 
0.33 

รอยละ 

6. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป)   กรณีที่ 1 (รอยละจาํนวนจริง) 

5 1.01 5 คะแนน 

7. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป)   กรณีที่ 2 (รอยละการเพิ่ม) 

- 5 0.39 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ     รอยละ 30 รอยละ 38.67 5 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 30 รอยละ 59.18  5 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 30 รอยละ 0 0 ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน                   
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ     รอยละ 45 รอยละ 39 5 ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 45 รอยละ 55  5 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 45 รอยละ 6.06 5 ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.2-1    ตารางสรุปขอมูลจํานวนอาจารย ประจําปการศึกษา 2555 (อางอิงจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ60 ข้ึนไป หรือ รอยละการเพิ่มของอาจารย เต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 
กลุมวิชา

สาธารณสุข
ศาสตร 

วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

วิธีคํานวณคะแนน 
1. อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 

2555  

กรณีที่  2 
4 

กรณีที่ 2 
1 

กรณีที่ 2 
5 คน 

   1.1  รองศาสตราจารย     
   1.2  ผูชวยศาสตราจารย   

1 
3 

0 
1 

1 
4 

 

2. อาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2555 33.5 16.5 50 คน 

3. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ        
ปการศึกษา 2555 

11.94 6.06 10 รอยละ 

4. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ        
ปการศึกษา 2554 

8.16 0 5.33 รอยละ 

5. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ ปการศึกษา 2555 

3.78 6.06 4.67 รอยละ 

6. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5   
(คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป) 
 กรณีที่ 1 (รอยละจาํนวนจริง) 

1.00 0.51 0.83 คะแนน 

7. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5   
(คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป) 
 กรณีที่ 2 (รอยละการเพิ่ม) 

1.58 2.53 1.95 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี)  กรณีที่ 1 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน)) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 48 รอยละ 5.33 0.44 ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 48 รอยละ 8.16 0.68 ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 48 รอยละ 0 0 ไมบรรลุเปาหมาย 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 67 - 



ผลการประเมินตนเองปน้ี   กรณีที่ 2 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 
คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 7.50 รอยละ 10 1.95 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 7.50 รอยละ 11.94 1.58 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 7.50 รอยละ 6.06 2.53 บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.3-1    ตารางสรุปจํานวนอาจารยทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา 2555 
               (อางอิงจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยทั้งดาน
วิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มี
การวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

        วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาระยะ 5 ป(พ.ศ. 
2555 –2559  โดยกําหนดนโยบายและโครงการการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน ไว 4 ดาน  คือ 
1.ดานการเรียนการสอน    
2.ดานงานวิจัย   
3.ดานบริการวิชาการและทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม   
4.การบริหารและการจัดการทั่วไป   
       และไดจดัทําแผนพัฒนาบคุลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555  -
2559 โดยกําหนดกลยุทธดานการวางแผนอัตรากําลัง  การ
พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากร  เพื่อใหสามารถเพิ่มผลงานทางวิชาการ และ
ระบบงานของสายสนับสนุน       
 

19.2.4-1-1.1 
19.2.4-1-1.2 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด 

 

       วิทยาลัยฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากร  นอกจากนี้มีการสนับสนุนให
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ไดศึกษาตอในระดับที่
สูงข้ึนทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งสนับสนุนใหเขารับการ
อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ ตลอดมา  

19.2.4-2-2.1 
19.2.4-2-2.2 

 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสราง
สุขภาพที่ดี และสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

     วิทยาลัยฯ  มีแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาศาสตรและการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555-2559 
โดยมีกลยุทธที่ 3 การพัฒนาคาตอบแทนสวัสดิการ คุณภาพ
และความมั่นคงในชีวิตบุคลากรโดยไดจัดทําโครงการเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก   
     - โครงการระบบสวัสดิการบุคลากร เชน งานอุปสมบท 
งานมงคลสมรส เงินชวยเหลือคลอดบุตร ฯลฯ  
ในสวนการสรางสรางขวัญและกําลังใจ  
      - มีกิจกรรมสันทนาการรวมกัน  เชน  การจัดงานปใหม             
งานสงกรานตทําบุญ งานสัมมนาของวิทยาลัยฯ เปนตน 
     - การมอบรางวัลแสดงความยินดีแกคณาจารย และ
บุคลากรในโอกาสพิเศษตางๆ  เชน การไดรับรางวัลดีเดนจาก
แพทยสภา 

19.2.4-3-3.1 
19.2.4-3-3.2 
19.2.4-3-3.3 
19.2.4-3-3.4 

 

4. มีระบบการติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่
ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของ 

       วิทยาลยัฯ มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ โดยมี
การจัดทําสรุปขอมูลประกอบรายงานการพัฒนาบุคลากร
ประจําป เชน เมื่ออาจารยเขาอบรมสัมมนาจะมีการรายงาน
ผลที่ไดรับ จากการเขารวมอบรมสัมมนา เสนอให
ผูบังคับบัญชาทราบ และลงบันทึกใน My Evaluation 
สําหรับพนักงานสายวิชาการ แลวยังนํามาพัฒนางานดานการ
สอนหรือการทําวิจัยของอาจารยอีกดวย รวมทั้งบุคลากรสาย
สนับสนุน เมื่อเขาอบรมแลวจะบันทึกลงใน My Evaluation 
เชนเดียวกัน  รวมทั้งนาํมาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง 
เชน บุคลากรเขารับการอบรมในเร่ืองที่เก่ียวของกับการ
ทํางาน ก็สามารถใชในการพัฒนาการทํางานของตนไดมากข้ึน  
หรือมีการเขารวมอบรมในการทําวิจัย ก็สามารถนําความรูที่
ไดมาทํางานวิจัยในหัวขอที่ตนเองสนใจ รวมทั้งมีการสนับสนุน
ใหอาจารยไปเขารับการอบรมในหัวขอที่เก่ียวของกับรายวิชา

19.2.4-4-4.1 
19.2.4-4-4.2 
19.2.4-4-4.3 
19.2.4-4-4.4 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 69 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ที่สอน ก็สามารถนํามาใชในการปรับปรุงเนื้อหาการสอนใน
รายวิชาที่เก่ียวของใหทันสมัย  โดยมีการรายงานผาน
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยและเผยแพรประชาสัมพันธ
ผาน Website ของวิทยาลัยฯ 

5. มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ 

       วิทยาลัยฯ  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน   โดยดูแลควบคุมให
คณาจารย  และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ   โดยดูจาก
ผลการประเมินของผูเรียน และผลการประเมินของ
ผูบริหาร  และแจงเวียนเอกสาร “ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วา
ดวยจรรยาบรรณของขาราชการ ”และเอกสาร “ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจาง ” 
รวมทั้งแจงในการสัมมนาวิทยาลัยฯ  
       นอกจากนี้ ยังมีการติดปายประกาศแบบถาวรภายใน
อาคารเรียน เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดรับทราบ และ
ยึดถือปฏิบัติ 

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

6. มีการประเมินผล ความ 
สําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน  

        วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน   เชน  มีคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ และ
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึน    รวมทั้งมีอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการพัฒนาโดยไดรับเชิญใหไปเปน
วิทยากรบรรยายใหกับหนวยงานภายใน และภายนอก                
มีการรายงานแผนและผลการดําเนินงานเปนระยะ   ประจํา
ทุกป  เพื่อการวิเคราะหและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรตอไป  

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

7. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

         วิทยาลัยฯ  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 
หรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน โดยการกําหนดในโครงการพัฒนาบุคลากร 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 

19.2.4-7-7.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน               

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.4-1-1.1 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) 
19.2.4-1-1.2  แผนพัฒนาบุคลากร วิทยาศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555-2559  

19.2.4-2-2.1      แผน-ผล โครงการพัฒนาบุคลากร ป 2555 
19.2.4-2-2.2  แผน-ผล โครงการทุนพัฒนาอาจารย ป 2555 

19.2.4-3-3.1  แผน-ผล โครงการระบบสวัสดิการบุคลากร  ป 2555 
19.2.4-3-3.2  แผน-ผล โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ ป 2555     
19.2.4-3-3.3  ผลการประเมินความสุขความพอใจของบุคลากร ป 2555     
19.2.4-3-3.4  ขอเสนอแนะคณะกรรมการประจําวิท ยาลัยฯ รายงานการประชุม คร้ังที ่13/2555    

19.2.4-4-4.1      ประกาศหลักเกณฑและวิธีการใหคณาจารย และบุคลากรที่ประสงคขอไปเพิ่มพูนความรู และ 
                      ประสบการณ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
19.2.4-4-4.2 เอกสารการพัฒนาความรูและทักษะที่ไดจากการอบรม นําเสนอผลงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
                       วิชาการ 
19.2.4-4-4.3  แบบรายงานผลการไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
19.2.4-4-4.4  เอกสารการรายงานผลเขาที่ประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 13/2555 

19.2.4-5-5.1 “ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ” และเอกสาร “ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ                  
                       วาดวยจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจาง” 
19.2.4-5-5.2 คูมือจรรยาบรรณ 
19.2.4-5-5.3  ภาพปายประกาศเก่ียวกับจรรยาบรรณ  

19.2.4-6-6.1 รายงานประจําป 2555 
19.2.4-6-6.2  หนังสือเชิญเปนวิทยากร 
19.2.4-6.6.3 แบบประเมินโครงการป 2555 จากประสบการณในการพัฒนา 

19.2.4-7-7.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 12/2555 และแนวทางการพัฒนาแผนกลยทุธ 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่  2.5         หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อใหนักศึกษามีเคร่ือง

         นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ได รับการ บริการ ดาน
คอมพิวเตอร โดย วิทยาลัยฯ จัดบริการที่หองปฏิบัติการ

19.2.5-1-1.1 
19.2.5-1-1.2 
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คอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา  8 FTES ตอเคร่ือง 

 

คอมพิวเตอร จํานวน 30 เคร่ือง หองสมุด จํานวน 20 เคร่ือง  
รวมทั้ง คอมพิวเตอรที่สวนกลางปนมาให จํานวน  9 เคร่ือง 
ซึ่งจัดใหบริการที่ สํานักคอมพิวเตอรและสํานักวิทยบริการ 
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ ยังไดมีการจัดใหบริการระบบ 
WiFi ของมหาวทิยาลัยฯ โดยนับจํานวนคอมพิวเตอรที่
นักศึกษา login ผานระบบ ไดจํานวน 206 เคร่ือง รวม
จํานวนคอมพิวเตอรที่มีจัดใหบริการแกนักศึกษาของ       
วิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น 265 เคร่ือง  
          ดังนั้น  จํานวนคอมพิวเตอรตอ FTES ของนักศึกษา     
ปการศึกษา 255 5 คํานวณ ไดในอัตรา ( 265/133.056)             
เทากับ 0.50  ตอเคร่ือง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 

 

         นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีแหลงการเรียนรู เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 2 แหง ไดแก สํานักวิทยบริการ
และหองสมุดวิทยาลัยฯ มีบริการแหลงเรียนรูผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร โดยประชาสัมพันธทาง Website และ
มีการแนะนําการใชงานแกนักศึกษา ไดแก วันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม   การจัดโครงการอบรมการรูสารสนเทศ การ
จัดเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยใชปญหาเปนฐาน 
โดยมีการแนะนําการสืบคนขอมูลดานวิชาการการแพทย 
นอกจากนั้น วิทยาลัยฯ ยังจัดใหมีการประชุมหารือการใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกันกับโรงพยาบาลรวมผลิต อัน
ไดแก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและโรงพยาบาลศรีสะ
เกษ เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยแพทยไดใชทรัพยากร
สารสนเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการเรียนการ
สอน นักศึกษาสามารถเขาสืบคนฐานขอมูลออนไลนผาน
ระบบ VPN โดยใช User และ Password ที่เขาใชงาน
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ที่ทางสํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขายกําหนดใหตามสิทธิ์ของนักศึกษา สวนอาจารยแพทย
สามารถใชงานระบบ VPN ไดที่หองสมุดของโรงพยาบาล โดย
มหาวิทยาลัยฯ ใหหมายเลขสมาชิกเครือขายฯ  แก
โรงพยาบาลรวมผลิตทั้ง 2 แหง ๆ ละ 5 Users และ
กําหนดใหหองสมุดของโรงพยาบาลเปนหนวยงานที่ดูแลการ
จัดใหบริการ 

19.2.5-2-2.1 
19.2.5-2-2.2 
19.2.5-2-2.3 
19.2.5-2-2.4 
19.2.5-2-2.5 
19.2.5-2-2.6 

 

3. มีบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา

         นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไดรับบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
ไดแก การจัดเตรียมหองเรียน จํานวน 17 หอง 

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

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 72 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบ
ไรสาย 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร จํานวน 12 หอง จัดสรร
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณการศึกษา วัสดุ ครุภัณฑเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน จาํนวน  7 โครงการ  และภายใน
อาคารไดติดตั้งจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย จํานวน           
9 จุด  

19.2.5-3-3.4 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนอ่ืน ๆ อยาง
นอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหาร 
และสนามกีฬา 

        นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไดรับบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ไดแก ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ 
REG ของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยังไดรับบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานอ่ืน ๆ ไดแก การบริการศูนยสุขภาพ
ชุมชน ( PCU) ซึ่งใหบริการดานการรักษาพยาบาลและให
คําปรึกษาดานสุขภาพ การบริการสนามกีฬา ไดแก อาคาร
ศูนยกีฬาเอนกประสงค  โรงพละศึกษา สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยฯ  และสระวายน้ํา ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให มีการ
บริการโรงอาหาร จํานวน 2 แหง  ไดแก  บริเวณอาคารเรียน
ภายในมหาวิทยาลัย ฯ  จํานวน 2 แหง และ บริเวณหอพัก
นักศึกษา จํานวน 1 แหง ในสวนของวิทยาลัยฯ ไดจัดบริการ
รานเคร่ืองดื่มและอาหารวาง จํานวน 1 รานจัดหาที่นั่งพัก
สําหรับญาติและนักศึกษา จัดทําโรงจอดรถจักรยานยนต ซึ่ง
สามารถจอดรถได จํานวน 150 คัน  

19.2.5-4-4.1 
19.2.5-4-4.2 

 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเร่ือง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ 
 

        วิทยาลัยฯ มีระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ภายในอาคาร 
จัดใหมีพนักงานทําความสะอาด คนงานสวน เพื่อดูแลรักษา
ความสะอาดเรียบรอยทั้งภายในอาคารและภูมิทัศนรอบนอก 
จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยอยูในความ
รับผิดชอบในเร่ืองของงบประมาณและการกํากับดแูลของ
มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการจัดทําที่เก็บขยะ จัดทํารางระบาย
น้ําบริเวณที่จอดรถ การติดตั้งสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ภายในอาคาร และมีการจัดอบรมระบบปองกันอัคคีภัยใหกับ
นักศึกษา  
         นอกจากนั้น วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนงบประมาณ
โครงการและดําเนินการดานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของวิทยาลัยฯ  

19.2.5-5-5.1 
19.2.5-5-5.2 
19.2.5-5-5.3 
19.2.5-5-5.4 
19.2.5-5-5.5 
19.2.5-5-5.6 
19.2.5-5-5.7 
19.2.5-5-5.8 
19.2.5-5-5.9 
19.2.5-5-5.10 
19.2.5-5-5-11 
19.2.5-5-5-12 
19.2.5-5-5.13 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของ

บริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนน       
เต็ม 5 

            วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการในขอ 2-5 โดยมีผลการใหคะแนน ดังนี้ 
- ขอ 2 การบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  
ไดคะแนน  3.86 คะแนน  

19.2.5-6-6.1 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 73 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

- ขอ 3 การบริการที่เหมาะสมตอการเรียนการสอน  
ไดคะแนน 3.92 คะแนน  
- ขอ 4 การบริกาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน 
 ไดคะแนน 3.52 คะแนน 
- ขอ 5 การบริการระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความ
ปลอดภัย ไดคะแนน 4.02 คะแนน  

7. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในขอ 6 มาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

           วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง แกไขและพัฒนาระบบการ
ใหบริการดานตาง ๆ เพื่อสนองตอบตอความตองการของ
ผูรับบริการ  

19.2.5-7-7.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน               

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.5-1-1.1  รายงานจํานวนคอมพิวเตอรและ FTES ของนักศึกษา ปการศึกษา 2555 
19.2.5-1-1.2  แบบสรุปจํานวนคอมพิวเตอรตอ FTES ปการศึกษา 2555 

19.2.5-2-2.1 Website สํานักวิทยบริการ 
19.2.5-2-2.2  คูมือการใชหองสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
19.2.5-2-2.3 กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2555 
19.2.5-2-2.4 โครงการอบรมการรูสารสนเทศสําหรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร  
19.2.5-2-2.5 กําหนดการการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
19.2.5-2-2.6  การประชุมหารือความรวมมือการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันกับโรงพยาบาลรวมผลิต 

19.2.5-3-3.1 รายงานจํานวนหองเรียน 
19.2.5-3-3.2 รายงานจํานวนหองปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร 
19.2.5-3-3.3 โครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการศึกษา 
19.2.5-3-3.4  หนังสือแจงการผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองรับสัญญาณ WiFi  
                    และการติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 

19.2.5-4-4.1  Web site ระบบการลงทะเบียนออนไลน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (REG) 
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19.2.5-4-4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จัดใหบริการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.2.5-5-5.1 ระบบสาธารณูปโภคอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
19.2.5-5-5.2  โครงการจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร 
19.2.5-5-5.3  หนังสือมอบหนาที่ความรับผิดชอบของคนงานสวน 
19.2.5-5-5.4  การรักษาความปลอดภัยอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
19.2.5-5-5.5  ผลการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
19.2.5-5-5.6  โครงการจัดการขยะดวยเทคโนโลยีชีวภาพฯ  
19.2.5-5-5.7  หนังสือขอเพิ่มจํานวนถังขยะ 
19.2.5-5-5.8  การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมภายในอาคาร 
19.2.5-5-5.9  โครงการฝกซอมภาคสนามการควบคุมอัคคีภัยฯ 
19.2.5-5-5.10 โครงการปรับปรุงซอมบํารุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัยฯ  
19.2.5-5-5.11  หนังสือการติดตั้งหลอดผอมเบอร 5 พรอมอุปกรณประกอบ 
19.2.5-5-5.12  หนังสือขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ตรวจสอบการทํางานเคร่ืองปรับอากาศ 
19.2.5-5-5.13  รายงานซอมบํารุงวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555 

19.2.5-6-6.1  รายงานผลการประเมิน 2.5 รอบปการศึกษา 2555 

19.2.5-7-7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

  

 
ตัวบงชี้ที่  2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ               

6 ขอ 
มีการดําเนินการ            

7 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร 
 

กลุมวิชาแพทยศาสตร   
1. มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและกลไก

การเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  (19. MD_2.6-
1-1.1) 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มกีารกําหนดกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไวในเลม
หลักสูตรทุกหลักสูตร ทั้งนี้เปนไป ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 

19.MD_2.6-1-1.1 
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ฯ และขอบังคับแพทยสภา ซึ่งกําหนดไวในเกณฑการขอเปด
ดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไวดังนี้  

2.1 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตาม
หลักการที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 

2.2 ใชรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และหลากหลายทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
ประสบการณจริง 
เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะ เจตคติและคุณสมบัติที่
จําเปนตอการประกอบวิชาชีพ(19.MD_2.6-1-1.2) 

3. ชั้นปรีคลินิกมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ประจําปการศึกษา 
2555(19.MD_2.6-1-1.3)และแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน 
สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษา
ตนและภาคปลายปการศึกษา 2555(19.MD_2.6-1-1.4) 

4. มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษากอน
ข้ึนเรียนในระดับชั้นปรีคลินิก โดยการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทยชั้นปรีคลินิกปการศึกษา 2555 (19.MD_2.6-1-1.5) 

5. กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยกอนข้ึนเรียนชั้นคลินิก
สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3  และโครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาซึ่งจัดรวมกันระหวาง
วิทยาลัยฯ และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 แหง
(19.MD_2.6-1-1.6) 

 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและกลไก
การเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่ 
10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  (19.PH_2.6-1-1.1) 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ไดมีการสอด
รับกับนโยบายดังกลาว โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (19. PH_2.6-1-1.2)  โดยมีหนาที่ที่เก่ียวของกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ กํากับดูแลการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-1-1.2 
 
 

19.MD_2.6-1-1.3 
 
 

19.MD_2.6-1-1.4 
 
 

19.MD_2.6-1-1.5 
 
 
 
 

19.MD_2.6-1-1.6 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.6-1-1.1 

 

 

 

19.PH_2.6-1-1.2 
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จัดระบบการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนและหลากหลายโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ     

 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชา และ
ของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
      ในปการศึกษา 255 5 การจัดการศึกษาของทุกระดับชั้น ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(course syllabus)  ครบถวนกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ดังนี้ 

1. ระดับชั้นปรีคลินิก :ในภาคการศึกษาตน จัดการเรียนการ
สอนโดยใชหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 จํานวน 3 รายวิชา และหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2553 (ชั้นป 
2-3) จํานวน 11 รายวิชา และภาคการศึกษาปลายจัดการ
เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 จํานวน 3 รายวิชา และ
หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2553 จํานวน 10 รายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จํานวน 1 รายวิชา โดยทุก
รายวิชามีประมวลรายวิชา( Course syllabus)  กอนเปด
สอน (19.MD_2.6-2-2.1) 

2. ระดับชั้นคลินิก : จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
จัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา  2555 จํานวน 22 
รายวิชาทุกรายวิชามีประมวลรายวิชา(Course syllabus)
ครบทุกรายวิชากอนเปดสอน (19.MD_2.6-2-2.2) 
 

กลุมวิชาสาธารสุขศาสตร 
                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ที่ 1 / 2555 จํานวน 20 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 
จํานวน 17 รายวิชาและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุข
ศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ2554 จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 / 2555 จํานวน 5 รายวิชาและภาคการศึกษาที่ 2 / 
2555 จํานวน 12 รายวิชาทุกรายวิชามีประมวลรายวิชา( Course 
syllabus) / มคอ.3 ครบทุกรายวิชากอนเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา โดยมีการแจงใหอาจารยประธานรายวิชาสงประมวล
รายวิชา/ มคอ.3  และมีการประชุมประธานรายวิชาในการชี้แจง
นําเสนอประมวลรายวิชา /มคอ .3 (19.PH_2.6-2-2.1และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-2-2.1 
 
 
 
 

19.MD_2.6-2-2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.6-2-2.1 
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19.PH_2.6-2-2.2) เพื่อปองกันความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายและ
เหมาะสมโดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และสงตรวจสอบประมวลรายวิชา /มคอ.3 ที่งานพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 

19.PH_2.6-2-2.2 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
ระดับชั้นปรีคลินิก  

1. รายวิชาที่เปดสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ทุกรายวิชาในชั้นปรีคลินิกมีการ
เรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบ Problem Base Learning(PBL) 
(19. MD_2.6-3-3.1) และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตาม
อัธยาศัยของผูเรียน (SDL) และ มีการจัดชั่วโมงพบและปรึกษา
อาจารยผูเชี่ยวชาญในแผนการสอนทุกรายวิชา  

2. ตัวอยางรายวิชาที่จัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ในภาคการศึกษาตน และภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 255 5 ไดแก การฝกปฏิบัตินอก
หองเรียนหรือในชุมชนในรายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและ
ชุมชน 1และ 2  (19.MD_2.6-3-3.2)  
 
ระดับชั้นคลินิก 

1. ปการศึกษา  255 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 จัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิกโดยศูนย
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
จํานวนรายวิชารวม 22 รายวิชา ไดมีการจัดการเรียนการสอน 
ครอบคลุมการเรียนรูในหองเรียน นอกหองเรียน โดยมี
กิจกรรมการอภิปรายกลุม สัมมนาในทีมดูแลผูปวย ฝกทักษะ
ทางคลินิก  การดูแลผูปวยในหอผูปวย ฝกทักษะในแผนก
ผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉิน การปองกันโรค การสรางเสริม
สุขภาพ และทักษะอ่ืนๆที่จําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามเกณฑแพทยสภา 

2. ตัวอยางรายวิชาในชั้นคลินิกไดแกรายวิชา อายุรศาสตร 3 และ 
เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 4  
(19.MD_2.6-3-3.3) 
 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร

 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-3-3.1 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-3-3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-3-3.3 
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ปรับปรุง 2548 มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 มี
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจํานวน 
18 รายวิชาและภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 จํานวน 14 รายวิชา 
(19.PH_2.6-3-3.1)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ.2554 มีรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 7 
รายวิชาและภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 จํานวน 4 รายวิชา 
(19.PH_2.6-3-3.2)   

 
 
 
 

19.PH_2.6-3-3.1 

 

 

19.PH_2.6-3-3.2 

4. มีการใหผูมีประสบการณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการออกแบบการเรียนรูให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
ในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรู
ทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย 
โดยชั้นปรีคลินิกมีการเชิญอาจารยพิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ
บรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชม
หนวยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน (19. MD_2.6-4-4.1) 
(19. MD_2.6-4-4.2) สวนชั้นคลินิก การฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงทําใหไดเรียนรูจากผูมีประสบการณในทุกสาขา
อาชีพที่เก่ียวของ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไป
เรียนในสถานพยาบาลเฉพาะทางเพื่อใหไดรับประสบการณตรงจาก
แพทยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ อยางหลากหลาย 
(19.MD_2.6-4-4.3) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
        ในปการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร) มีการเชิญอาจารยผูสอนภายนอกที่มี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
จํานวน  12  คน รวมเปนอาจารยพิเศษในกระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร (19.PH_2.6-4-4.1และ 19.PH_2.6-4-4.2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
19.MD_2.6-4-4.1 
19.MD_2.6-4-4.2 
 
 
 
19.MD_2.6-4-4.3 
 
 
 
 
 
19.PH_2.6-4-4.1 

19.PH_2.6-4-4.2 

 
5. มีการจัดการเรียนรูที่

พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
     ในปการศึกษา 255 5 ไดมีกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง วิเคราะหและหาแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาจิตเวชศาสตร นิติเวชศาสตร 1 
และนิติเวชศาสตร 2 .(19.MD_2.6-5-5.1) 
 
 

 
 
 
 

19.MD_2.6-5-5.1 
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กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
     ในปการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2548 ไดมีการจัดการ
ความรูในรายวิชาปญหาพิเศษดานสาธารณสุข จํานวน 1 คร้ังใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 (19.PH_2.6-5-5.1) 

 

 

 

19.PH_2.6-5-5.1 

6. มีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึง
พอใจในแตละรายวิชา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนน  เต็ม 5 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
ระดับชั้นปรีคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาตน  ปการศึกษา 255 5 ไดคะแนนความพึงพอใจตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.33 จาก
คะแนนเต็ม 5 ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา
เฉลี่ย 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 และภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2555 ไดคะแนนความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 ความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาเฉลี่ย 4.57 จากคะแนน
เต็ม5 (19.MD_2.6-6-6.1) 
ระดับชั้นคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนใน ป
การศึกษา 2555 ไดคะแนนความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.68  จากคะแนนเต็ม 5ความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาเฉลี่ย 4.70  
(19.MD_2.6-6-6.2) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ที่มีการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2555 ไดคะแนนความพึง
พอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.48 
จากคะแนนเต็ม 5 ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชาเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
ทุกรายวิชาเฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5(19.PH_2.6-6-6.1) 
ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2555 ไดคะแนนความพึงพอใจตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4. 45 จาก
คะแนนเต็ม 5 ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-6-6.1 
 
 
 
 
 

19.MD_2.6-6-6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.PH_2.6-6-6.1 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เฉลี่ย 4.3 0 จากคะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทุก
รายวิชาเฉลี่ย 4.37 จากคะแนนเต็ม 5  (19.PH_2.6-6-6.2) 

 
19.PH_2.6-6-6.2 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุก
รายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
ระดับชั้นปรีคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดมีการสรุป
รายงานผลการดําเนินการของทุกรายวิชา ปการศึกษา 2555 โดยมี
การปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 255 5 ทั้งสิ้นจํานวน 
14 รายวิชา  และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  2555 ทั้งสิ้น
จํานวน 14รายวิชา (19.MD_2.6-7-7.1) 
 
ระดับชั้นคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดมีการสรุป
รายงานผลการดําเนินการของทุกรายวิชา ในปการศึกษา 2555  ซึ่ง
ไดดําเนินการตอเนื่องทุกปการศึกษา โดยมีการ ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  ในป
การศึกษา 2555 ทั้งสิ้นจํานวน  
22  รายวิชา(19.MD_2.6-7-7.2) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
      ทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุข

ศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มีการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู โดยไดมีการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 1/2555 จํานวน 

25 รายวิชา ผานการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  (19.PH_2.6-7-7.1) 

 ภาคการเรียนที่ 2/2555 จํานวน 2 9 รายวิชา ผานการ
ประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนในวันที่                  27 
มีนาคม 2556  (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 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน                    
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
กลุมวิชาแพทยศาสตร 
19.MD_2.6-1-1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ.2554 
19.MD_2.6-1-1.2  เกณฑวาดวยการขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยสภาและขอมูลจากเลม  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

19.MD_2.6-1-1.3   คําสั่งที่ 402/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน 
    ฐาน ประจําปการศึกษา 2555 
 
19.MD_2.6-1-1.4  คําสั่งที่ 76/2555 เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน

พื้นฐาน สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2555และคําสั่งที่ 
318/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน 
สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 

19.MD_2.6-1-1.5   กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ปการศึกษา 2555  
19.MD_2.6-1-1.6  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยกอนข้ึนเรียนชั้นคลินิก และโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

19.MD_2.6-2-2.1   ประมวลรายวิชาในระดับชั้นปรีคลินิก ภาคการศึกษาตนและปลายประจําปการศึกษา 2555 
19.MD_2.6-2-2.2  ประมวลรายวิชาในระดับชั้นคลินิก ประจําปการศึกษา 2555 

19.MD_2.6-3-3.1 คําสั่งที่ 402/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน 
ฐาน ประจําปการศึกษา 2555และคําสั่งที่ 76/2555 เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษา
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ตน ปการศึกษา 2555 และคําสั่งที่ 318/2555 เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนโดยใชปญหาเปนพืน้ฐาน สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษาปลาย 
ปการศึกษา 2555 

19.MD_2.6-3-3.2 ประมวลรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 (1901 304)และรายวิชาเวชศาสตรครอบครัว
และชุมชน 2(1901 306) 

19.MD_2.6-3-3.3 ประมวลรายวิชา และตารางเรียนรายวิชา อายุรศาสตร 3 และเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 4  

19.MD_2.6-4-4.1 สรุปจํานวนอาจารยพิเศษ ในภาคการศึกษาตนและปลาย ประจําปการศึกษา 2555 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

19.MD_2.6-4-4.2 สรุปจํานวนอาจารยพิเศษในระดับชั้นคลินิก ในปการศึกษา 2555หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)  

19.MD_2.6-4-4.3 ประมวลรายวิชาและตารางเรียนรายวิชา รังสีเวชศาสตร   

19.MD_2.6-5-5.1 รายงานการประชุมการจัดการความรู (KM)  เร่ือง วิเคราะหและหาแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชา จิตเวชศาสตร นิติเวชศาสตร 1 และนิติเวชศาสตร 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2555 

19.MD_2.6-6-6.1      ผลประเมินการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ในภาคการศึกษาตน 
                             และปลาย ประจําปการศึกษา 2555 

19.MD_2.6-6-6.2  ผลประเมินการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก    
 ประจําปการศึกษา 2555 

19.MD_2.6-7-7.1  สรุปรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระดับชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต               
19.MD_2.6-7-7.2  สรุปรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต               
 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
19.PH_2.6-1-1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
19.PH_2.6-1-1.2 คําสั่งที่ 228/2555 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 
19.PH_2.6-2-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร คร้ังที่ 13/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ระเบียบวาระที่ 4 การพิจารณาประมวล
รายวิชา เอกสารแนบ 1 

19.PH_2.6-3-3.1 สรุปรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําภาคการศึกษาที่ 
1/2555 

19.PH_2.6-3-3.2 สรุปรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประจําภาคการศึกษาที่ 
2/2555 

19.PH_2.6-4-4.1 ขอมูลอาจารยพิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 
19.PH_2.6-4-4.2 ตัวอยางประวัติรองศาสตราจารยอุไรวรรณ  อินทรมวง อาจารยพิเศษรายวิชา 1902 411 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 83 - 



การประเมินผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 
19.PH_2.6-6-6.1 สรุปความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ  

เรียนรู ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 
19.PH_2.6-6-6.2 สรุปความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ  

เรียนรู ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555 
19.PH_2.6-7-7.1 การประชุมสรุปผลการการจัดการการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2555 
19.PH_2.6-7-7.2 การประชุมสรุปผลการการจัดการการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2555 
 
 
 

ตัวบงชี้ที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน       

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
     มีการสงแบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต (19.MD_2.7-1-1.1) ไปยัง
โรงพยาบาลผูใชบัณฑิต โดยมีผูตอบแบบสอบถามคิดเปนรอย
ละ 57 จากการประเมินพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
บัณฑิตในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกดาน ไดแก ดาน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ดานความรู
และทักษะการทํางาน , ดานทักษะทางปญญา , ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
(19.MD_2.7-1-1.2) 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
          ในปการศึกษา 2553 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ได
ดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร ตามรอบระยะเวลา 5 ปที่
กําหนดในแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผูใชบัณฑิตรวม

 
 
19.MD_2.7-1-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
19.MD_2.7-1-1.2 
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ประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ (19.PH_2.7-1-1.1) และใหผูใช
บัณฑิตประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตโดยใชแบบสอบถาม 
(19.PH_2.7-1-1. 2) และมีการประเมินหลักสูตรฯ โดยการ
สอบถามจากอาจารย นักศึกษา และบัณฑิต ( 19.PH_2.7-1-
1.3)           

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

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร  
ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร  

ปรับปรุง  พ.ศ. 2555 ที่ใชจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 
2555 มีการนําผลการสํารวจในขอ 1 มาใชในการ  ปรับปรุง
หลักสูตร ตาม มคอ.1 และ มคอ.2 จากนั้นนํามาจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนตาม
รายละเอียดใน มคอ.3 เพื่อใหบัณฑิตที่จบไปมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ไดจากการสํารวจความตองการ
ของผูใชบัณฑิตจากขอ 1 มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  
(19.MD_2.7-2-2.1 , 19.MD_2.7-2-2.2, 19.MD_2.7-2-2.3, 
19.MD_2.7-2-2.4) 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
       กลุมวิชาฯ ไดนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(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) 
        นอกจากนี้กลุมวิชาฯ ไดมีแผนที่จะนําขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเพิ่มเติมในป
การศึกษา 2554 ไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตในปตอไป  

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

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร        
       วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณอยางเพียงพอตาม
เกณฑมาตรฐานการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
เกณฑการขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยสภา พ .ศ. 2545 และรายงานผลการดําเนินงานชวง 6 
ป ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2549-2555 
(19.MD_2.7-3-3.1) 

 
 
 
 
 
 
19.MD_2.7-3-3.1 
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กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
      วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดมีการจัดทําแผน
อัตรากําลังสายวิชาการและสรรหาบุคลากรใหเพียงพอตาม
แผนที่กําหนดไว  (19. PH_2.7-3-3.1)  รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไดแก การจัดหาวัสดุ
หนังสือ วารสาร และตําราทางการแพทยและการสาธารณสุข
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฐานขอมูลออนไลน สื่ออิเล็ก
ทรอนิคตาง ๆ การติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ตเพิ่มเติม 
(19.PH_2.7-3-3. 2) เพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนานักศึกษาใหมี
ความรูดานวิชาชีพ ดานสาธารณสุข และมีทักษะการทําวิจัย
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 

19.PH_2.7-3-3.1 
 
 
 
 
 

19.PH_2.7-3-3.2 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
     วิทยาลัยฯ  ไดมีระบบและกลไกเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
ปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยในเบื้องตนไดมีการจัดทํา
ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข (19.MD_2.7-4-4.1) 
     ในปการศึกษา 255 5 นักศึกษาแพทยไดเขารวมกิจกรรม
วิชาการระดับนานาชาติรวม 1 คร้ัง (19.MD_2.7-4-4.2)  
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
         วิทยาลัยฯ ไดจัดทําประกาศ  เร่ืองหลกัเกณฑการ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (19. PH_2.7-4-
4.1) เพื่อใหเปนระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

19.PH_2.7-4-4.1 
 
 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

กลุมวิชาแพทยศาสตร      
      วิทยาลัยฯ ไดมีกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรอยางตอเนื่องตลอด
ทั้งป๖ ( 19.MD_2.7-5-5.1) ไดแก กิจกรรมไหวครู , โครงการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม , โครงการสมาธินําใจ, โครงการ

 
 
 
19.MD_2.7-5-5.1 
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แตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว .แพทย, โครงการ
ทําบุญหอพักนักศึกษาแพทย 6 (19.MD_2.7-5-5.2) 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
      วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร อยางตอเนื่องตลอดทั้งป 
ไดแก กิจกรรมไหวครู ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลให
อาจารยใหญ (19. PH_2.7-5-5.1) , โครงการปลูกคุณธรรม
จริยธรรมดวยวิถีพุทธ (19.PH_2.7-5-5.2),  โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสาธารณสุข, โครงการสมาธินําใจ โครงการ
แตงกายดีมีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย  
(19.PH_2.7-5-5.3)  เปนตน 

 
19.MD_2.7-5-5.2 

 
 
 
 
 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน                     
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง    
กลุมวิชาแพทยศาสตร 
19.MD_2.7-1-1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
19.MD_2.7-1-1.2 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
 
19.MD_2.7-2-2.1 บันทึกขอความ ขอนําสงเกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555 
19.MD_2.7-2-2.2 (ราง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร พ.ศ.2554 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 
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19.MD_2.7-2-2.3 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ.2555 

19.MD_2.7-2-2.4 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา รหัสวิชา 1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตรการแพทย 3 
 
19.MD_2.7-3-3.1 บันทึกขอความ ขอรายงานผลการดําเนินงานชวง 6 ป ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                       

ปการศึกษา 2549 - 2555 
19.MD_2.7-4-4.1 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ืองหลักเกณฑการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมประชุทมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

19.MD_2.7-4-4.2 บันทึกขอความ ขอแจงรายชื่อผูเขารวมการแขงขันตอบปญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยา
ภูมิคุมกันทางการแพทยนานาชาติโดยศิริราช คร้ังที่ 2 ( The 2nd Siriraj International Medical 
Microbiology Competition SIMIC) 

19.MD_2.7-5-5.1 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
19.MD_2.7-5-5.2 รายงานประจําป 2555  :  ผลการดําเนินงานดานพัฒนานักศึกษา (หนา 47-52) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
19.PH_2.7-1-1.1 สรุปโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 
19.PH_2.7-1-1.2 หนังสือที่ ศธ.0529.16/ ว0695 เร่ือง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามการประเมิน

ประสิทธิภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
19.PH_2.7-1-1.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําปการศึกษา 

2553 

19.PH_2.7-2-2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                       
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) คร้ังที่ 11/2553  

19.PH_2.7-2-2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                   
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) คร้ังที่ 12/2553  

19.PH_2.7-2-2.3 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 หมวดที่ 2 ขอ 1.2.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

19.PH_2.7-3-3.1 แผนอัตรากําลังสายวิชาการ พ.ศ. 255 5-2558  
19.PH_2.7-3-3.2 ผลการดําเนินงานดานเอกสารสนเทศ  ปงบประมาณ 2555 

19.PH_2.7-4-4.1 ประกาศเร่ืองหลักเกณฑการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 
 ผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

19.PH_2.7-5-5.1 โครงการสืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ ประจําป 255 5 
19.PH_2.7-5-5.2 โครงการปลูกคุณธรรม จริยธรรมดวยวิถีพุทธ 
19.PH_2.7-5-5.3 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาธารณสุข โครงการสมาธินําใจ โครงการแตงกายดีมีวินัย ตรงตอ

เวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย 2556 
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ตัวบงชี้ที ่2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร 

        วิทยาลัยฯ ไดกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม อยางเปน
ลายลักษณอักษร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดาน
คุณธรรม จริยธรรม   (19.2.8-1-1.1)  กําหนดคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาแพทยตามมาตรฐานวชิาชีพ 
(19.2.8-1-1.2 สมอ. 01 ของแพทย), นอกจากนี้ยังไดมี
แจงใน ประมวลรายวิชาแตละรายวิชา (19.2.8-1-1.3)  
รวมทั้งในคูมือฝกปฎิบัติงานนักศึกษา (19.2.8-1-1. 4)  
เปนตน 

 
 
 
 

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. มีการถายทอดหรือเผยแพร

พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไป
ยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของ
ทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

        วิทยาลัยฯ ไดถายทอดและเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ไปยังผูบริหาร 
คณาจารย และนักศึกษาอยางทั่วถึงรวมทั้งสถาบันรวม
ผลิตดวย  โดยไดดําเนินการแจงเวียนใหกับอาจารยและ
นักศึกษาทราบ (19.2.8-2-2.1) การประชาสัมพันธผาน
เว็บไซต (19.2.8-2-2.2 ) การติดบอรดประชาสัมพันธ 
(19.2.8-2-2.3) facebook (19.2.8-2-2.4) และสงหนังสือ
ราชการถึงสถาบันรวมผลิตที่เก่ียวของ  (19.2.8-2-2. 5) 
รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของทราบ  

 
 
 
 

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. มีโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน 

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยฯไดกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมตามประกาศ วิทยาลัยฯ ไดจัดทํา
กิจกรรม  “แตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี             
ว.แพทย” (19.2.8-3-3.1) เพื่อเปนการดําเนินการตามคุณ
ลักษณดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการสงเสริมดวย
การรณรงคประชาสัมพันธ (19.2.8-3-3. 2) และขอความ
รวมมือกับอาจารย และบุคลากร ชวยกํากับ ติดตาม
พฤติกรรมดังกลาว ในหลักสูตรและรายวิชาตาง โดยมีการ
ระบุเปนตัวชี้วัดในสมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใน
แตละรายวิชา(19.2.8-3-3.3) 

 
 
 

19.2.8-3-3.1 
 

19.2.8-3-3.2 
 
 
 

19.2.8-3-3.3 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 89 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
4. มีการประเมินผลโครงการ

หรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอย รอยละ 90  ของตัวบงชี้ 

         วิทยาลัยฯ ไดมีการประเมินการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามขอ 3 ในทุก
รายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรในสวนของ
คะแนนเจตคต(ิ19.2.8-4-4.1)และในหลักสูตร
แพทยศาสตรมีการประเมนิเจตคติโดยอาจารยแตละ
รายวิชาตามแบบประเมินเจตคติ (19.2.8-4-4.2) ดังแสดง
ตามตัวอยางเอกสารแนบ (19.2.8-4-4.3) 

 
 
 

19.2.8-4-4.1 
 

19.2.8-4-4.2 
19.2.8-4-4.3 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ 

         วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่ไดรับโล หรางวัล นักศึกษา
แพทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 
จํานวน 1 คน คือ  นายรัฐพล เกิดสุข  (19.2.8-5-5.1)  
(19.2.8-5-5.2) 

 
19.2.8-5-5.1 
19.2.8-5-5.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 ขอ (1-3,5) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.8-1-1.1    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ของ  
    นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2555 
19.2.8-1-1.2    สมอ. 01 ของแพทย 
19.2.8-1-1.3    มอค.3 รายละเอียดของรายวิชา  
19.2.8-1-1.4    ขอกําหนดเก่ียวกับการฝกปฎิบัติงาน 

19.2.8-2-2.1    เอกสารแจงเวียนประกาศ 
19.2.8-2-2.2    ภาพการประชาสัมพันธผานเว็บ 
19.2.8-2-2.3    ภาพบอรดประชาสัมพันธติดประกาศคุณลักษณะ 
19.2.8-2-2.4    ภาพการประชาสัมพันธผาน facebook 
19.2.8-2-2.5    หนังสือราชการสงถึงสถาบันรวมผลิต เร่ืองประกาศคุณลักษณะบัณฑิตดานคุณธรรมและจริยธรรม 
                    บันทึกขอความการงดใหบริการกับ นศ.ที่แตงกายไมถูกระเบียบ 
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19.2.8-3-3.1    กิจกรรม “สํานึกดี แตงกายดี เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” 
19.2.8-3-3.2    ปายประชาสัมพันธรณรงค  
19.2.8-3-3.3    สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (สมุดเช็คชื่อ) จากฝายบริการการศึกษา 

19.2.8-4-4.1    แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด 
19.2.8-4-4.2    แบบประเมินเจตคติ (ประเมินโดยอาจารย) 
19.2.8-4-4.3    แบบประเมินเจตคติ (ประเมินโดยอาจารย) 

19.2.8-5-5.1    บันทึกขอความสงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัล  
19.2.8-5-5.2    ภาพถายการรับโลหจากแพทยสภาในวันไหวครู   
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.9  ตัวบงชี้ดานคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 2.9.1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1)  
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการใหคะแนน    ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
จํานวน 

หนวยวัด 
พบ. วท.บ. วิทยาลัย 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  ปการศึกษา 
2554 

50 93 143 คน 

-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ไดงานทํา 39 65 104 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีอุปสมบท  0 0 0 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีท่ีเขารับการเกณฑทหาร 0 0 0 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 6 6 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 0 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีศึกษาตอ 0 2 2 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาระดับ  ป.ตรี ท่ีไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ท่ีนํามาเปนตัวตั้ง) 

39 71 110 คน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีตอบแบบสํารวจฯ 39 82 121 คน 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี (ท่ีนํามาเปนตัวหาร) 39 80 119 คน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ท่ีตอบแบบสํารวจฯ 78 88.17 84.64 รอยละ 
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ปการศึกษา 2554 100 88.75 92.44 รอยละ 
7. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 

= รอยละ 100) 
5 4.44 4.62 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 100 รอยละ 97.67 4.88 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี ( รอขอมูลจากงานแผนของมหาวิทยาลัย ) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 98 รอยละ 92.44 4.62 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 98  รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 98 รอยละ 88.75 4.44 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.9.1-1   สรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ป 2555 จากสรุปรายไดเฉลี่ย   
                ของบัณฑิต 2555  www.job.mua.go.th 
19.2.9.1-2  รายชื่อบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 ธันวาคม 2555 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.9.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ(สมศ.2)                
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการใหคะแนน  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5) 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
จํานวน 

หนวยวัด 
พบ. วทบ. วิทยาลัยฯ 

1. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ     คะแนน 
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.66 4.63 4.65 คะแนน 
1.2 ดานความรู 4.32 4.20 4.26 คะแนน 
1.3 ดานทักษะทางปญญา 4.31 4.28 4.30 คะแนน 
1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.54 4.55 4.55 คะแนน 
1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.42 4.21 4.32 คะแนน 

1.6  ดานลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

“สรางสรรค สามัคคี นํานึกดีตอสังคม” 

4.57 4.57 4.57 คะแนน 

ผลการวิเคราะหขอมูล โดยผูใชบัณฑิตตามลักษณะงานใน
สาขาวิชาของบัณฑิต หลักสูตรแพทยศสตรบัณฑิต 

    

- ประสิทธิภาพของบัณฑิตดานวิชาการ 3.84 - 3.84 คะแนน 

- ประสิทธิภาพของบัณฑิตดานวิชาชีพ 3.97 - 3.97 คะแนน 

- ประสิทธิภาพของบัณฑิตดานทักษะการทํางาน 4.04 - 4.04 คะแนน 

- คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคตามหลักสูตร 4.06 - 4.06 คะแนน 

2.  จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 28 30 58 คน 
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 50 93 143 คน 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
จํานวน 

หนวยวัด 
พบ. วทบ. วิทยาลัยฯ 

4. คิดเปนรอยละ 56 32.25 40.56 รอยละ 

5. คาคะแนนคุณภาพบัณฑิต ทั้ง 1-5 ดาน 4.45 4.37 4.41 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 4.15 คะแนน 4.15 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี (รอขอมูลจากงานแผนของมหาวิทยาลัย ) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 4.2 คะแนน 4.41 คะแนน  4.41 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 4.2 คะแนน 4.45 คะแนน 4.45 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 4.2 คะแนน 4.37 คะแนน 4.37 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.9.2-1     แบบสรุปความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
                  อุบลราชธานี 
19.2.9.2-2     แบบสอบถามตอบกลับจากผูใชบัณฑิต 
19.2.9.2-3     ผลการวิเคราะหขอมูล โดยผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.9.5  การพัฒนาคณาจารย   (สมศ. 14) 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี ้ :  
 คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของ
สถาบันในการสงเสริม สนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ สวนการ
คิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑ
ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ กพ. 

เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 
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วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 

วิธีการคํานวณ 
 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจําจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษา
ตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

1. อาจารย 1 0 14 14.5 14.5 1 

2. ผูชวยศาสตราจารย 0 0 1 1 2 0 

3. รองศาสตราจารย 0 0 0 0 1 0 

4. ศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

หนวย
วัด 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพของอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง รวมลาศึกษาตอ ในป
การศึกษา 2555 

123.50 37 160.50 คาถวง 
นน. 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

หนวย
วัด 

1.1 ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ระดับ
ปริญญาตรี 

0 0 0 คาถวง 
นน.  

1.2 ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ระดับ
ปริญญาโท 

31 32 63 คาถวง 
นน.  

1.3 ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ระดับ
ปริญญาเอก 

92.5 5 97.5 คาถวง 
นน.  

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2555 33.5 16.5 50 คน 
3. ผลรวมถวงน้ําหนักเฉลี่ยของระดับคุณภาพ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ /
อาจารยทั้งหมด 

3.69 2.24 3.21  คะแนน 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
(คะแนนเต็ม 6 เทากับ 5 คะแนน) 

3.07 1.87 2.68 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ระดับคุณภาพฯ/
อาจารยประจํา) 

คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 4 คะแนน 3.27 2.73 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 4 คะแนน 3.94 3.28 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 4 คะแนน 2.00 1.67 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ระดับคุณภาพฯ/
อาจารยประจํา) 

คะแนนการตนเอง
ประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 2.90 คะแนน 3.21 คะแนน 2.68 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 2.90 คะแนน 3.69 คะแนน 3.07 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 2.90 คะแนน 2.24 คะแนน 1.87 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.2.9.5-1 ตารางสรุปจํานวนอาจารย ระบุวุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา 2555 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 3 
 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสาร 
7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6 ขอ 5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ. - - 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  5 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผูบริหารมีนโยบายและใหการสนับสนุนการทํากิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองของการ
สรางเสริมสุขภาพ และการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม  

- วิทยาลัยฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาชั้นป และอาจารยในวิทยาลัยฯ ที่ดูแลนักศึกษา
และใหคําแนะนําแกนักศึกษาไดอยางใกลชิด 

- นักศึกษาและอาจารยเขารวมกิจกรรมที่จัดข้ึนไดตามเปาหมาย 
- มีการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
- นักศึกษามีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชน ซึ่งเปนโครงการที่คณาจารยจัดเพื่อเสริมการ

เรียนรูในรายวิชาตางๆ  
- มีกิจกรรมที่ตอเนื่องในดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา  ทําใหนักศึกษาทุกฃั้นปไดมีโอกาส

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยบัณฑิตที่จบออกไปไดรับการยกยองในเร่ืองกิริยามารยาท ความนอบนอม
ถอมตน การไมเก่ียงงาน ทนตอภาวะกดดันไดดี กลาแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธดีและมีน้ําใจ 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ไมมีลานกิจกรรมสําหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษาอยางเพียงพอ 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- วิทยาลัย ฯ จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาในการใหคําปรึกษาและแนะนํานักศึกษาทั้งระบบอาจารยที่ปรึกษา  
     อาจารยที่ปรึกษาชั้นป อาจารยที่ปรึกษาสาขา อาจารยที่ปรึกษารวมสาย ซึ่งทําใหนักศึกษามีความ 
     สะดวกสบาย และขอรับคําปรึกษากับอาจารยที่ตนเองตองการรับคําปรึกษาไดตลอดเวลา 
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องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1ขอ มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา 

      วิทยาลัยฯ จัดใหมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดย
จัดใหมีฝายพัฒนานักศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่คอยใหคําปรึกษาทั้งทางดาน
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา แตงตั้งผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา  (19.3.1-1.1.1) รวมทั้งมีการ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  
(19.3.1-1-1.2)  การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นปของแตละ
หลักสูตร ( 19.3.1-1-1.3) , (19.3.1-1-1.4)  เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางดาน
วิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา และมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  (19.3.1-1-1.5) และมีชองทางการให
คําแนะนําผานสังคมออนไลน เชน 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. มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา 

        วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาในหลากหลายดาน ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ (19.3.1-
2-2.1)   วิทยาลัยฯ ( 19.3.1-2-2.2)  หนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธ
ภายในคณะและสถาบันรวมผลิต (19.3.1-2-2.3) ,บอรดประชาสัมพันธงาน
กิจการนักศึกษา(19.3.1-2-2.4) facebook ของกลุมแพทยและสาธารณสุข 
(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. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา 

        วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมพี่บัณฑิตพบนอง  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานในวชิาชีพใหกับรุนนองไดรับทราบ ( 19.3.1-3-
3.1) ,โครงการพัฒนาประสบการณวชิาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร)   ( 19.3.1-3-3..2 ) และหลักสูตรแพทยไดมีการจัด
โครงการสนับสนุนและเตรียมความพรอมสําหรับการสอบประเมินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอด
สําหรับนักศึกษาแพทย ใหกับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 และ ปอ่ืนๆ ในชั้น
คลินิก ที่จะเขาสอบ NL Part I  (19.3.1-3-3.3 ) และไดมีการจัดอบรม
ใหกับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ในวันปจฉิมนิเทศ เก่ียวกับเร่ือง
ประสบการณการเปนแพทยในชุมชน กฎหมายเก่ียวกับแพทยและการ
ฟองรอง เวชจริยศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานจริง
ในโรงพยาบาล (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 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน
ตอศิษยเกา 

        วิทยาลัยฯ และงานกิจการนักศึกษา  จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกาผานทาง website ของมหาวทิยาลัยฯ 19.3.1-4.4.1 , 
website ของวิทยาลัยฯ ( 19.3.1-4.4.2) ,  ฐานขอมูล REG ( 19.3.1-
4.4.3)  Facebook ของกลุมวิชาแพทยศาสตรและกลุมวิชาสาธารณสุข  
(19.3.1-4.4.4) , จุลสาร  (19.3.1-4.4.5) 

19.3.1-4-4.1 
19.3.1-4-4.2 
19.3.1-4-4.3 
19.3.1-4-4.4 
19.3.1-4-4.5 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษย
เกา 

          วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการกาวสู 1 ทศวรรษวทิยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุขกับการสรางเสริมสุขภาพ ในวนัที่ 16-17 ธันวาคม 
2555 เพื่อใหศิษยเกาไดเขารวมการประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ 
(19.3.1-5-5.1)  

 
 

19.3.1-5-5.1 
 

6. มีผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1-3 ทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

           วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมินผลคุณภาพของการ
ใหบริการตามแบบประเมินของวิทยาลัย ซึ่งไดผลการประเมินรวมเฉลี่ยทั้ง 
3 ดาน เทากับ 3.88 โดยผลการประเมินแยกเปน 3 ดานดังนี้  
 ดานที่ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.80    
ดานที่ 2  การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ได
คะแนนเฉลี่ย 3.87  
ดานที่ 3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.97   (19.3.1-6-6.1, 19.3.1-6-6.2)   
(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. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา 

            วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
นําเสนอใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ไดทราบ ในการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  เพื่อใชเปนขอมลูในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษา (19.3.1-7-7.1, 19.3.1-7-7.2) 

19.3.1-7-7.1 
19.3.1-7-7.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ  7 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง 
19.3.1-1-1.1     คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝาย พัฒนานักศึกษา  
19.3.1-1-1.2     คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  
19.3.1-1-1.3     คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นปของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต       
19.3.1-1-1.4     คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นปของหลักสูตร  วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร ) 
19.3.1-1-1.5     กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   
19.3.1-1-1.6 Facebook ของกลุมแพทยและสาธารณสุข 
19.3.1-2-2.1 ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย    
19.3.1-2-2.2    ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซดของวิทยาลัยฯ  
19.3.1-2-2.3      บอรดประชาสัมพันธงานพัฒนานักศึกษา 
19.3.1-2-2.4     หนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธภายในวิทยาลัย  
19.3.1-2-2.5      Facebook ของกลุมแพทยและสาธารณสุข  
19.3.1-3-.3.1    โครงการพี่บัณฑิตพบนอง    
19.3.1-3-3.2     โครงการฝกประสบการณวิชาชีพเสริม สําหรับนักศึกษา วท.บ. สาธารณสุขศาสตร ชั้นปที่ 3 
19.3.1-3-3.3      โครงการสนับสนุนและเตรียมความพรอมสําหรับการสอบประเมินความรูความสามารถในการประกอบ 
 วิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดสําหรับนักศึกษาแพทย   
19.3.1-3-3.4     โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6  
19.3.1-3-3.5      กําหนดการปจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6  
19.3.1-4-4.1     website ของมหาวิทยาลัยอุบลฯ  
19.3.1-4-4.2   website ของวิทยาลัยแพทยฯ  
19.3.1-4-4.3     ระบบฐานขอมูล REG  
19.3.1-4-4.4     Facebook ของกลุมวิชาแพทยศาสตรและกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  
19.3.1-4-4.5     จุลสาร  

19.3.1-5-5.1     กาวสู 1 ทศวรรษวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขกับการสรางเสริมสุขภาพและ 
 รายชื่อผูเขารวมประชุม  

19.3.1-6-6.1 สรุปผลการประเมินการใหบริการตามแบบประเมินมหาวิทยาลัย 
19.3.1-6-6.2 ตัวอยางแบบประเมินการใหบริการตามแบบประเมินมหาวิทยาลัย  
19.3.1-6-6.3 สรุปกลการประเมินการใหบริการของวิทยาลัยฯ 
19.3.1-6-6.4 ตัวอยางแบบประเมินการใหบริการของวิทยาลัยฯ  

19.3.1-7-7.1 วาระการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเร่ืองการประเมนิคุณภาพของการใหบริการ 
19.3.1-7-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ   
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   3 

หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่สงเสริมผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แหงชาติทุกดาน 

         วิทยาลัยฯ มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกดาน (19.3.2-1-1.1) โดยทั้ง
วิทยาลัยฯ และสถาบันรวมผลิตไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมรวมกัน (19.3.2-1-1.2) 
 
 

 
19.3.2-1-1.1 
19.3.2-1-1.2 

 

2. มีกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

         วิทยาลัยฯ ไดใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาเปนประจําทุกป  
(19.3.2-2-2. 1) การใหความรูการประกันคุณภาพแกสโมสรนักศึกษา  
(19.3.2-2-2.) รวมทั้งมีการแจกแผนพับประชาสัมพันธดานการประกัน
คุณภาพกับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศและประชาสัมพันธใหกับนักศึกษา
แตละชั้นป (19.3.2-2- 3.) ในสวนของโรงพยาบาลรวมผลิตไดชี้แจง
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาทราบเปนประจํา
ทุกป และเขารวมใหขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรแพทยศาสตร (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. มีการสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่

สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการ

           วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมโดยใชหลัก PDCA ในการจัดทํา
โครงการและดําเนินงานจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  (19.3.2-3-3.1)   
อยางนอย 5 ประเภทไดแก 

 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  เชน 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
แพทยชั้นปที่ 6, โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  เชน  การแขงขันกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ 17 สถาบัน, การแขงขันกีฬาศูนย
วิทยาศาสตรสุขภาพ  4 สถาบัน โครงการแขงกีฬานองใหม, การ
แขงขันกีฬาเข็มสัมพันธ, โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  เชน โครงการ
บริจาคโลหิตในวันมหิดล,โครงการธนาคารขยะ   

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  เชน โครงการพัฒนา

 
 
 

19.3.2-3-3.1 
19.3.2-3-3.2 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คุณธรรมจริยธรรม, โครงการนั่งสมาธิ, กิจกรรม แตงกายดี มีวินัย 
ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  เชน กิจกรรมวันไหวครู, 
กิจกรรมทําบุญอาจารยใหญ, กิจกรรมถวายพวงมาลาวันมหิดล, 
พิธีมอบเสื้อกาวดใหกับนักศึกษาแพทย  

4. มีการสนับสนุนให
นักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน 

          วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนา
คุณภาพระหวางสถาบั นผลิต แพทย ใหม (19.3.2-4-4.1) รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานใน
รูปแบบตางๆ เชน จั ดกิจกรรมรวมกัน ทั้งการเขาคายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (19.3.2-4-4. 2)  การเปดร้ัวโรงเรียนแพทย (19.3.2-4-4. 3) 
และยังมีการเขารวมเปนสมาชิก “สมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย”   เพื่อใหนักศึกษา
สาธารณสุข ไดมีโอกาสนําความรูในวิชาชีพมาชวยเหลือสังคม การนํา
ความรูไปประยุกตใชไดจริง การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเปน
ผูนําดานสุขภาพ โดยมีการจัดประชุมทุกป และใหทุกสถาบันที่เปน
สมาชิกหมุนเวียนการเปนเจาภาพจัดกิจกรรมและรวมแขงขันกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ (19.3.2-4-4.4, 19.3.2-4-4.5) 

 
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 

5. มีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

         วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมินผลการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาตามที่กําหนดในโครงการ ( 19.3.2-5-5.1) และ
กําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม( 19.3.2-5-5.2) 
เพื่อจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป  

 
19.3.2-5-5.1 
19.3.2-5-5.2 

6. มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

          วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ขอเสนอแนะของนักศึกษา การวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษา ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (19.3.2-6-6.1, 19.3.2-6-6.2)   

 
19.3.2-6-6.1 
19.3.2-6-6.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                     

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง 
19.3.2-1-1.1      แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
19.3.2-1-1.2  การประชุมการทําแผนการดาํเนินงานของวิทยาลัยฯรวมกับสถาบันรวมผลิต 

19.3.2-2-2.1  กําหนดการวันปฐมศึกษา 
19.3.2-2-2.2  ภาพการอบรมใหความรูการประกันคุณภาพแกสโมสรนักศึกษา 
19.3.2-2-2.3  แผนพับประชาสัมพันธดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
19.3.2-2-2.4  เอกสารเผยแพรการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาแพทยชั้นคลินิก 

19.3.2-3-3.1      ตัวอยางโครงการโดยใชหลัก PDCA 
19.3.2-3-3.2  สรุปรายงานการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา  

19.3.2-4-4.1      ขอตกลงความรวมมือเขารวมเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบันผลิตแพทยใหม  
19.3.2-4-4.2      การเขารวมกิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
19.3.2-4-4.3      การเขารวมกิจกรรมเปดร้ัวโรงเรียนแพทย 
19.3.2-4-4.4  การเปนสมาชิกสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหงประเทศไทย  
19.3.2-4-4.5  การเขารวมประชุมการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ 

19.3.2-5-5.1      ผลการประเมินงานกิจการนักศึกษา     
19.3.2-5-5.2 รายงานประจําปสโมสรนักศึกษา 

19.3.2-6-6.1     วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
19.3.2-6-6.2     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 4 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน    
                 สรางสรรค 

7 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ                
                 งานสรางสรรค 

5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน  
                 อาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 

49,886.67บาท/
คน 

4.99 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ 
                   เผยแพร  

รอยละ 21.57 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  รอยละ 3.92 0.98 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ   รอยละ 0.49 0.25 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  4.66 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ. - 2.08 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  3.37คะแนน 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย   
ของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  - มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  

  - คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยและสามารถขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก รวมถึงมี 
   ผลงานตีพิมพทั้งระดับชาติ และนานาชาติอยางตอเนื่อง 

- มีการจัดประชุม Research forum โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญจากทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน
อาจารยภายในวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการกระตุนและเพิ่มพูนความรูทางพื้นฐาน นวัตกรรม และงานวิจัย 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางดานวิจัย 

- มีคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยและโรงพยาบาลรวมผลิต เพื่อประสานงานดานวิจัย แลกเปลี่ยน
งานวิจัยตลอดจนนํางานวิจัยที่เกิดข้ึนจากอาจารยกลุมปรีคลินิกไปใชประโยชน 

- สงเสริมอาจารยใหทําวิจัยโดยมีการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อเปนทุนสนับสนุนการทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคและการตีพิมพเผยแพรผลงานระดับชาติ และจัดอบรมแนวทางการในการขอทุนวิจัย
และทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

- มีนักวิจัยพี่เลี้ยงชวยเหลือจากหลายสถาบัน เชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ควรกระตุนอาจารยรุนใหมใหทําวิจัยมากข้ึน 
  - พัฒนาระบบการสรางขวัญกําลังใจและการยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยให     
    รางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานประจําปอยางตอเนื่อง 
-  พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศใหมากข้ึน 
-  ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการวิจัยอยางตอเนื่อง 
-  พัฒนาหนวยงานสนับสนุนการออกแบบเคร่ืองมือวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการ   
   ประเมินผลการวิจัย 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - สนับสนุนงบประมาณของวิทยาลัยฯ ดานการวิจัยเพื่อใหมนีักวิจัยและผลงานวิจัยมากข้ึน 
 - สนับสนุนใหมกีารสรางเครือขายความรวมมือหรือกลุมวิจัยระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
   ประเทศ 
 - สงเสริมใหบุคคลากรทํางานวิจัยโดยอาศัยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและจัดกิจกรรมการจัดการ 
   ความรูระหวางนักวิจัยที่มีประสบการณกับนักวิจัยหนาใหม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ   

1 ขอ 
มีการดําเนินการ   

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ   
4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 6 
ขอ 

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของสถาบัน และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

 

       วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจยั และมีการดําเนินการตามระบบที่
กําหนดคือ 
     1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยในระยะเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2555-2559)  (19.4.1-1-1.1)  
     2. มีการกําหนดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และมีการจัดสัมมนาในหัวขอเร่ือง “ผูบริหารกําหนดทิศทาง
แผนกลยุทธ และถายทอดแผนกลยุทธสูหนวยงานและบุคคล” ณ 
โรงแรม Amari Emerald Cove Koh Chang จังหวัดตราด 
ระหวางวันที่ 17-20 เมษายน 2556 (19.4.1-1-1.2) 
     3. มีการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ผาน
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (19.4.1-1-1.3: คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 
368/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555) เพื่อทําหนาทีกํ่าหนด
นโยบาย แผนงานและกรอบการดําเนินงานวิจัย สงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค ตลอดจนการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานอยางตอเนื่อง  
     4. มีการดําเนินงานและจัดกิจกรรมดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 
ซึ่งไดสรุปในรายงานประจาํป (19.4.1-1-1.4) 

 
 
 
19.4.1-1-1.1 

 
 

19.4.1-1-1.2 
 

19.4.1-1-1.3 
 
 
 

19.4.1-1-1.4 

2. มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัย หรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
       วิทยาลัยฯ ไดบูรณาการการทําวิจัยกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและปญหาพิเศษทางดานสาธารณสขุ 
(19.4.1-2-2.1) โดยใหนักศึษาไดทํางานวิจัยปญหาพิเศษเพื่อพัฒนา
ทักษะและกระบวนการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ 
ไดจัดทําประกาศ เร่ือง “หลักเกณฑการสนับสนุนใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

 
 
 

19.4.1-2-2.1 
 
 

19.4.1-2-2.2 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 106 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สาธารณสุข” ( 19.4.1-2-2. 2) และสนับสนุนใหนักศึกษาแพทย
นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ An 
International Association for Medicine Education” เร่ือง 
Patients’ Perception and Attitudes Toward Medical 
Students Participating in Obstetric and Gynaecologic 
Outpatient Service in Thailand ในวันที่ 25-29 สิงหาคม 2555 
ณ ประเทศอังกฤษ (19.4.1-2-2.3) 

 
19.4.1-2-2.3 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

 

     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ดังนี้ 
    1. จัดทําประกาศ เร่ือง “ หลักเกณฑและวิธีการใหคณาจารย
และบุคลากรที่ประสงคขอไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ” ( 19.4.1-3-3.1) ซึ่งมีอาจารยและ
นักวิจัยไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ เชน 
การนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติใน
การประชุม the12th Asian-Pacific Congress for Parasitic 
Zoonoses (APCPZ). ระหวางวันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศ
ญี่ปุน (19.4.1-3-3.2) 
    2. จัดอบรมใหความรูโดยเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ คือ 
Professor Dr. Janet I. Maclnnes จาก Department of 
Pathobiology, Ontario Veterinary College, University of 
Guelph, Ontario, Canada บรรยายหัวขอเร่ือง “ Bacterial 
Pathogenesis” ในวันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.30–
16.30 น. (19.4.1-3-3.3) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
    3. มีอาจารยเขารวมอบรมความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย ใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวขอเร่ือง “จรรยาวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ”(19.4.1-3-3.4)  
    4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย Research 
Forum เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและเรียนรูการวิจัยรวมกัน 
(19.4.1-3-3.5) 

 
 
 

19.4.1-3-3.1 
 
 

19.4.1-3-3.2 
 
 
 
 

19.4.1-3-3.3 
 
 

19.4.1-3-3.4 
 

19.4.1-3-3.5 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

     วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุน
วิจัย โดยจัดทําประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัย ( 19.4.1-4-4.1) เพื่อใหอาจารยและนักวิจัยไดพัฒนา
งานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
     นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อ

 
19.4.1-4-4.1 

 
 

19.4.1-4-4.2 
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เปนทุนวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (19.4.1-4-4.2) 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจ

ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้  

1) หองปฏิบัติการวิจัยฯ 
หรือหนวยวิจัยฯ หรือ
ศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
2) หองสมุดหรือแหลง

คนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 

3) สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย  

4) กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริม 

งานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

       วิทยาลัยฯ สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบัน ดังนี้ 
1. หองปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกและหนวยงานวิจัยและบริการ
วิชาการ เพอสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย (19.4.1-5-5.1)  
2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย ( 19.4.1-5-
5.2) 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ( 19.4.1-5-5.3) 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนตํารา และงานวิจัย 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/  (19.4.1-5-5.4) 
4. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ  
   4.1 จัดประชุมวิชาการ เร่ือง “1 ทศวรรษ วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข  Education and Research for Better 
Health” ในวันที่ 17 ธันวาคม 255 5 โดยมีศาสตราจารย
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
     - ศาสตราจารยนายแพทยเกียรติ รักษรุงธรรม 
ปาฐกถาพิเศษ : การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยใน
โรงเรียนแพทย (19.4.1-5-5.5) 
     - ศาสตราจารยนายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒน 
บรรยายพเิศษ : แนวทางการบริหารและเครือขายงานวิจัยใน
โรงเรียนแพทย (19.4.1-5-5.6) 
    4.2 กิจกรรมการจัดการความรู  
      - Professor Dr. Janet I. Maclnnes จาก Department of 
Pathobiology, Ontario Veterinary College, University of 
Guelph, Ontario, Canada เร่ือง “Bacterial Pathogenesis” 
ในวันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.30–16.30 น.  (19.4.1-5-
5.7) 

 
 
19.4.1-5-5.1 
19.4.1-5-5.2 

 
19.4.1-5-5.3 
19.4.1-5-5.4 

 
 
 
 
 

19.4.1-5-5.5 
 
 

19.4.1-5-5.6 
1 
 
 
 

9.4.1-5-5.7 

6) มีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนใน
ขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น 
 
 
 

     วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบัน ดังนี้ 

1. รายงานความกาวหนาและการติดตามการขยายระยะเลา 
การดําเนินงานโครงการวิจยั (19.4.1-6-6.1) 
     2. ผลการติดตามการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย                   
(19.4.1-6-6.2) 
     3. ผลการประเมินโครงการประชมุวิชาการ (19.4.1-6-6.3) 

 
 
 

19.4.1-6-6.1 
19.4.1-6-6.2 

          
19.4.1-6-6.3 
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7) มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน 

       วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการนําผลการประเมินภารกิจการวิจัย
ที่ไดรับจากอาจารยและนักวิจัย มาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

19.4.1-7-7.1 
 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุม ข ) 
8) มีระบบและกลไกเพื่อสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 
หรือจากสภาพปญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคม 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

      วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 
   1. บันทึกความรวมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อทองถ่ิน ระหวาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) (19.4.1-8-8.1) 
  2. มีโครงการวิจัย เร่ือง “กระบวนการลดการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยดานสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกพริก
และชุมชนบานหัวเรือทอง ตําบลหัวเรือ อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ( 19.4.18-8.2)  เพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชน และมีหนวยงานในชุมชนเขารวมในการวิจัยดวย 

 
 
 

19.4.1-8-8.1 
 
 

19.4.1-8-8.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                     

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ (1-7) 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิงหลักฐาน 
19.4.1-1-1.1 แผนยุทธศาสตรดานการวจิัยในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) 
19.4.1-1-1.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการจัดสัมมนาในหัวขอเร่ือง “ผูบริหารกําหนด

ทิศทางแผน กลยุทธ และถายทอดแผนกลยุทธสูหนวยงานและบุคคล” 
19.4.1-1-1.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 368/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 
19.4.1-1-1.4 รายงานประจําป  

19.4.1-2-2.1 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและปญหาพิเศษทางดานสาธารณสขุ 
19.4.1-2-2.2 ประกาศ เร่ือง “หลักเกณฑการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประชมุวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ภายนอกมหาวทิยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข” 
19.4.1-2-2.3 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ An International Association for Medicine Education” เร่ือง 

Patients’ Perception and Attitudes Toward Medical Students Participating in Obstetric and 
Gynaecologic Outpatient Service in Thailand 
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19.4.1-3-3.1 ประกาศ เร่ือง “หลักเกณฑและวิธีการใหคณาจารยและบุคลากรที่ประสงคขอไปเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณและนําเสนอผลงานทางวิชาการ” 

19.4.1-3-3.2 การนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในการประชุม the12th Asian-Pacific 
Congress for Parasitic Zoonoses (APCPZ) 

19.4.1-3-3.3 อบรมใหความรูโดยเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ คือ Professor Dr. Janet I. Maclnnes จาก 
Department of Pathobiology, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Ontario, 
Canada บรรยายหัวขอเร่ือง “Bacterial Pathogenesis” 

19.4.1-3-3.4 กิจกรรมอบรมความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวขอเร่ือง “จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ” 

19.4.1-3-3.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย Research Forum 

19.4.1-4-4.1 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
19.4.1-4-4.2 ทุนวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  

19.4.1-5-5.1 หองปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกและหนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ เพอสงเสริมและสนับสนุนการ  
                       วิจัย 
19.4.1-5-5.2 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
19.4.1-5-5.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
19.4.1-5-5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนตํารา และงานวิจัย 
19.4.1-5-5.5 ศาสตราจารยนายแพทยเกียรติ รักษรุงธรรมปาฐกถาพิเศษ : การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยใน

โรงเรียน แพทย 
19.4.1-5-5.6 ศาสตราจารยนายแพทยปยทัศน ทัศนาวิวัฒนบรรยายพเิศษ : แนวทางการบริหารและเครือขายงานวิจัย

ในโรงเรียน แพทย 
19.4.1-5-5.7  Professor Dr. Janet I. Maclnnes จาก Department of Pathobiology, Ontario Veterinary 

College,  University of Guelph, Ontario, Canada เร่ือง “Bacterial Pathogenesis” 

19.4.1-6-6.1 รายงานความกาวหนาและการติดตามการขยายระยะเลาการดําเนินงานโครงการวิจัย  
19.4.1-6-6.2       การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 
19.4.1-6-6.3       ผลการประเมินโครงการประชมุวิชาการ 

19.4.1-7-7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  

19.4.1-8-8.1      บันทึกความรวมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อทองถ่ิน ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสํานักงาน
กองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

19.4.1-8-8.2 โครงการวิจัย เร่ือง “กระบวนการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยดานสุขภาพของ
เกษตรกรผู ปลูกพริกและชุมชนบานหัวเรือทอง ตําบลหัวเรือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ                

1 ขอ 
มีการดําเนินการ               

2 ขอ 
มีการดําเนินการ                   

3 ขอ 
 มีการดําเนินการ                  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ        

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

       วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไก สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 
     1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยใน
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)  (19.4.2-1-1.1)  
     2. มีการกําหนดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 และมีการจัดสัมมนาในหัวขอเร่ือง “ผูบริหาร
กําหนดทิศทางแผนกลยุทธ และถายทอดแผนกลยุทธสู
หนวยงานและบุคคล” ณ โรงแรม Amari Emerald Cove 
Koh Chang จังหวัดตราด ระหวางวันที่ 17-20 เมษายน 
2556 (19.4.2-1-1.2) 
     3. มีการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ผาน
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (19.4.2-1-1.3: คําสั่งวิทยาลัย
ฯ ที่ 368/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555) เพื่อทําหนาที่
กําหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการดําเนินงานวิจัย 
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค 
ตลอดจนการตีพิมพเผยแพรผลงานอยางตอเนื่อง  
     4. มีการ จัดทําประกาศ เร่ือง หลักเกณฑสนับสนุน
คาตอบแทนผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ   
(19.4.2-1-1.4 ) และมีบทความที่ไดรับการสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติ (19.4.2-1-1.5) 
     5. มีการจัดทํา ประกาศ เร่ือง “ หลักเกณฑและวิธีการให
คณาจารยและบุคลากรที่ประสงคขอไปเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณและนําเสนอผลงานทางวิชาการ” ( 19.4.2-1-
1.6)  และมีการสนับสนุนงบประมาณในประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (19.4.2-1-1.7) และนานาชาติ (19.4.2-1-1.8) 

 
 
 

19.4.2-1-1.1 
 
 
 

19.4.2-1-1.2 
 

19.4.2-1-1.3 
 
 
 
 

19.4.2-1-1.4 
19.4.2-1-1.5 
19.4.2-1-1.6 
19.4.2-1-1.7 
19.4.2-1-1.8 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรู
ที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

    วิทยาลัยฯ  มีการจัดการความรูจากงานวิจัย โดยการ
วิเคราะห  และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปนองค
ความรูที่คนทั่วไปเขาใจได ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได
ทําการคัดเลือกผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ (19.4.2-2-2.1) เพื่อทํา
การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยใหเขาใจงาย และเชื่อถือ
ได ทันตอการใชประโยชน และนํามาเผยแพรในเว็บไซต 
(19.4.2-2-2.2)  

 
 

19.4.2-2-2.1 
19.4.2-2-2.2 

 

3. มีการประชาสัมพันธและ 
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ  2 
สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

      วิทยาลัยฯ มี การจัดทําจุลสาร เผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัย สูสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของ อีกทั้งยัง
ประชาสัมพันธและเผยแพรบนเว็บไซต (19.4.2-3-3.1) 

 
19.4.2-3-3.1 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 
 

     1. มีงานวิจัยที่ไดรับการตพีิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยูในฐานขอมูล ISI และมีการนําไปใชประโยชนอางอิงทาง
วิชาการในฐานขอมูล ISI  (19.4.2-4-4.1) 
      2. มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพ 
และเชิงนโยบาย โดยมีหนวยจุลชีววิทยา โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค เปนหนวยงานรับรองและใชประโยชน (19.4.2-
4-4.2) 

 
19.4.2-4-4.1 

  
19.4.2-4-4.2 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน 
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

       วิทยาลัยฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา
ดวยการบริหารจัดการ ทรัพยสินทางปญญา  (19.4.2-5-5.1 ) 
และคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย และการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (19.4.2-5-5.2) 

 
19.4.2-5-5.1 
19.4.2-5-5.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                     

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.4.2-1-1.1 แผนยุทธศาสตรดานการวจิัยในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2550-2554)   
19.4.2-1-1.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการจัดสัมมนาในหัวขอเร่ือง “ผูบริหาร  
                      กําหนดทิศทางแผนกลยุทธและถายทอดแผนกลยุทธสูหนวยงานและบุคคล” 
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19.4.2-1-1.3  คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 368/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 
19.4.2-1-1.4  ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑสนับสนุนคาตอบแทนผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาต ิ  
19.4.2-1-1.5  บทความที่ไดรับการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติ  
19.4.2-1-1.6  ประกาศ เร่ือง “ หลักเกณฑและวิธีการใหคณาจารยและบุคลากรที่ประสงคขอไปเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ” 
19.4.2-1-1.7 การสนับสนุนงบประมาณในประชุมวิชาการระดับชาติ  
19.4.2-1-1.8      การสนับสนุนงบประมาณในประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
19.4.2-2-2.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
19.4.2-2-2.2 เว็บไซต  
19.4.2-3-3.1      จุลสาร และเว็บไซต 
19.4.2-4-4.1 ผลงานวิจัย เร่ือง “Geo-database use to promote dengue infection prevention and control” 
19.4.2-4-4.2 ผลงานวิจัยเร่ือง “การตรวจหา van ยีนใน Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

ที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค” 
19.4.2-5-5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการบริหารจัดการ ทรัพยสินทางปญญา 
19.4.2-5-5.2      ประกาศ เร่ือง คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554 
 
 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน ระหวาง  0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม  
5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม  
5 =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน   
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม  
5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 113 - 



ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จาก
ภายในและภายนอกในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

2,198,900 46,000 2,244,900 บาท 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ                
จากภายใน 

759,400 46,000 805,400 บาท 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ              
จากภายนอก 

1,439,500 - 1,439,500 บาท 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง ปการศึกษา 2555 (ไมนับ
ลาศึกษาตอ) 

30.5 13.5 45 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

72,095.08 4,370.37 49,886.67 บาท/คน 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนน                
เต็ม 5 
คะแนนที่ไดในระดับกลุมวิชา = คาเฉลี่ย
ของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาใน
วิทยาลัยฯ 

5 0.43 4.99 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 
(บาท/คน) 

คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 50,000 บาท/คน 83,998.18 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
กลุมวิชาแพทยศาสตร 50,000 บาท/คน 128,772.63 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 50,000 บาท/คน 14,508.33 1.45 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 
(บาท/คน) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง (1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 50,000 บาท/คน 49,886.67 4.99คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
กลุมวิชาแพทยศาสตร 50,000 บาท/คน 72,095.08 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 50,000 บาท/คน 3,407.37 0.34คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 114 - 



รายการหลักฐานอางอิง 
เอกสาร ชื่อขอเสนอการวิจัย หัวหนา 

โครงการวิจัย 
แหลงทุน รวม 

19.4.3-1 ความรูดานโภชนาการ ทัศนคติดาน
อาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ 
ภาวะโภชนาการ ของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ผศ.มินตรา สาระรักษ วิทยาลัยฯ 20,000 

19.4.3-2 การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนของสวน
สกัดสมุนไพรเข็มแดงในหนูถีบจักร 

ผศ.จารุวรรณ วงบุตด ี วิทยาลัยฯ 39,000 

19.4.3-3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายนิยม จันทรนวล วิทยาลัยฯ 26,000 

19.4.3-4 การตรวจวินิจฉัยในระดบัโมเลกุล เพื่อ
พยากรณโรคผูปวยมะเร็งปากมดลูก ใน
ศูนยมะเร็งจังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.สุรศักดิ์ แวนรัมย แพทยศาสตร 675,400 

19.4.3-5 การตรวจหาเมตาเซอรคาเรียของพยาธิ
ออรพิสทอรคิส วิเวอรินิในปลาน้ําจืด จาก
อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี

ดร.จิตติยวดี  ศรีภา แพทยศาสตร 45,000 

19.4.3-6 บทบาทของเซลลเดนไดรติกในการ
ตอบสนองตอแอนติเจนของพยาธิใบไม
ตับ 

ดร.จุฑารัตน จิตติมณ ี แพทยศาสตร 240,000 

19.4.3-7 บทบาทของดีเอ็นเอเมธิลเลชั่น ตอการ
แสดงออกของแทบพาซินระหวางการ
พัฒนาโรคมะเร็งปากมดลูก 

ดร.สุรศักดิ์ แวนรัมย แพทยศาสตร 239,500 

19.4.3-8 Cloning and characterization of 
Opisthorchis viverrini leucine 
aminopeptidase 

ดร.จิตติยวดี ศรีภา แพทยศาสตร 240,000 

19.4.3-9 Immunopathogenesis and relapse 
related biofilm formation of 
Burkholderia pseudomallei 
infection in C57BL/6 mice 

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต แพทยศาสตร 240,000 

19.4.3-10 การศึกษาลําดับเบสทั้งหมดของ 
Burkholderia pseudomallei 

ดร.สุรศักดิ์ แวนรัมย แพทยศาสตร 240,000 

19.4.3-11 การตรวจหา van ยีน ในแบคทีเรียกลุม
แกรมบวกที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
ประสงค 

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต แพทยศาสตร 240,000 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,244,900 
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ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต  
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี ้

กลุมสาขาวิชา รอยละ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

สูตรการคํานวณ  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ผลการดําเนินงานกรณีผลงานวิจัย 

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

คา
นํ้าหนัก 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

1. มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI 

0.25 6 1.50 6 1.50 12 3.00 

2. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 - - - - - - 

3. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImagoJournal Rank : 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยูใน Q3หรือ Q4ในปลาสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

0.75 - - - - - - 

4. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImagoJournal Rank : 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยูใน Q1 หรือ Q2ในปลาสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน

1.00 8 8 - - 8 8 
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ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

คา
นํ้าหนัก 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

5. รวมผลงาน และคานํ้าหนัก  14 9.50 6 1.50 20 11.00 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัย

ประจํารวมลาศึกษาตอ 
 33.5  16.5  51 

 

7. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ)                    

  28.36  9.09 
 

21.57 

8. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับ
คะแนน เต็ม 5 (รอยละ 20 = 5 คะแนน) 

  5  2.27 
 

5 

กรณีผลงานสรางสรรค 

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

คา
นํ้าหนัก 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

1. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

2. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

3. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 - - - - - - 

4. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

5. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

6. รวมผลงาน และคานํ้าหนัก  - - - - - - 

7. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  33.5  16.5  51  

8. ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร 
(รอยละ)                    

  -  -  - 

9. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับ        
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ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

คา
นํ้าหนัก 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

คะแนนเต็ม 5  

หมายเหตุ หากคณะมีท้ังผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ใหรวมคานํ้าหนักท้ังหมดและหารดวยจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 

จํานวนอาจารย
ประจาํและ

นักวิจัยรวมลา
ศึกษาตอ 

จํานวน
ผลงาน 

 
คาถวง
นํ้าหนัก 

ผล
ดําเนินงาน 
(รอยละ) 

คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 
20 

38.5 16 8.25 21.43 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

รอยละ 
20 

24.5 
15 

8.00 32.65 
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

รอยละ 
20 

13 1 0.25 1.92 0.48 คะแนน ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 

จํานวนอาจารย
ประจาํและ

นักวิจัยรวมลา
ศึกษาตอ 

จํานวน
ผลงาน 

 
คาถวง
นํ้าหนัก 

ผล
ดําเนินงาน 
(รอยละ) 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 
20 

 51 21 11.25 22.06 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

รอยละ 
20 

33.5 15 9.75 29.10 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

รอยละ 
20 

16.5 6 1.50 9.09 2.27 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานที่ตีพิมพ/

เผยแพร 
แหลงขอมูล
ผลงานวิจัย 

19.4.4.1-1  Pawana Panomket, 
Surasak Wanram, 

Bioactivity of plant extracts 
against Burkholderia 

Asian Biomedicine ISI 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานที่ตีพิมพ/
เผยแพร 

แหลงขอมูล
ผลงานวิจัย 

Thanyakarn Srivoramas, 
Nipawan Pongprom  

pseudomallei 

19.4.4.1-2  Tarinee Chaiwong, 
Thanyakarn Srivoramas, 
et.,al.  

Survey of the Synanthropic 
Flies Associated with Human 
Habitations in Ubon 
Ratchathani Province of 
Northeast Thailand 

Parasitology 
Research 

Q2 

19.4.4.1-3  Surasak Wanram, 
Donald Guiney, Pawana 
Panomket, and 
Patcharee Jearanaikoon  

Activated Charcoal Enhanced 
the Antigen-expression and 
Dendritic Cell Maturation of the 
Vaccine Using Listeria-platform 

Kobe J. Med. Sci. Q2 

19.4.4.1-4 Ratana Leksomboon, 
Jones M.K., 
Chaijaroonkhanarak W., 
Chaiwong T., Khrongyut 
S., et., al. 

The Ultrastructure of The Brain 
of Adult Liver Fluke, 
Opisthorchis viverrini 

International 
Journal of 
Parasitology 
Research 

ISI 

19.4.4.1-5 Prakrankamanant P, 
Leelayuwat C, 
Promptmas C, 
Limpaiboon T, Wanram 
S, Prasongdee P, et al. 

The development of DNA-
based quartz crystal 
microbalance integrated with 
isothermal DNA amplification 
system for human 
papillomavirus type 58 
detection 

Biosens and 
Bioelectron  

ISI 

19.4.4.1-6 Aaron R. Jex., Neil D. 
Young., Jittiyawadee 
Sripa, Ross S. Hall, Jean-
Pierre Scheerlinck, 
Thewarach Laha, 
Banchob Sripa, Robin B. 
Gasser. 

Molecular Changes in 
Opisthorchis viverrini 
(Southeast 
Asian Liver Fluke) during the 
Transition from the 
Juvenile to the Adult Stage 

Plos Neglected 
Tropical Diseases 

ISI 

19.4.4.1-7 Worachote 
Boonsriwong, Kabkaew 
L. Sukontason, Tarinee 
Chaiwong, Urai 
Chaisri, Roy C. 
Vogtsberger, and Kom 

Alimentary Canal of the Adult 

Blow Fly, Chrysomya 

megacephala (F.) (Diptera: 

Calliphoridae)—Part I: 

Ultrastructure of Salivary 

Glands 

Parasitology 
Research 

Q2 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานที่ตีพิมพ/
เผยแพร 

แหลงขอมูล
ผลงานวิจัย 

Sukontason 
19.4.4.1-8 Latiporn Udomsuk, 

Waranya 
Chatuphonprasert, 
Orawan Monthakantirat, 
et., al. 

Impact of Pueraria candollei 
var. mirifica and its potent 
phytoestrogen miroestrol on 
expression of bone-specific 
genes in ovariectomized mice 
 

Fitoterapia ISI 

19.4.4.1-9  วัชรพงษ แสงนิล และ
จารุวรรณ วงบุตด ี 

การประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สําหรับการเฝาระวังโรค
ไขเลือดออก หมูบานทางสาย อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2553 

สาธารณสุขและการ
พัฒนา 

TCI 

19.4.4.1-10  รุงนภา ปานกลา, วันเพ็ญ จี๋
คีรี, จารุวรรณ ขาวพลับ, สุ
นทริยา ลายปกษ, Kencho 
Chophel และภาวนา พนม
เขต  

การตรวจหา Microfilaria ในแรงงาน
ตางดาวสัญชาติพมาดวยวิธี 
modified Knott]s concentration 

วารสารเทคนิค
การแพทยและ
กายภาพบําบัด 

TCI 

19.4.4.1-11  จุฑารัตน จิตติมณ,ี ภาวนา 
พนมเขต และสุรศักดิ์ แวน
รัมย  

ฤทธิ์ยับยั้งการสรางพรอสตาแกลนดิน
อี-2 ของสารสกัดจากยางโมก 
(Wrightia pubescens) ในเซลล 
RAW 264.7 แมคโครฟาจของหนูที่
ถูกกระตุนดวย ไลโปโพลีแซคคาไรด 

วารสารเทคนิค
การแพทยและ
กายภาพบําบัด 

TCI 

19.4.4.1-12  ธันยาการย ศรีวรมาศ  Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC): โรค
อุจจาระรวงรุนแรงกับภาวะ 
Hemolytic uremic syndrome 

วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

TCI 

19.4.4.1-13 จารุวรรณ วงบุตดี และวัช
รพงษ แสงนิล 

การรับรูและพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก หมูบานดอนกลาง 
อําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

การประชุมวิชาการ
การพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน คร้ังที่ 3 

ประชุม 

19.4.4.1-14 วัชรพงษ แสงนิล และ
จารุวรรณ วงบุตด ี

รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของโรค
มาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2549-2551 

การประชุมวิชาการ
การพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน คร้ังที่ 3 

ประชุม 

19.4.4.1-15 วัชรพงษ แสงนิล และ
จารุวรรณ วงบุตด ี

การรับรูและพฤติกรรมการปองกัน
โรคมาลาเรียของประชาชน จังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ 

การประชุมวิชาการ
การพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืน คร้ังที่ 3 

ประชุม 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานที่ตีพิมพ/
เผยแพร 

แหลงขอมูล
ผลงานวิจัย 

19.4.4.1-16  มินตรา สาระรักษ, ปณฑิตา 
สุขุมาลย และกาญจนา 
ชัยวรรณ  

ความรู ทัศนคติและพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดระดู : 
กรณีศึกษา หมูบานกอตําบลหนองไฮ 
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ   

วารสาร มนุษยศาสต
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

TCI 

19.4.4.1-17 สงา ทับทิมหิน Processes for Reducing 
Pesticide Use to Increase the 
Safety and Health of Chili 
Farmer and Community in Ban 
Huarea Thong, Huarea Sub-
District, Muang District, Ubon 
Ratchathani Province 

วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที ่

TCI 

19.4.4.1-18 นิยม จันทรนวล, ทักษิณ 
พิมพภักดิ์, เมรีรัตน มั่นวงศ 
และภัสรา สะอาด 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช
ความรุนแรงของวัยรุนในตําบลตาอุด 
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประชุมวิชาการ มอบ.
วิจัย คร้ังที่ 6 

ประชุม 

19.4.4.1-19 พลากร สืบสําราญ, ปณฑิตา 
สุขุมาลย, ทักษิณ พิมพภักดิ์ 
และขนิษฐา สุทธิประภา 

ความสัมพันธระหวางกิจกรรมทาง
กายกับภาวะความดันโลหิตเกือบสูง
ในประชาชนอาย ุ30 ปข้ึนไป ตําบล
ไพศาล อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
รอยเอ็ด 

ประชุมวิชาการ มอบ.
วิจัย คร้ังที่ 6 

ประชุม 

19.4.4.1-20 มินตรา สาระรักษ, เมรีรัตน 
มั่นวงศ และธันยาการย 
ศรีวรมาศ 

การเสริมสรางศักยภาพในการ
ดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
เขตลุมน้ําหวยขาวสาร จังหวัด
อุบลราชธานี: กรณีศึกษา ตําบลนา
กระแซง และตําบลโคกสวาง อําเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประชุมวิชาการ มอบ.
วิจัย คร้ังที่ 6 

ประชุม 

19.4.4.1-21 สงา ทับทิมหิน, เมรีรัตน มั่น
วงศ, จินตนา ศิริบูรณพิพัฒ
นา และวงศกร อังคะคํามูล 

ความคิดเห็นของประชาชนตอแนว
ทางการจัดการขยะขององคการ
บริหารสวนตําบลของแกน อําเภอ
เมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

ประชุมวิชาการ มอบ.
วิจัย คร้ังที่ 6 

ประชุม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.6) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต  
เกณฑการประเมิน ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

สูตรการคํานวณ  

          ผลรวมของจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนx 100 
           จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

จํานวนผลงาน 

หนวยวัด 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 
กลุมวิชา 

สาธารณสุข
ศาสตร 

วิทยาลัยฯ 

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน ในปปฏิทิน พ.ศ. 2555 

2 0 2 เร่ือง 

1.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน ระดับชาต ิ

2 0 2 เร่ือง 

1.2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน ระดับนานาชาต ิ

0 0 0 เร่ือง 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2555 33.5 16.5 51 คน 
3. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
5.97 0.0 3.92 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 20) 

1.49 0 0.98 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 

จํานวน
อาจารย

ประจําและ
นักวิจัยรวม
ลาศึกษาตอ 

จํานวน
ผลงาน 

ผล
ดําเนินงาน 
(รอยละ) 

คะแนนการ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 20 38.5 2 5.19 1.30  ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 20 24.5 2 8.16 2.04  ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 20 13 0 0 0  ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 

จํานวน
อาจารย

ประจําและ
นักวิจัยรวม
ลาศึกษาตอ 

จํานวน
ผลงาน 

ผล
ดําเนินงาน      
(รอยละ) 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง                      
(1-5 

คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 20 51 2 3.92 0.98 ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 20 33.5 2 5.97 1.49 ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 20 16.5 0 0 0 ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
เอกสาร รายการ หนวยงานที่นําไปใชประโยชน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

19.4.4.2-1 การตรวจหา van ยีนใน 
Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) ที่พบในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค 

หนวยจุลชีววิทยา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค 

นําไปใชประโยชนดานการสงเสริม
สุขภาพ และเชิงนโยบาย 

19.4.4.2-2  Bioactivity of plant extracts 
against Burkholderia 
pseudomallei  (Pawana 
Panomket, Surasak Wanram, 
Thanyakarn Srivoramas, 
Nipawan Pongprom ) 

หนวยจุลชีววิทยา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค 

นําไปใชประโยชนดานการสงเสริม
สุขภาพ และเชิงนโยบาย 

 

 
 
ตัวบงชี้ที ่4.4.3  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  (สมศ. 7) 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
เกณฑการใหคะแนนใชบัญญตัิไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
คา

นํ้าหนัก 

กลุมวิชาแพทยศาสตร กลุมวิชาสาธารณสุข
ศาสตร 

วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
น้ําหนัก 

1. บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาต ิ

0.25 1 0.25 0 0 1 0.25 

2. บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ 

0.50 - - - - - - 
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ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
คา

นํ้าหนัก 

กลุมวิชาแพทยศาสตร กลุมวิชาสาธารณสุข
ศาสตร 

วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
น้ําหนัก 

3. ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑ
โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันกําหนด 

0.75 - - - - - - 

4. ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการ 
และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.00 - - - - - - 

5. รวมผลงาน และคานํ้าหนัก  1 0.25 0 0 1 0.25 

6. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  33.5  16.5  51  
7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ (รอยละ)                      0.74  0  0.49 
8. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 

5  
  0.37    0.25 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพในป
การศึกษา พ.ศ. 2555 

0.25 0 0.25 เร่ือง 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2555 (รวมลา
ศึกษาตอ) 

33.5 16.5 51 คน 

3. รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 0.74 0 0.49 รอยละ 
4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 

( รอยละ 10 = 5 คะแนน) 
0.37 0 0.25 คะแนน 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน                

(รอยละ) 

คะแนนการประเมินของ
คณะกรรมการ 
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 10 รอยละ 1.95 0.97 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 10 รอยละ 3.06 1.53 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 10 รอยละ 0 0 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน                

(รอยละ) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 10 รอยละ 0.49   0.25 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 10 รอยละ 0.74 0.37 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 10 รอยละ 0 0 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 

ลําดับ สาขาวิชา ฃื่อ - สกุล 
ชื่อผลงานที่ไดรับรอง

คุณภาพ 
หนวยงานที่ไดรับรอง

คุณภาพ 

วัน-เดือน-ป ที่
ไดรับรอง
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ
งานวิจัย 

19.4.4.3-1 แพทย
ศาสตร 

 ธันยาการย 
ศรีวรมาศ  

Shiga toxin-
producing 
Escherichia coli 
(STEC): โรคอุจจาระ
รวงรุนแรงกับภาวะ 
Hemolytic uremic 
syndrome 

วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-
สิงหาคม 2555 

วารสาร
ระดับชาต ิ
TCI 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 5 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

รอยละ 71.43 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

3 ขอ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 
(ประเด็นภายในสถาบัน) 

4 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.4 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 
(ประเด็นภายนอกสถาบัน) 

4 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.50 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  มีระบบและกลไกบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการบริการ  

   วิชาการแกสังคม ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

        -  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

 -  มีศูนยศึกษาและวิจัยทางการแพทย ที่เปนศูนยวิจัยและบริการสุขภาพ ที่ดําเนินการดานการสงเสริม   

     สุขภาพ  

    ปองกันโรค รักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ 

        - มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ 

                   ประกอบการ 

                   กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการดานสุขภาพตามจุดเนนของสถาบัน  
                 - มีหนวยงานใหบริการ เชน ศูนยพัฒนาเด็ก  ในกํากับดูแล 

  - มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ใหบริการแบบสหสาขาวิชาชีพ 

 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - ควรสงเสริมใหโครงการบริการวิชาการแกสังคมทุกโครงการมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ  

  สอน หรือการวิจัย  

- ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และ 

  การวิจัย 

- ควรมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมและมีการนําไป 

  พัฒนาโครงการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหสามารถประเมินผลกระทบและผลประโยชนตอ 

  ชุมชนได  

- ควรมีหนวยบริการวิชาการเฉพาะดาน เชน หนวยบริการดานสถิติและการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ     

  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและหนวยโภชนาการชุมชน เปนตน  

- ควรสงเสริม สนับสนุนใหกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิหรือ   

  นานาชาต ิ

 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

                 - สนับสนุนใหศูนยบริการตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ศูนยการศึกษาและวิจัย 

                   ทางการแพทย ศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมมากข้ึน 

 -  สรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 

       -  พัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสม  

                   เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 3 

ขอ 
มีการดําเนินการ 4 

ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก
สังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

 

      วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมี
การดําเนินการดังนี ้
     1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริการวิชาการแกสังคม ใน
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) (19.5.1-1-1)  
     2. มีการแตงตั้ง คณะกรรมการบริหาร งานบริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงฯ (19.5.1-1-1.2) เพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการ   
     3. มีคูมือการบริหารโครงการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (19.5.1-1-1.3) เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติและขอสนับสนุน
งบประมาณแผนดินในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
     4. มีการจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจําป 2556 
(19.5.1-1-1.4) และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (19.5.1-1-1.5) 

 
 

19.5.1-1.1.1 
19.5.1-1.1.2 

 
19.5.1-1.1.3 
19.5.1-1.1.4 
19.5.1-1.1.5 

2. มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอน 

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน โดยใหอาจารยสอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนและ
มีการนํานักศึกษาไปชวยงานบริการดวย  ในแบบเสนอโครงการบริการ
วิชาการ วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหระบุชื่อวิชาที่เก่ียวของ จึงจะสนับสนุน
ใหจัดกิจกรรม โดยมี โครงการบริการวิชาการ เร่ือง บริการสํารวจดัชนี
ลูกน้ํายุงลาย เพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของชุมชนใน
การประเมินผลกระทบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง  (19.5.1- 2-
2.1) ซึ่งมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการควบคุมแมลง
และสัตวแทะ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (19.5.1-2-2.2) รวมถึงการนํา
นักศึกษาออก สํารวจยงุ และรณรงค ใหความรูแกประชาชนเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ (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. มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย  

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับงานวิจัย ดังนี้ 
   1. การตีพิมพบทความในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
       มีการนําผลการออกใหบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการ เร่ือง 
บูรณาการการมีสวนรวมของประชาชนผานสื่อสารสนเทศเพื่อการปองกัน
โรคไขเลือดออก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (19.5.1-3-3.1)    
ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการสาธารณสุขและการพัฒนา (19.5.1-3-
3.2)   
    2. การนําเสนอวิจัยในงานประชุมวิชาการ 

 
 
 

19.5.1-3-3.1 
19.5.1-3-3.2 

 
19.5.1-3-3.3 
19.5.1-3-3.4 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

        มีการนําผลการออกใหบริการวิชาการโครงการบูรณาการมีสวน
รวมของประชาชนผานสื่อสารสนเทศ เพื่อการปองกันโรคไขเลือดออก
ประจําป 2555  (19.5.1-3-3.3) นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (19.5.1-3-3.4) 

 

4. มีการประเมินผล
ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

     1. มีการประเมินผลสําเร็จจาการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน
และการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม (19.5.1-4-4.1) 
     2. มีการประเมินบทความวิชาการวิจัยที่ไดจากการบริการวิชาการแก
สังคม เพื่อนําเผยแพรแกสาธารณชนดียิ่งข้ึน (19.5.1-4-4.2) 

 
19.5.1-4-4.1 

 
19.5.1-4-4.2 

5. มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

      มีการนําผลการประเมินการบูรณาการการเรียนการสอน และการ
วิจัย เขาประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการบูรณาการแกสังคม
ตอไป 

19.5.1-5-5.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินตนเอง (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
รายการหลักฐานอางอิง 
19.5.1-1-1.1 แผนยุทธศาสตรการบริการวิชาการแกสังคม ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)  
19.5.1-1-1.2 คําสั่งวิทยาลัยฯแตงตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และทํานุฯ 
19.5.1-1-1.3 คูมือการบริหาร โครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
19.5.1-1-1.4 ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 
19.5.1-1-1.5      รายงานประจําปบริการวิชาการ 

19.5.1-2-2.1 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบม ี 
                      สวนรวมของชุมชนในการประเมินผลกระทบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง  
19.5.1-2-2.2 รายวิชาการควบคุมแมลงและสัตวแทะ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
19.5.1-2-2.3 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรออกตรวจและใหความรูแกประชาชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

19.5.1-3-3.1 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง บูรณาการการมีสวนรวมของประชาชน ผานสื่อสารสนเทศ เพื่อการ    
                      ปองกันโรคไขเลือดออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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19.5.1-3-3.2  บทความวิจัยที่ไดรับการ ตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการสาธารณสุขและการพัฒนา 
19.5.1-3-3.3 โครงการบูรณาการมีสวนรวมของประชาชนผานสื่อสารสนเทศ เพื่อการปองกันโรคไขเลือดออก              
                      ประจําป 2555 
19.5.1-3-3.4      บทความวิจัยที่ไดรับการนําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ

19.5.1-4-4.1      การประเมินผลสําเร็จจาการบูรณาการบริการวชิาการกับการเรียนการสอน 
19.5.1-4-4.2      การประเมินผลสําเร็จจาการบูรณาการบริการวชิาการกับการวิจัย 

19.5.1-5-5.1      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ  
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ         

1 ขอ 
มีการดําเนินการ                 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ               

3 ขอ 
มีการดําเนินการ               

4 ขอ 
มีการดําเนินการ             

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของสถาบัน  

 
 
 

      วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแบบสํารวจความตองการและผลการ
ประเมินความตองการของชมุชนในรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการหมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรี
ไค (19.5.2-1-1.1)   ซึ่งประชาชนตองการรับการบริการใน
เร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพ และสุขภาพของผูสูงอายุ 
ดังนั้นใน พ.ศ. 2556 วิทยาลัยฯ ไดกําหนด ทิศทางการบริการ
วิชาการ ในเร่ืองการใหบริการที่ตรงใจกับผูรับบริการและ
ตอบสนองความตองการของ ชุมชน ตามแผนกลยุทธ พ.ศ. 
2555-2559 (19.5.2-1-1.2)  และไดจัดทําโครงการบริการ
วิชาการในดานการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนตาม
ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2556 
เร่ือง หมออาสา เยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค  
ในปที่ 2 (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. มีความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

     1. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับตําบลเมืองศรี
ไค และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไค เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ในการดูแลผูสูงอายุ (19.5.2-2-2.1)  
 

 
19.5.2-2-2.1 

3. มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทาง

      วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชนของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม ในโครงการบริการวิชาการ เร่ือง หมออาสา
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

วิชาการตอสังคม 
 

เยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค  ประจําป
งบประมาณ 2555 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม (19.5.2-3-3.1) 

19.5.2-3-3.1 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

     มีการนําผลการประเมินประโยชน ในขอ 3 ไปพัฒนาใน
โครงการบริการวิชาการ เห็นไดจากกลุมเปาหมายคือ ผูสูงอายุ
ไดรูจักวิธีดูแลสุขภาพตนเอง การรับประทานอาหารที่เปน
ประโยชน เปนตน ดังนั้นในป พ.ศ. 2556 ไดจัดทําโครงการ
บริการวิชาการ เร่ือง หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน 
ตําบลเมืองศรีไค  ไดเพิ่มกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุมากข้ึน โดยเพิ่มศักยภาพเจาหนาที่และอาสาสัมครใน
การดูแลและฟนฟูสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุ (19.5.2-4-4.1) 

 
 
 
 
 
19.5.2-4-4.1 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
วิชาการ ถายทอดแกบุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพรสู
สาธารณชน   
      1. จัดทําจุลสารวิทยาลัยฯ (19.5.2-5-5.1)  
      2. จัดทํารายงานประจําป (19.5.2-5-5.2) 
      3. มีการถายทอดความรูที่ไดจากบริการวิชาการ ใน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ในวันที่ 26 
มีนาคม 2556 (19.5.2-5-5.3) 
      4. บทความวิชาการนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัย ขอนแกน ประจําป 2556 ระหวาง วันที่ 9-10 
พฤษภาคม 2556  (19.5.2-5-5.4) 

 
 

19.5.2-5-5.1 
 

19.5.2-5-5.2 
 
 

19.5.2-5-5.3 
19.5.2-5-5.4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.5.2-1-1.1  แบบสํารวจความตองการและผลการประเมินความตองการของชุมชนในรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการหมอ  อาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค 
19.5.2-1-1.2 แผนยุทธศาสตร 
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19.5.2-1-1.3 โครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 2556 เร่ือง หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน  
                      ตําบลเมืองศรีไค 
19.5.2-2-2.1 ความรวมมือดานบริการทางวิชาการกับตําบลเมืองศรีไค และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไค 
19.5.2-3-3.1 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค 
19.5.2-4-4.1 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค ประจํา 
                      ปงบประมาณ 2556 
19.5.2-5-5.1 จุลสารวทิยาลัยฯ  
19.5.2-5-5.2 จัดทํารายงานประจําป  
19.5.2-5-5.3  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ  
                       การวิจัย 
19.5.2-5-5.4 บทความวิชาการนําเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2556 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ 5.3.1    การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
                    การวิจัย (สมศ. 8) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  
สูตรการคํานวณ  

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

จํานวนผลงาน 

หนวยวัด กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

1. ผลรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ปการศึกษา 2555 

3 2 5 เร่ือง 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชใน “การพัฒนาการเรียนการสอน” 

1 1 2 เร่ือง 

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนา “การวิจัย” 

2 1 3 เร่ือง 

1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนา “การเรียนการสอนและ
การวิจัย” 

0 0 0 เร่ือง 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดที่ 3 4 7 เร่ือง 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

จํานวนผลงาน 

หนวยวัด กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

สภาอนุมัติ 
3. รอยละผลงานบริการวิชาการที่นํา มาใช ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
100 50 71.43 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 30) 

5 5 5 คะแนน 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 30 รอยละ 62.5 5 คะแนน รอยละ 30 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 30 รอยละ 66.66 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 30 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนการตนเอง
ประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 57 รอยละ 71.43 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 57 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 57 รอยละ 50 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
1. ตารางแสดงรายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ปการศึกษา 2555 

เอกสาร ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ลักษณะการนําไปบูรณา

การ 

บูรณาการดาน
การเรียนการ
สอน รายวิชา 

บูรณาการดานการวิจัย กลุมวิชา 

19.5.3.1-1 บูรณาการการมีสวนรวม
ของประชาชน ผานสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการ
ปองกันโรคไขเลือดออก 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

นํานักศึกษาออกเก็บ
ขอมูล และตีพิมพใน
วารสารสาธารณสุขและ
การพัฒนา 

- โครงการวิจัย เร่ือง การ
ประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
สําหรับการเฝาระวังโรค
ไขเลือดออก หมูบานทาง
สาย อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 

แพทยศาสตร 
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เอกสาร ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ลักษณะการนําไปบูรณา

การ 

บูรณาการดาน
การเรียนการ
สอน รายวิชา 

บูรณาการดานการวิจัย กลุมวิชา 

2553 

19.5.3.1-2 บูรณาการการมีสวนรวม
ของประชาชน ผานสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการ
ปองกันโรคไขเลือดออก 
(ตอเนื่อง)  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

นําเสนอผลงานในงาน
ประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัย ขอนแกน 

- โครงการวิจัย เร่ืองการ
รับรูและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออก 
หมูบานดอนกลาง อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

แพทยศาสตร 

19.5.3.1-3 บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํา
ยุงลาย เพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออกแบบมีสวน
รวมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและ
การใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

นํานักศึกษาออกเก็บ
ขอมูล และจัดกิจกรรม
รณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก 

การควบคุม
แมลงและสัตว
แทะทาง
สาธารณสุข 

- แพทยศาสตร 

19.5.3.1-4 พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ตนแบบดานพฤติกรรม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดน 
ที่22 อุบลราชธาน ี

นํานักศึกษาออกพื้นที่
เพื่อรวมใหบริการ
วิชาการ 

การสงเสริม
สุขภาพแบบ
องครวม 
 

- สาธารณสุข
ศาสตร 

19.5.3.1-5 สรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหัวเรือ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ตีพิมพบทความวิชาการ
ในวารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ 

- Processes for Reducing 
Pesticide Use to 
Increase the Safety 
and Health of Chili 
Farmer and 
Community in Ban 
Huarea Thong, Huarea 
Sub-District, Muang 
District, Ubon 
Ratchathani Province 

สาธารณสุข
ศาสตร 
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2. ตารางแสดงรายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ ปการศึกษา 2555 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ กลุมวิชา งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข คร้ังที่ 1 “ 1 ทศวรรษ วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการสรางเสริมสุขภาพอยาง
ยั่งยืน” 

นายสงา ทับทิมหิน
  

สาธารณสุข
ศาสตร 

286,000 

2 เปดโลกการเรียนรู สูรางอาจารยใหญ คร้ังที่ 3 นายนิยม จันทรนวล สาธารณสุข
ศาสตร 

77,000 

3 พัฒนาศักยภาพแกนนําตนแบบดานพฤติกรรม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ที2่2 อุบลราชธาน ี

ผศ.มินตรา สาระรักษ สาธารณสุข
ศาสตร 

194,000 

4 หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบล
เมืองศรีไค 

รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม แพทยศาสตร 200,000 

5 บูรณาการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก (ตอเนื่อง) 

ผศ.จารุวรรณ วงบุตด ี แพทยศาสตร 80,000 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุข (คร้ังที่ 2) 

นางเมรีรัตน มั่นวงศ สาธารณสุข
ศาสตร 

59,000 

7 คาย “ฉันอยาเปน...หมอ มอทราย” คร้ังที่ 5 พญ.ศุทธินี ธิราช แพทยศาสตร 175,700 
 

 
 
 
 

ตัวบงชี้ 5.3.2     ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (ตัวบงชี้สมศ.ที่ 9) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  1 
ขอ 

มีการดําเนินการ               
2 ขอ 

มีการดําเนินการ               
3 ขอ 

มีการดําเนินการ               
4 ขอ 

มีการดําเนินการ               
5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

1. มีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมีสวนรวม

    วิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
โดยเนนการบริการสุขภาพ บริการตรวจรักษาโรค การคัดกรองโรค และ
การปองกันโรคที่จะเปนอันตรายตอประชาชน และชุมชน วิทยาลัยฯ มีการ
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

ของชุมชนหรือองคกร ดําเนินงาน  เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการแกไข
ปญหาของสังคมดานตางๆ ผานนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนการ
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดยดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และไดจัดทาํโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนําตนแบบดาน
พฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22  โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหความรูดานการดูแลสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแกนนําตนแบบใหสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
1. (P) โครงการบริการวิชาการ เร่ือง " พัฒนาศักยภาพแกนนําตนแบบดาน
พฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22"  (19.5.3.2-1.1)       
2. (D) การดําเนินงานโครงการไดมีจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด ตาม
วัตถุประสงค  (19.5.3.2-1.2)       
3.(C) มีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม โดยใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและตอบแบบสอบถามดานความพึงพอใจในการใหบริการ และมี
การใหประชาชนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการรับบริการวิชาการ
จากวิทยาลัยฯ (19.5.3.2-1.3)    
        4.  (A) จากการดําเนินงานกิจกรรมวิทยาลัยฯ ไดมีการสอบถาม
ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามความตองการของชุมชน โดย
วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการแกสังคม ใน
ป พ.ศ. 255 6 ซึ่งมีการบรรจุกลยุทธบริการดานสุขภาพแบบองครวม แก
ชุมชนในทองถ่ินอีสานใต มีวัตถุประสงคเพื่อบริการทางการแพทย พยาบาล 
และสาธารณสุข รวมถึงการฟนฟูสุขภาพของชุมชน ( 19.5.3.2 -1.4)  ทั้งนี้  
พ.ศ. 255 6 ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสงคม เร่ือง " การสงเสริม
ภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี " (19.5.3.2 -1.5)   
เพื่อเปนการตอบสนองความตองการบริการสุขภาพของประชาชนดานการ
ดูแลแลสรางเสริมสุขภาพ  เพื่อใหเปนฐานขอมูลสุขภาพประชาชนในการ
การศึกษาและวิจัยทางการแพทยตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

19.5.3.2-1.1 
 

19.5.3.2-1.2 
 
 

19.5.3.2-1.3 
 
 
 

19.5.3.2-1.4 
 

19.5.3.2-1.5 

2. บรรลุเปาหมายตาม
แผนประจําปไมต่ํา
กวารอยละ 80 

      มีการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ โดยมีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวบรรลุผล รอยละ 100 

19.5.3.2-2.1 
 

3. ชุมชนหรือองคกรมี
ผูนําหรือสมาชิกที่มี
การเรียนรูและดําเนิน

      วิทยาลัยมีการดําเนินงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
องคกรโดยมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
       1. โครงการ เร่ือง”พัฒนาศักยภาพแกนนําตนแบบดานพฤติกรรม

19.5.3.2-3.1 
19.5.3.2-3.2 
19.5.3.2-3.3 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

กิจกรรมอยางตอเนื่อง สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22” ประจําป พ.ศ. 2555 
       2. เร่ือง " การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 
อุบลราชธาน"ี ประจําป พ.ศ. 2556 
       3. ขอเสนอโครงการ เร่ือง " การสงเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขอนามัย นักเรียนโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี" ประจําป พ.ศ. 2557  

4. ชุมชนหรือองคกรสราง
กลไกที่มีการพัฒนา
ตนเองโดยคงอัต
ลักษณของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณ
ของทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องหรือยั่งยืน 

      มีชุมชนเขารวมในการสรางกลไกการพัฒนาตนเอง คือ เปดโอกาสให
เด็กนักเรียนสามารนําความรูที่ไดกลับไปทําโครงงานเพื่อแกไขปญหา
สุขภาพเด็กนักเรียน มีครูและเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบในการดูแล
สุขภาพมาอบรมใหความรูและระดมสมองกับกลุมนักเรียนเพื่อสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

19.5.3.2-4.1 

5. มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชนสรางคุณคา
ตอสังคม หรือชุมชน/
องคกรมีความ
เขมแข็ง 

 
 
 

      มีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอก ไดแก ศูนยอนามัยที่ 7 
โรงเรียนบานทาแสนคูณ โรงเรียนบานคําสะอาด โรงเรียนบานปาไมซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานของชุมชน (19.5.3.2-5.1) และไดมีการประเมินผล
สําเร็จของประโยชนและคุณคาที่ไดรับบริการวิชาการจากชุมชน โดยสวน
ใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก (19.5.3.2-5.2) 

 
 

19.5.3.2-5.1 
19.5.3.2-5.2 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 3 ขอ (1-3) 3 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐานอางอิง 
19.5.3.2-1.1    ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ เร่ือง "พัฒนาศักยภาพแกนนําตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพและ             
  อนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22 " 
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19.5.3.2-1.2  จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน  
19.5.3.2-1.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
19.5.3.2-1.4  แผนยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการแกสังคม ในป พ.ศ. 2556 
19.5.3.2-1.5 โครงการบริการวิชาการแกสงคม เร่ือง "การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน 
                      โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธาน"ี  
                      ประจําป 2556 

19.5.3.2-2.1 ผลการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

19.5.3.2-3.1  โครงการ เร่ือง”พัฒนาศักยภาพแกนนําตนแบบดานพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใน 

   พื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22” ประจําป พ.ศ.  

   2555  
19.5.3.2-3.2       เร่ือง "การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกอง 
   กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี " ประจําป พ.ศ. 2556 

19.5.3.2-3.3       ขอเสนอโครงการเร่ือง "การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตํารวจ 

   ตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธาน"ี ประจําป พ.ศ. 2557 

19.5.3.2-4.1 รายงานฉบับสมบูรณ ในหัวขอ “ชุมชนเขารวมในการสรางกลไกการพัฒนาตนเอง” 

19.5.3.2-5.1 รายงานฉบับสมบูรณ ในหัวขอ “การสรางเครือขายกับองคกรภายนอก”  
19.5.3.2-5.2 รายงานฉบับสมบูรณ ในหัวขอ “การประเมินผลสําเร็จของประโยชนและคุณคาที่ไดรับบริการ  
                      วิชาการจากชุมชน” 
 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.3 (1)  : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ ( สมศ.  18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน 
หรือแกไขปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 )    หมายเหตุ : โครงการดานสุขภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ                

1 ขอ 
มีการดําเนินการ               

2 ขอ 
มีการดําเนินการ              

3 ขอ 
มีการดําเนินการ            

4-5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน  

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานในประเด็นชี้นํา และการ
แกไขปญหาของสังคมดานตางๆ ภายในสถาบันกับสุขภาพ
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

ของชุมชนในองคกร หรือบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกคน โดย
จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ เร่ือง ข้ึน ลงบันได หัวใจ
แข็งแรง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรณรงคประชาสัมพันธให
บุคลากร และนักศึกษา เห็นความสําคัญของสุขภาพ โดยการ
ออกกําลังกายดวยวิธีการเดินข้ึน-ลง บันได และงดใชลิฟท ซึ่ง
มีกระบวนการดังนี้ 

     1. (P) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรในการบริการ
วิชาการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีเปาประสงคบริการทาง
การแพทย พยาบาล และสาธารณสุข รวมถึงการฟนฟูสุขภาพ
ของชุมชน ( 19.5.3.3-1.1) และไดเขียนแผนโครงการเร่ือง 
“ข้ึน ลงบันได หัวใจแข็งแรง” (19.5.3.3-1.2) 

       2. (D) มีการดําเนินการประชาสัมพันธผานบอรด
และการติดปายการข้ึนลงบันไดหัวใจแข็งแรงตามชั้นตางๆ 
ของวิทยาลัยฯ  ( 19.5.3.3-1.3) มีสมุดบันทึกรายชื่อผูรวม
กิจกรรมในการข้ึน-ลงบันได (19.5.3.3-1.4) 

      3. (C) มีการประเมินผลสําเร็จของผูเขารวมกิจกรรม 
(19.5.3.3-1.5) 
            4. (A) วิทยาลัยฯ มีการรายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมข้ึนลงบันได ( 19.5.3.3-1.6) และในป พ.ศ. 2556 ได
จัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของบุคลกรภายในสถาบัน 
โดยเปนการดําเนินงานของศูนยบริการทางการแพทย ของ
วิทยาลัยฯ ซึ่งมีกิจกรรม การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะ
เสี่ยงตอโรค เชน การตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจ
สมรรถภาพของตับ และการตรวจ สมรรถภาพของไต 
(19.5.3.3-1.7) เปนตน 

 
 
 
 
 

19.5.3.3-1.1 
19.5.3.3-1.2 

 
19.5.3.3-1.3 
19.5.3.3-1.4 
19.5.3.3-1.5 
19.5.3.3-1.6 

 
 
 

19.5.3.3-1.7 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํา
กวารอยละ 80 

ผลการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ           
ตามแผนโครงการ เร่ือง ข้ึน ลงบันได หัวใจแข็งแรงมีแตไดกับ
ได ในภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 80 

19.5.3.3-2.1 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถาบัน 

       วิทยาลัยฯ มีโครงการข้ึน ลงบันได หัวใจแข็งแรงมีแตได
กับได เพื่อใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมการใชกําลังทางกาย เพื่อการสรางเสริมสุขภาพที่ดี 

   19.5.3.3-3.1 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

        โครงการมีการประเมินติดตามผลสําเร็จของการดําเนนิ
โครงการในมุมมองของการเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนภายใน ไดแก อาจารย บุคลากร และนักศึกษา และมี
การแสดงผลของพลังงานดานการใชไฟฟาของวิทยาลัยฯ 
ลดลง 

19.5.3.3-4.1 

5. ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ/ - - 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

หรือนานาชาต ิ
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
รายการหลักฐานอางอิง 

 
19.5.3.3-1.1 แผนยุทธศาสตรในการบริการวิชาการ 
19.5.3.3-1.2 โครงการเร่ือง “ข้ึน ลงบันได หัวใจแข็งแรง”  
19.5.3.3-1.3 บอรดและการติดปายการข้ึนลงบันไดหัวใจแข็งแรง 
19.5.3.3-1.4 สมุดบันทึกรายชื่อผูรวมกิจกรรมในการข้ึน-ลงบันได 
19.5.3.3-1.5 การประเมินผลสําเร็จของผูเขารวมกิจกรรม 
19.5.3.3-1.6 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมข้ึนลงบันได 
19.5.3.3-1.7 การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงตอโรค เชน การตรวจระดับไขมันในเลือด การ

ตรวจสมรรถภาพของตับ และการตรวจมรรถภาพของไต 

19.5.3.3-2.1 ผลการประเมินผลสําเร็จ 

19.5.3.3-3.1 ประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

19.5.3.3-4.1 การประเมินติดตามผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.3 (2) : ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ ( สมศ.18. 2 ผลการชี้นํา ปองกัน 
หรือแกไขปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 )  หมายเหตุ : โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 3 

ขอ 
มีการดําเนินการ            

4-5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน  

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

    วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดเล็งเห็น
ความสําคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จึงไดกําหนด
จัดการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่มุงประเด็นเร่ืองการ
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็กและเยาวชนที่ตอบสนองตอความตองการของ
สังคม และชุมชน  โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษณ จ.
ศรีสะเกษ โดยรวมกับคณะเภสชัศาสตร และคณะพยาบาล
ศาสตร โดยมีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
     1. (P) โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะ
เกษ ปะจําป 2555  (19.5.3.3-1.1) 
      2. (D) วิทยาลัย ฯ รวมกับคณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินโครงการ  
(19.5.3.3-1. 2) มีการจัดกิจกรรมสํารวจขอมูลสุขภาพ สํารวจ
ลูกน้ํายุงลาย ตรวจหนอนพยาธิ (19.5.3.3-1.3) 
      3. (C) วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ โดยพบวา ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความคิดเห็นตอ
การเขารวมโครงการอยูในระดับมาก เทากับ 4.26 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน  (19.5.3.3-1.4)  
      6. (A) มีสรุปผลการดําเนินงาน (19.5.3.3-1.5) และไดคืน
ขอมูลใหแกโรงเรียนและชุมชน และไดรวมวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อความตอเนื่องในการพัฒนาและแกไขปญหา 
รวมทั้งเฝาระวังติดตามภาวะสุขภาพของครูและนักเรียน พัฒนา
สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนตอไป  จึงไดสาน
ตอโครงการจากปงบประมาณที่ผานมา  โดยไดเตรียมดําเนิน
โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ ปที่ 
2 ประจําป 2556 (การเฝาระวังสุขภาพครู นักเรียน พัฒนาแกน
นํานักเรียนดานสุขศึกษา พัฒนาความเขมขนของแสงใน
หองเรียน) (19.5.3.3-1.6) 

 
 
 
 
 
 
 

19.5.3.3-1.1 
 

19.5.3.3-1.2 
19.5.3.3-1.3 

 
 

19.5.3.3-1.4 
 

19.5.3.3-1.5 
 
 
 
 
 

19.5.3.3-1.6 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํา
กวารอยละ 80 

 
 
 

 

การดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนองใหญ  ต.รุง  อ.กันทรลักษณ  จ.ศรี
สะเกษ ประจําป 2555  โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการดังนี ้

1. คะแนนความพึงพอใจของผูรวมโครงการ 4.50 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

19.5.3.3-2.1 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

 2. คะแนนความคิดเห็นของผูรวมโครงการ 4.26 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมในการ
สนับสนุนและพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพ
โดยการสรางเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง ใหคําแนะนํากับ
นักเรียน เพื่อนนักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัวไดเสมือนเปน
วิถีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวันโดยได
ดําเนินการ ดังนี้ (19.5.3.3-3.1) 
1.  อบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  การปองกัน
โรคหนอนพยาธิ การจัดสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารโรงเรียน 
การแยกขยะ 
2.  การตรวจสุขภาพนักเรียนและผูปกครองรวมทั้งการให
คําแนะนําดานสุขภาพ 
3.  การตรวจหาไขพยาธิในอุจจาระนักเรียนและผูปกครอง 
4.  การตรวจประเมิน เพื่อสงเสริมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
5.  การตรวจประเมินความเขมขนของแสงสวางในหองเรียน6. 
ตรวจการปนเปอนของน้ําดื่ม น้ําใชในโรงเรียน 
โดยทุกกิจกรรมใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการประเมิน และ
รวมแลกเปลี่ยนแนวทางดําเนินการเพื่อพัฒนาแกไขสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนที่เชื่อมโยงสุขภาพของสมาชิกในโรงเรียน 

 
 
 
 

19.5.3.3-3.1 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอชุมชนหรือ
สังคม 

       โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน บานหนองใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ  มี
การประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง ซึ่งจากการประชุมสรุปการ
นําเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพ นักเรียน โรงเรียน ตชด.หนอง
ใหญ เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียน ตชด.หนอง
ใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ ไดสรุปกิจกรรมที่ผาน
มาและวางแผนการดําเนินงานในคร้ังถัดไปดังนี้ (19.5.3.3-4.1) 
1. การพัฒนาหองปฐมพยาบาล 
2. กิจกรรมาสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย สุขบัญญัติ 10 ปร
การ สุขภาวะทางเพศ การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
3. การเฝาระวังสุขภาพครู นักเรียน 
4. กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย ประกอบดวย อาหาร น้ําดื่ม น้ํา
ใช สวม แสงสวางในหองเรียน ขยะ 

 
 
 
 

19.5.3.3-4.1 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

- - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

3 ขอ 1 ขอ 1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.5.3.3-1.1 แบบเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ ตําบลรุง  
                       อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ 
19.5.3.3-1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
19.5.3.3-1.3 กิจกรรมสํารวจขอมูลสุขภาพ สํารวจลูกน้ํายุงลาย ตรวจหนอนพยาธ ิ
19.5.3.3-1.4 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
19.5.3.3-1.5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
19.5.3.3-1.6  โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ ต.รุง อ.กันทรลักษณ              
                      จ.ศรีสะเกษ ปที่ 2 ประจําป 2556 

19.5.3.3-2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

19.5.3.3-3.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

19.5.3.3-4.1 การประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 6 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิงเกณฑ

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ที ่6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  4 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  4.5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.33 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

   - มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
   - มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนอยาง  
                   ตอเนื่อง 
  - อาจารย บุคลากร และนักศึกษา การมีสวนรวมและกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการจัดกิจกรรมทาง 
                   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   - มี คําสอนของพระบิดาแหงการแพทยไทยเปนตนแบบในการปฏิบัตติัวที่ดีของอาจารย บุคลากร  
                        และนักศึกษาอยางชัดเจน 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

    - ควรสงเสริมใหโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการมีการบูรณาการกับการจัดการเรียน 
                        การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
   - ควรมกีารประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
                        การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในปตอๆ ไป 

  - ควรสงเสริม สนับสนุนให กิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนที่ยอมรับใน 
       ระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- มีการดําเนิน กิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานสุขภาพที่เนนในระดับทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง 
- อาจารยและบุคลากรนําผลงานดานทํานุบํารุงบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการจัดการ  
  เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ      

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ   3 

ขอ 
มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 

หรือ 6 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

 

     วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนสงเสริม การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเนนกิจกรรมที่ตองมีนักศึกษาเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานและรวมกิจกรรม  
     1. มีการจัดทําแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ระยะเวลา 5 ป (19.6.1-1-1.1)  
     2. มีการแตงตั้ง คณะกรรมการ บริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (19.6.1-1- 1.2) เพื่อกํากับดูแลดาน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และเปนแรงขับเคลื่อนในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย  
     3. มีคูมือการบริหารโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัย (19.6.1-1-1.3) เปนแนวทางในการปฏิบัติ  
     4. มีการจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง แนวปฏิบัติในดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (19.6.1-1-1.4) 
    5. มีโครงการบริหารจัดการงานบริการวชิาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (19.6.1-1-1.5) 

 
 
 

19.6.1-1-1.1 
19.6.1-1-1.2 

 
 

19.6.1-1-1.3 
 

19.6.1-1-1.4 
 

19.6.1-1-1.5 

2. มีการบูรณาการงานดานทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 

        วิทยาลัยฯ เนนการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม  (19.6.1-2-2.1)  
และไดสอดแทรกแนวความคิดคุณธรรม จริยธรรมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในประมวลรายวิชา (19.6.1-2-2.2) 
        วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรม “แตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา 
เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย” (19.6.1-2-2.3) 

 
 

19.6.1-2-2.1 
19.6.1-2-2.2 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

        วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานประจําป เพื่อเผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
อยางตอเนื่อง (19.6.1-3-3.1)  

 
19.6.1-3-3.1 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ

       วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา (19.6.1-4-4.1) 

19.6.1-4-4.1 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 146 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

       คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ มี
การนําผลการประเมินที่ไดจากการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และไดสรุปรายงานการประชุมให
มีการพัฒนากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (19.6.1-5-5.1) 

19.6.1-5-5.1 

6. มีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 ขอ (1-4) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
19.6.1-1-1.1 แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 5 ป  
19.6.1-1-1.2 คณะกรรมการกํากับดูแลดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
19.6.1-1-1.3 คูมือการบริหารโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย 
19.6.1-1-1.4 ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง แนวปฏิบัติในดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
19.6.1-1-1.5 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

19.6.1-2-2.1 ประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรมจริยธรรม   
19.6.1-2-2.2 ประมวลรายวิชา  
19.6.1-2-2.3      กิจกรรม “แตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย” 

19.6.1-3-3.1      รายงานประจาํปี พ.ศ. 2555 

19.6.1-4-4.1      ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

19.6.1-5-5.1      สรุปรายงานการประชุม 
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ตัวบงชี้ที ่6.2 ตัวบงชี้ดานคุณภาพการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที ่6.2.1  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ        
1 ขอ 

มีการดําเนินการ      
2 ขอ 

มีการดําเนินการ      
3 ขอ 

มีการดําเนินการ      
4 ขอ 

มีการดําเนินการ        
5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

วิทยาลัยฯ มีการ ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมเปน
ประจําทุกป โดยดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) มาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒ นธรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและ
บุคลากรตระหนักถึงคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ  
และไดจัดทําโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ ซึ่งมี
กระบวนการดังนี้   

   1.( P) แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยฯ ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ( 19.6.2.1-1-1.1 ) และ โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแด
อาจารยใหญ (19.6.2.1-1-1.2) 

   2. (D) มีการดําเนินกิจกรรมในเดือนกันยายน ของทุก
ป โดยมีอาจารย นักศึกษา ญาติอาจารยใหญ และ  
ประชาชนทั่วไปเขารวมกิจกรรม รวมถึงการบริจาคโรงทาน 
ทําบุญเลี้ยงพระ และรําลึกพะคุณอาจารยใหญ เปนตน โดย
ใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับญาติอาจารยใหญ ( 19.6.2.1-1-
1.3) 

    3. (C) มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม (19.6.2.1-1-1.4)  
          4. (A) มีการนําผลการประเมิน  และมีการนําปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานมาปรับปรุง โดยในป พ.ศ. 
2556 ไดจัดทําขอเสนอโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบ
สานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ ข้ึน 
(19.6.2.1-1-1.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

19.6.2.1-1-1.5 
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2. บรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

         มีการประเมินผลการดําเนนิงานอยางชัดเจน เพื่อให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามแผนและสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ไมต่ํากวารอยละ 80 เชน จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม (19.6.2.1-2-2.1) 

19.6.2.1-2-2.1 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยาง
ตอเนื่อง 

       วิทยาลยัฯ กําหนดใหมีกิจกรรมทํานุบํารุงอุทิศสวนกุศล
ใหอาจารยใหญเปนประจําทุกป และมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ดังนี ้
    1. กิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ ประจําป 2554 
(19.6.2.1-3-3.1) 
    2. กิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ ประจําป 2555 
(19.6.2.1-3-3.2) 
     3. ขอเสนอโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ ประจําป 2556  
(19.6.2.1-3-3.3) 

 
 
 

19.6.2.1-3-3.1 
 

19.6.2.1-3-3.2 
19.6.2.1-3-3.3 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนภายใน/ภายนอก 

 
 
 
 
 
 

         กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
ทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ มีประโยชนตอการเขา
รวมกิจกรรม ของอาจารย นักศึกษา ญาติอาจารยใหญ และ
ประชาชนทั่วไปดานจิตใจเปนอยางมาก รวมถึงการสราง
คุณคาแกชุมชนใหเห็นถึงการเสียสละ เห็นไดจากมีผูแจงความ
ประสงคบริจาครางกาย (19.6.2.1-4-4.1) ตอเนื่อง และญาติ
ของอาจารยใหญและผูบริจาครางกายไดเรียนรูในการดําเนิน
ชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ดานการเสียสละและการเห็น
คุณคาของผูบริจาครางกาย และคุณประโยชนอันใหญหลวง
ของการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทใหมีการรับใชชุมชนตอไป 
นอกจากนี้ยังมียอดบริจาคเงินเพิ่มมากยิ่งข้ึน (19.6.2.1-4-
4.2) ซึ่งเปนการสรางคุณงามความดีและการทําบุญอุทิศสวน
กุศลแกรางอาจารยใหญที่อุทิศรางกายใหการเรียนการสอนใน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

19.6.2.1-4-4.1 

5. ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ 
หรือนานาชาติ 

- - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.6.2.1-1-1.1 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยฯ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
19.6.2.1-1-1.2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ 
19.6.2.1-1-1.3  กิจกรรม 
19.6.2.1-1-1.4   ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
19.6.2.1-1-1.5 ขอเสนอโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญข้ึน 
19.6.2.1-2-2.1  ประเมินผลการดําเนินงานอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามแผนและสอดคลองกับ 

วัตถุประสงค ไมต่ํากวารอยละ 80 
19.6.2.1-3-3.1  โครงการทํานุบํารุงฯ เร่ือง สืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ ประจําป 255 4 
19.6.2.1-3-3.2 โครงการทํานุบํารุงฯ เร่ือง สืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ ประจําป 2555 
19.6.2.1-3-3.3 โครงการทํานุบํารุงฯ เร่ือง สืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ ประจําป 2556 
19.6.2.1-4.4.1 รายชื่อผูบริจาครางกาย 
19.6.2.1-4.4.2  ยอดบริจาคเงิน 
 
 
 
ตัวบงชี้ที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ         

1 ขอ 
มีการดําเนินการ                  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ             

3 ขอ 
มีการดําเนินการ         

4 ขอ 
มีการดําเนินการ        

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถาบันที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดี 

     วิทยาลัยฯ  ไดจัดทาํประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง แนวปฏิบัติในดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ( 19.6.2.2-1-1.1) นอกจากนี้การดําเนินโครงการทําบุญ
อาจารยใหญ ซึ่งกําหนดใหบุคลากรและนักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม (19.6.2.2-1-1.2) 

 
 

19.6.2.2-1-1.1 
19.6.2.2-1-1.2 

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ  และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย  

      วิทยาลัยฯ ไดออกแบบตึกและดําเนินการสรางและตกแตงอยาง
มีความสุนทรีย โดยนําแนวคิดในการนําศิลปะจากหอไตร กลางหนอง
น้ําขุลุ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีมาเปนแบบอยาง ซึ่ง
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 มีความงดงามและทรงคุณคา ลักษณะที่โดดเดนคือหลังคาที่มีลักษณะ
คลายหอไตร และภายในอาคารยังออกแบบใหมีอากาศถายเทได
สะดวก สะอาด และถูกสุขลักษณะดวย (19.6.2.2-2-2.1) 

19.6.2.2-2-2.1 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศน
ใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ  และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

      วิทยาลัยฯ มีการแตงภูมิทัศนอยางสม่ําเสมอ โดยมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจน เชน 1. ภาพถาย อาคารสถานที่ ( 19.6.2.2-3-3.1) 2. สถานที่
ทิ้งขยะและแบงแยกชนิดขยะเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (19.6.2.2-
3-3.2) 3. สรางทีจ่อดรถจักรยานยนตและรถยนต ( 19.6.2.2-3-3.3) 
4. ปายวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (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. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ
และสงเสริมตอการจัด
กิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

       วิทยาลัยฯ มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร
ไดซึมซับในสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ไดจัดรูปของหลวงปูชา สุภัท
โท (19.6.2.2-4-4.1) พระบรมรูปของพระบิดาแหงการแพทยไทย 
(19.6.2.2-4-4.) หองพระ (19.6.2.2-4-4.3) และในการกําหนดพื้นที่
ไดกําหนดพื้นที่ในการกิจกรรมสงเสริมทางวัฒนธรรมออกเปน 3 
พื้นที่โดยสอดคลองกับกิจกรรมที่ดําเนินการ  1.บริเวณลานดานหนา
หอง 101 เปนพื้นที่ในการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม  และภายใน
หอง101 เปนพื้นในการจัดการบรรยาย แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู
ทางวัฒนธรรม (19.6.2.2-4-4.4)  2.พื้นที่ดานหนาอาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนพื้นที่จัดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรในวันสําคัญ เชน วันสถาปนาวิทยาลัย วันมหิดล วันสําคัญทาง
ศาสนา 3.บริเวณดานหนา และชั้น 1 อาคารคณะศิลปประยุกตเปน 
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมวันทําบุญบูชาคุณอาจารยใหญทุกป 
(19.6.2.2-4-4.5) 
 

19.6.2.2-4-4.1 
19.6.2.2-4-4.2 
19.6.2.2-4-4.3 
19.6.2.2-4-4.4 
19.6.2.2-4-4.5 

5. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

 

        วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(19.6.2.2-5-5.1) พบวา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ 
3.81  

19.6.2.2-5-5.1 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.6.2.2-1-1.1    แนวปฏิบัติในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
19.6.2.2-1-1.2  โครงการทํานุบํารุงฯ เร่ือง สืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ 

19.6.2.2-2-2.1  รูปถายอาคาร 

19.6.2.2-3-3.1  ภาพถาย อาคารสถานที่ และการตกแตงบรรยากาศ 
19.6.2.2-3-3.2  สถานที่ทิ้งขยะและแบงแยกชนิดขยะเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
19.6.2.2-3-3.3 ที่จอดรถจักรยานยนตและรถยนต 
19.6.2.2-3-3.4 ปายวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

19.6.2.2-4-4.1  มีรูปพระอาจารยชา สุภัทโท ยึดเหนี่ยวจิตใจใหกราบไหว 
19.6.2.2-4-4.2  มีรูปมหิดล พระบิดาแหงการแพทย พรอมหลักคําสอน 
19.6.2.2-4-4.3  กิจกรรมวันมหิดล 
19.6.2.2-4-4.4    รูปพื้นที่การจัดกิจกรรม หนาหอง และในหอง CMP101 
19.6.2.2-4-4.5    รูปลานดานหนาอาคาร และชั้น 1 อาคารคณะศิลปประยุกต 

19.6.2.2-5-5.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบท่ี  7 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

บริหารฯ และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/
หนวยงานเรียนรู 

4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน - - 
ตัวบงชี้ที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 4.41 คะแนน 4.41 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  4.41 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.88 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 
 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีความมุงมั่นและใหความสําคัญในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
  คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและบุคลากรโดยรวม 
- มีการสนับสนุนบุคลากรใหมีประสบการณ โดยใหเงินทุนสนับสนุน ในการเพิ่มประสบการณและคุณวุฒิอยาง

ตอเนื่องตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
- มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครบทุกดาน เพื่อประเมินและติดตามแกปญหาอยางตอเนื่อง 
- การดําเนินงานของผูบริหาร มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 
 
 

2.  จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
  - บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวนไมเพียงพอและขาดงบประมาณสนับสนุน  

 
 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/ นวัตกรรม 
       - 
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ              

1 ขอ 
มีการดําเนินการ    

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ   4 

หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ                 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ               

7 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  ปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตาม หลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา 

      คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  ปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กํากับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารของ
หนวยงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย โดยกําหนดผูรับผิดชอบและ 
ดําเนินการครบตามวงจรคุณภาพ PDCA เชน 
  1.1 กําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
  1.2 ดําเนินการบริหารงานตามมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2554 
2. มีการประเมินตนเองและประเมินผลดําเนินงาน  
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด เชน 
  2.1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2.2 การปฏิบัติบทบาทหนาที่ของผูบริหาร 
  2.3 การปฏิบัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   

19.7.1-1-1.1 
19.7.1-1-1.2 

 
 
 
 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และ
สามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

      ผูบริหารกําหนดทิศทางเพื่อการพัฒนา ในการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ป 2555-
2559 โดยมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ และคํานึงถึงผูมี
สวนไดเสีย จากการดําเนินงานของหนวยงาน มีอาศัยขอมูล
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจพิจารณาจัดทําแผนและถายทอด
ใหบุคลากรทราบ ไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก เว็บไซต
หนวยงาน เอกสารเผยแพร และการสัมมนาประจําป 

19.7.1-2-2.1 
19.7.1-2-2.2 

 
 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไป

    ผูบริหารกํากับ ติดตามผล การนํานโยบายและแผนกลยุทธ 
ไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานมกีารรายงานผลการดําเนินงาน 
เสนอผูบริหาร ทุกไตรมา ส เพื่อทบทวนเปาหมายและปรับ
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน พร
อมสงขอแนะนําจากผูบริหารกลับไปยังบุคลากรที่รับผิดชอบ

19.7.1-3-3.1 
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ยังบุคลากรใน วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

โครงการตางๆของหนวยงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร
ในสถาบันมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม 

 

    ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวม ดังนี้  
1. การจัดทํา ทบทวนแผนกลยุทธเพื่อการพฒันา ระยะ 5 ป 
(2555-2559)  เพื่อทบทวนกลยุทธการดาํเนินงานของ
หนวยงาน  
ณ โรงแรมลายทอง 
2. การประชุมเพื่อใหบุคลากร แสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพตามรายงานผลประเมินตนเอง ป
การศึกษา 2554 เพื่อนํามาปรับปรุงใน ป 2555 
3. มอบหมายงาน และมอบอํานาจ ในการตัดสินใจแกรอง
คณบดีและบุคลากรทั้งในระดับหัวหนางาน ผูปฏิบัติงาน โดย
มีการรายงานผลการดําเนินงานเขาที่ประชุมกรรมการประจํา
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

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

5. ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อให
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
เต็มตามศักยภาพ 

        ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ โดยผูบริหารมีการถายทอดความรู
แกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง เชน  

1. จัดทําคูมือบุคลากร สําหรับบุคลากร 
2. จัดทําแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป 

 
 
 
 

19.7.1-5-5.1 
19.7.1-5-5.2 

6. ผูบริหารบริหารงานดวย 
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัย 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

         ผูบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข              
ไดประเมินผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปฏิบัติงาน
ราชการในปตอไป มีรายละเอียดดังนี ้
6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.06  

 ผูบริหารกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการที่กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย โดยมีการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

 
6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 3.99 

มีการจัดทําแผนความเสี่ยงและมีการรับฟงความ
คิดเห็นการใชทรัพยากรของหนวยงาน และแผนกลยุทธทาง
การเงิน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 

19.7.1-6-6.1 
 
 
 
 
 

19.7.1-6-6.2 
19.7.1-6-6.3 
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6.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.10 

1.ผูบริหาร สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีการ
ฝกอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ และแผน-ผลโครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

2. มีการสํารวจและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตาม
ความตองการของผูใชบริการ 

3. ผูบริหาร สนับสนุนใหมีการปรับปรุงภูมิทัศน ให
สวยงามทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  

 
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.10 

1.ผูบริหาร สงเสริมใหบุคลากรตระหนัก ในความ
รับผิดชอบตอสังคม มีการจัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน
ของหนวยงาน โดยเผยแพรใหบุคลากรนักศึกษาทราบ 

2.การประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑของ
สกอ. สมศ.และกพร.ทุกปการศึกษา  

3. มีการปรับปรุงและพัฒนาการ ตามขอเสนอแนะ    
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  

 
6.5 หลักความโปรงใส (Transparency)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.02 

1. การบริหารงานบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง กอนเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข พิจารณามมีติ 

2. มีการประชาสัมพันธ และแจงขาวสารทางสื่อ
ตางๆ เชน ทางเว็บไซต เชน รายงานประจําป, แผนการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ  ขอมูลประชาสัมพันธหนา
เว็บไซต 

3. รายงานทางการเงิน เปนไตรมาส  
4. มีชองทางสําหรับรับรับฟง, เสนอแนะ สําหรับ

บุคลากร นักศึกษาทางกลองความคิดเห็น ในสวนภายนอก          
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น      
ทางสายตรงคณบดี  

5. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน 

 
 
 

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 
 
 

19.7.1-6-6.13 
19.7.1-6-6.14 

 
19.7.1-6-6.15 

 
19.7.1-6-6.16 
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และ มีหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเขาทุกป  
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ และตอสัญญาจาง มีการประกาศเกณฑการ
ประเมินไวลางหนา  

 
6.6 หลักการมีสวนรวม (Participation)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.14 
1. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการแสดงความ
คิดเห็น โครงการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โครงการ
กอสราง อาคารบริการทางการแพทย  
 

2. บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินการบริหารงาน
ของผูบริหาร ดานหลักธรรมมาภิบาล  
 
6.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.07 

1. มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกรองคณบดี  
ผูชวยคณบดี 
           2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และ
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ในการประกัน
คุณภาพ 
 
6.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.17 

1. ผูบริหาร ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด  
           2. มีการประชาสัมพันธ เผยแพร กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ เชน ทางเว็บไซต ของหนวยงาน 
           3. มีการประชุมชี้แจงเกณฑตางๆ กอนการ
ดําเนินการ เชน ระเบียบ ขอบังคับ  

 
6.9 หลักความเสมอภาค (Equity)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.01 

1.มีการกําหนดขอตกลงการมาปฏิบัติงานสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

2.ในการกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาของ บุคลากร

 
19.7.1-6-6.17 

 
 
 
 
 
 

19.7.1-6-6.18 
 
 
 

19.7.1-6-6.19 
 
 
 
 

19.7.1-6-6.20 
 

19.7.1-6-6.21 
 
 
 
 

19.7.1-6-6.22 
 

19.7.1-6-6.23 
 

19.7.1-6-6.24 
 
 
 
 

19.7.1-6-6.25 
 

19.7.1-6-6.26 
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ระยะ5ป (2555–2559) มีการแผนการพัฒนาบุคลากร         
ตําแหนงคนงาน คนสวน จนถึง ผูบริหาร โดยคํานึงถึงความ
เสมอภาค 
 
6.10 หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 3.85 

1.ผูบริหาร ดําเนินการหาขอสรุปที่เนนฉันทามติใน
ประเด็นที่เปนสวนไดสวนเสียของบุคลากรในสํานักฯ ทุกคร้ัง 
โดยจัดประชุมผูบริหารพบปะบุคลากร  

2. สนับสนุนใหมีการลงคะแนน การสรรหา คัดเลือก
ผูแทนคณาจารยประจํา เปน คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  และ บุคลากรดีเดน 
แพทยดีเดน เพื่อเสนอรายชื่อ หนวยงานภายนอกพิจารณา
คัดเลือก  

 
 
 
 
 

19.7.1-6-6.27 
 
 

19.7.1-6-6.28 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผล
การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและผูบริหารนํา
ผล    การประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม  

มีการติดตามประเมินผลการบริหารของหนวยงานและ 
รายงานปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ประกอบดวย 
1. สรุปแผน-ผล ขอเสนอแนะ แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
พ.ศ. 2555 ตามแผนกลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย  
2. สรุปการประเมินผลการบริหาร ของผูบริหาร ดาน
หลักธรรมมาภิบาล ป 2554  
3. การประเมินตนเองคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ป 2554  
 ซึ่งนําการผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข พจิารณา แลให
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารงานในปตอไป 

 
 
19.7.1-7-7.1 
 
19.7.1-7-7.2 
 
19.7.1-7-7.3 
 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง 
19.7.1-1-1.1 รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
  ประจําป 2555  (รายงานประจํา ป 2555) 
19.7.1-1-1.2 แผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
 
19.7.1-2-2.1 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาระยะ 5 ป (2555-2559) 
19.7.1-2-2.2 เว็บไซตหนวยงาน เอกสารเผยแพร และการสัมมนาประจําป www.cmp.ubu.ac.th 
 
19.7.1-3-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัต ิ
                      การประจําปงบประมาณ 2555 (ดานการเงิน และแผนงบประมาณ) 
 
19.7.1-4-4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3/2555 การจัดทําทบทวนแผนกลยุทธเพื่อ 
                      การพัฒนาระยะ 5 ป (2555-2559) 
19.7.1-4-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2555 การกําหนดคาเปาหมายการประกัน 
                      คุณภาพวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2555  
19.7.1-4-4.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1885/2555 เร่ือง การมอบอํานาจแทนคณบด ี
 
19.7.1-5-5.1 คูมือบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
19.7.1-5-5.2 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาระยะ 5 ป (2555-2559) ดานการเงิน บุคลากร เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 
19.7.1-6-6.1 สรุป แผน- ผล ขอเสนอแนะ โครงการแผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
19.7.1-6-6.2 แผนพัฒนากลยุทธทางดานการเงิน 
19.7.1-6-6.3 แผนการบริหารความเสี่ยง 
19.7.1-6-6.4 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากร ป 2555-2559 
19.7.1-6-6.5 แผน-ผลโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
19.7.1-6-6.6 ขอมูลสํารวจความตองการในการจัดซื้อหนังสือสําหรับการเรียนการสอน 
19.7.1-6-6.7 รายงานประจําปผลการดําเนินงานดานการปรับปรุงภูมิทัศน 
19.7.1-6-6.8 กิจกรรมข้ึนลงบันไดลดการใชลิฟฟ / โครงการธนาคารขยะ 
19.7.1-6-6.9 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
19.7.1-6-6.10 มีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการประจําฯ ประจําป 2555 

ดานการปรับปรุงภูมิทัศน 
19.7.1-6-6.11 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ 
19.7.1-6.6.12 ขอมูลประชาสัมพันธหนาเว็บไซต www.cmp.ubu.ac.th 
19.7.1-6-6.13 รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ (ดานการเงินและงบประมาณ) ประจําป 2555 
19.7.1-6-6.14 รายงานกลองแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  คร้ังที่ 1/255 5 
19.7.1-6-6.15 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นสายตรงคณบดี   
19.7.1-6-6.16 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน 
19.7.1-6-6.17 ประกาศเกณฑการประเมินบุคลากร 
19.7.1-6-6.18 โครงการประชุม EIA 
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19.7.1-6-6.19 ขอมูลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารดานหลักธรรมาภิบาล 
19.7.1-6-6.20 คําสั่งมอบอํานาจ 
19.7.1-6-6.21 คําสั่งผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพ 
19.7.1-6-6.22 รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  (สวนของความเปนมา) ประจําป 2555 
19.7.1-6-6.23 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนาเว็บไซต www.cmp.ubu.ac.th 
19.7.1-6-6.24 การประชุมผูบริหารพบปะบุคลากร 
19.7.1-6-6.25 ขอตกลงการปฏิบัติงานบุคลาสายวิชาการและสายสนับสนุน 
19.7.1-6-6.26 ประกาศเกณฑการพัฒนาบุคลากร 
19.7.1-6-6.27 การประชุมผูบริหารพบปะบุคลากร 
19.7.1-6-6.28 รายงานการประชุมสรุปผลการสรรหาผูแทนอาจารยใหเปนคณะกรรมการประจําวิทยาลยัฯ 
 
19.7.1-7-7.1 สรุปแผน-ผล ขอเสนอแนะ แผนปฏิบัตริาชการประจําป พ.ศ. 2555 ตามแผนกลยุทธ ตัวชี้วัด  
                      คาเปาหมาย 
19.7.1-7-7.2 สรุปการประเมินผลการบริหาร ของผูบริหาร ดานหลักธรรมมาภิบาล ป 2555 
19.7.1-7-7.3 การประเมินตนเองคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ป 2555 
 
 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ   1 

ขอ 
มีการดําเนินการ  2 

ขอ 
มีการดําเนินการ          

3 ขอ 
มีการดําเนินการ          

4 ขอ 
มีการดําเนินการ       

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยอยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย 

        วิทยาลัยฯ จัดทําแผนการจัดการความรู  ประจําป 2555  
โดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะทํางาน
จัดการความรู และไดมีการปรับปรุงคณะทํางาน (คําสั่งวิทยาลัยฯ 
ที่ 75/2555 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554)  
(19.7.2-1-1.1) บริหารจัดการใหมีการสรางองคความรูและการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันภายในองคกร  และไดจัดทําแผน
นโยบายและการจัดการความรู  ประจําป 2555  และป 2556 
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง (19.7.2-1-1.2)  ดังนี้ 
1.ดานการผลิตบัณฑิต  เนนการจัดการเรียนการสอน ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยกําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาการวิจัยใน

 
 
 
 
 

19.7.2-1-1.1 
 
 

19.7.2-1-1.2 
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ชั้นเรียนและการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (19.7.2-1-1.3) 
2.ดานการวิจัย  กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
พัฒนานักวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย  (19.7.2-1-1.4)  

19.7.2-1-1.3 
 

19.7.2-1-1.4 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย
ที่จะพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดใน              
ขอ 1 

      การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู  วิทยาลัยฯ ไดจัด
กิจกรรมในการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ
ดานการวิจัย โดยกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายอยางชัดเจน  
ตามแผนจัดกิจกรรมการจัดการความรู  ดังนี้ 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง “Bacterial Pathogenesis” 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  “โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน”  

 
 
 
 
19.7.2-2-2.1 
19.7.2-2-2.2 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผู
มีประสบการณตรง ( Tacit 
Knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด 

       วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมการจัดการความรู  เพื่อแบงปน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  โดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ทักษะประสบการณตรง  (Tacit Knowledge)  เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  ดังนี ้
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง “Bacterial Pathogenesis” 
(วิทยากร : Professor Dr.Janet I. Maclnnes) 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  “โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน” 
(วิทยากร  : อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค    
อาจารยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
19.7.2-3-3.1 
 
19.7.2-3-3.2 
 

4. มีการรวบรวมความรูตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 
1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(Explicit Knowledge) 

        วิทยาลัยฯ  รวบรวมความรูตามประเด็นความรู  ตาม
แผนการดําเนินงานประจําป  ในดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย  เพื่อเผยแพรเปนลายลักษณอักษรและเผยแพรทางเว็บไซต  
ดังนี้ 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง “Bacterial Pathogenesis” 
(วิทยากร : Professor Dr.Janet I. Maclnnes) 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  “โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน” 
(วิทยากร  : อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค 
อาจารยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
19.7.2-4-4.1 
 
 
19.7.2-4-4.2 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน
มาที่เปนลายลักษณอักษร 
(Explicit Knowledge) และ
จากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง  (Tacit 

      วิทยาลัยฯ ไดมีการสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูและทักษะ
ที่ไดจากกิจกรรมจัดการความรูไปพัฒนางานที่รับผิดชอบและให
การสนับสนุนงบประมาณตามประกาศ  ในการดําเนินงาน  ซึ่งมี
ผลงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีและไดรับการพัฒนา เพื่อนําไปใชจริง 
คือ การจัดทําคูมือการเรียนรการสอน 

19.7.2-5-5.1 
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Knowledge)ที่เปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 4 ขอ (2-5) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.7.2-1-1.1  แผนการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําป 2555 
19.7.2-1-1.2        คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู 
19.7.2-1-1.3   การจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต 
19.7.2-1-1.4   การจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจดานการวิจัย 

19.7.2-2-2.1   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  “Bacterial  Pathogenesis”   โดยมีวิทยากร  Professor  
                        Dr.Janet I. Maclnnes จาก    epartment of Pathobiology , Ontario Veterinary  
                        College, University of Guelph ,   Ontario,Canada 
19.7.2-2-2.2   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ือง  “โครงการพัฒนาการเรียนการสอน”  วิทยากรโดย  
                        อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค  อาจารยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

19.7.2-3-3.1   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เร่ือง   
                        “Bacterial  Pathogenesis”   โดยมีวิทยากร  Professor Dr.Janet I. Maclnnes จาก     
                        partment of Pathobiology , Ontario Veterinary College, University of Guelph ,       
                        Ontario,Canada 
19.7.2-3-3.2   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ือง  “โครงการพัฒนาการเรียนการสอน”  วิทยากรโดย  
                        อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค  อาจารยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

19.7.2-4-4.1   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง  “Bacterial  Pathogenesis”   โดยมีวิทยากร  Professor 
                        Dr.Janet I. Maclnnes จาก    epartment of Pathobiology , Ontario Veterinary  
                        College, University of Guelph ,     Ontario,Canada 
19.7.2-4-4.2        กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เร่ือง  “โครงการพัฒนาการเรียนการสอน”  วิทยากรโดย  
                        อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค  อาจารยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

19.7.2-5-5.1        จัดทําคูมือการเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ              

1 ขอ 
มีการดําเนินการ               

2 ขอ 
มีการดําเนินการ    

3 ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 ขอ 
มีการดําเนินการ                  

5 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System 
Plan) 

 

       วิทยาลยัฯ มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 
System Plan)  ในการดําเนินงานดังนี ้
       1.1 แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2554 วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
      1.2 แผนการดําเนินงาน 5 ป (2551-2555) วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
       1.3 มีการปรับแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนกลยุทธดานพัฒนา
บุคลากร การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ณ โรงแรมลาย
ทอง  วันที่  12-13 พฤศจิกายน 2554 และ โรงแรมฮองอัน
ยาลาย  ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 27-30 มีนาคม 
2555 : ตามลิ้งค
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 โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และ
การเงินและสามารถนําไปใช
ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

 

       วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี ้
       2.1 ระบบสมัครงานออนไลน : ตามลิ้งค
http://www.cmp.ubu.ac.th/~candidate/ 
       2.2 แบบบันทึกภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการออนไลน : ตามลิ้งค
http://www.workload.cmp.ubu.ac.th/ 
       2.3 ฐานขอมูลแสดงการมาปฏิบัติงาน การขาด  มา มา
สาย (ระบบสแกนลายนิ้วมือ) 
       2.4 ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา : ตามลิ้งค
http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/ 
       2.5 ระบบงานฐานขอมูลงานวิจัย และระบบงาน
ฐานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร : ตามลิ้งค
http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/th/paper_rese
arch.php 
       2.6 ระบบลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ : ตามลิ้งค

 
 

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 
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http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/  
       2.7  ระบบแจงเวียนขาวสารภายใน สําหรับอาจารย
และบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส : ตามลิ้งค
http://www.cmp.ubu.ac.th/menager/login.php  
และแจงผานระบบ E-Mail บุคลากร : ตามลิ้งค  
https://mail2.ubu.ac.th/owa/  
       2.8 ระบบงานฐานขอมูลนักศึกษา และประเมินการ
เรียนการสอน : ตามลิ้งค 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~stdcmp/index.php 
ระบบ REG : ตามลิ้งค http://www.reg.ubu.ac.th/  และ
ระบบ UBU SIS : ตามลิ้งค 
http://www.dms.ubu.ac.th/student/ 
       2.9 ระบบรายงานการประชุมการบริหารงานวิทยาลัย :  
http://www.cmp.ubu.ac.th/th/tcr.php   
       2.10 ระบบจองรถราชการออนไลน : ตามลิ้งค 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~car/ACal/calendar/cale
ndar.php?year=2010&month=05 
       2.11 ระบบการจัดการดานแผน การเงิน และพัสดุ 
(UBU FMIS)   
       2.12 ระบบขอนัดรับบริการใหคําปรึกษาออนไลน :  
ตามลิ้งค http://www.happy.cmp.ubu.ac.th/ 
       2.13 ระบบสารสนเทศเพื่อบุคลากร :  
ตามลิ้งค http://www.dms.ubu.ac.th/ 

 
19.7.3-2-2.7 

 
 
 
 

19.7.3-2-2.8 
 
 
 
 
 

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
ของผูใชระบบสารสนเทศ 

 

      วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศและ ระบบเครือขายจากผูใชบริการ ทุกๆ ป  
โดยกลุมตัวอยาง คือ  บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  และนักศึกษา เพื่อนํา ผลและขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไขระบบใหมีประสิทธิภาพตอองคกร ตอไป  

19.7.3-3-3.1 
 

4. มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 

      จากปงบประมาณ 2554 ที่ไดมีการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศ  วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุขนั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศไดนําผล
การประเมินแจงกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกรรมการบริหารงานวิทยาลัยฯ เพื่อหาแนวทางพัฒนา
ตอไป  ซึ่งไดลําดับการปรับปรุงตามความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ที่มากที่สุดกอน  ทั้งนี้ข้ึนอ ยูกับ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2555 ดังนี้ 
     4.1 การติดตั้งซอฟตแวร Antivirus License  

 
 
 
 
 
 
 
 

19.7.3-4-4.1 
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     4.2 การติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม บริเวณอาคาร
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
     4.3 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมเพื่อทดแทนเคร่ือง
คอมพิวเตอรเกาที่มีอายุการใชงานเกิน 5 ป ข้ึนไป 
      4.4 ปรับปรุงคอมพิวเตอรที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ใหมีสภาพที่ใชงานไดดี  
      4.5 จัดหาโสตทัศนูปกรณเพือ่สนับสนุนดานการเรียนการ
สอนใหเพียงพอตอจํานวนหองเรียน ทั้งนี้เพื่อใหพรอมการใช
งานอยูเสมอ 
      4.6 การปรับปรุงเว็บไซตใหม : ตามลิ้งค 
http://www.cmp.ubu.ac.th/ 

19.7.3-4-4.2 
 

19.7.3-4-4.3 
 

19.7.3-4-4.4 
 

19.7.3-4-4.5 
 
 

19.7.3-4-4.6 
 

5. มีการสงขอมูลผานระบบ
เครือขายของหนวยงาน
ภายนอกที่เก่ียวของตามที่
กําหนด  

 

       วิทยาลัยฯมีการเชื่อมโยงระบบฐานข อมูลของ
มหาวิทยาลัยฯ ผ านระบบเครือข ายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
เชน ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพศึกษาและมีการ
เชื่อมโยงระบบของวิทยาลัยฯ  ผานระบบมหาวิทยาลัย เชน   
       5.1 ระบบการจัดการดานแผน การเงิน และพัสดุ (UBU 
FMIS)   
       5.2 ระบบฐานขอมูลเพื่อสืบคนดานการเรียนการสอน
และวิจัย เชน ระบบ REG สําหรับนักศึกษา : ตามลิ้งค
http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp 
และระบบ  E-Journal : ตามลิ้งค
http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/ejournals.php 
       5.3 การเชื่อมโยงขอมูลกับระบบจัดการเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ : ตามลิ้งค
http://qadms.ubu.ac.th/login.php 
       5.4 การสงขอมูลการใหบริการ 18 แฟม OP 
individual Data ของงานทะเบียน (การใหบริการผูปวยนอก
รายบุคคล) และ PP individual Data ของศูนยสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผานWebsite ของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ: ตามลิ้งค 
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 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                     

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง  
19.7.3-1-1.1 แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2554  
19.7.3-1-1.2         แผนการดําเนินงาน 5 ป (2551-2555) 
19.7.3-1-1.3         การปรับแผนกลยุทธดานพัฒนาบุคลากร การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

19.7.3-2-2.1 ระบบสมัครงานออนไลน 
19.7.3-2-2.2 แบบบันทึกภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการออนไลน 
19.7.3-2-2.3 ระบบฐานขอมูลแสดงการมาปฏิบัติงาน (การขาด ลา มา มาสาย) 
19.7.3-2-2.4 ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา 
19.7.3-2-2.5 ระบบงานฐานขอมูลงานวิจัย และระบบงานฐานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
19.7.3-2-2.6 ระบบลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ 
19.7.3-2-2.7 ระบบแจงเวียนขาวสารภายใน สําหรับอาจารยและบุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
19.7.3-2-2.8 ระบบงานฐานขอมูลนักศึกษา และประเมินการเรียนการสอน 
19.7.3-2-2.9 ระบบรายงานการประชุม 
19.7.3-2-2.10 ระบบจองรถราชการออนไลน 
19.7.3-2-2.11 ระบบการจัดการดานแผน การเงิน และพัสดุ (UBU FMIS)   
19.7.3-2-2.12 ระบบขอนัดรับบริการใหคําปรึกษาออนไลน 
19.7.3-2-2.13 ระบบสารสนเทศเพื่อบุคลากร 
  

19.7.3-3-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ และผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศและระบบ
เครือขาย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

  

19.7.3-4-4.1 หนังสือบันทึกขอความ ศธ 0529.16.1.13/0007 ลงวันที่  26 มกราคม 2555 
19.7.3-4-4.2 หนังสือบันทึกขอความ ศธ 0529.16.1.13/0008 ลงวันที่  26 มกราคม 2555 
19.7.3-4-4.3 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนคอมพิวเตอรที่ไมอยูในสภาพใชงานไดดีแลว 
19.7.3-4-4.4 โครงการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
19.7.3-4-4.5 จัดหาโสตทัศนูปกรณเพื่อสนับสนุนดานการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนหองเรียน ทั้งนี้

เพื่อใหพรอมการใชงานอยูเสมอ 
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19.7.3-4-4.6 การปรับปรุงเว็บไซต 
  

19.7.3-5-5.1 ระบบการจัดการดานแผน การเงิน และพัสดุ (UBU FMIS)   
19.7.3-5-5.2 ระบบฐานขอมูลเพื่อสืบคนดานการเรียนการสอนและวิจัย 
19.7.3-5-5.3 การเชื่อมโยงขอมูลกับระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ 
19.7.3-5-5.4 การสงขอมูลการใหบริการ 18 แฟม OP individual Data 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ      

1 ขอ 
มีการดําเนินการ       

2 ขอ 
มีการดําเนินการ         

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ           

5 ขอ 
มีการดําเนินการ         

6 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสีย่ง 
โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

     วิทยาลัยฯ ไดแตงตังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ระดับวิทยาลัยฯ โดยมีคณบดี รอง
คณบดี ผูชวยคณบดี ผูแทนอาจารย และหัวหนางาน เปน
กรรมการรวมรับผิดชอบ ตดิตาม การดําเนินงานใหเปนไป
ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ 

19.7.4-1-1.1 
 

2. มีการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
จากตัวอยางตอไปนี้  
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่  

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  
หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

      วิทยาลัยฯ ไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงไว 5 ดาน ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (ดานการเงิน) 
2. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ  
3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  (ดานระบบการ

ประกันคุณภาพ, ดานกระบวนการบริหารหลักสูตร) 
4. ความเสี่ยงดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล               

(ความเสี่ยงดานบุคลากร) 
5. ความเสีย่งดานความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิต

และทรัพยสิน (ดานอันตรายที่เกิดจากสารเคมี สาร
ทางชีวะและการเผยแพรเชื่อโรค) 

19.7.4-2-2.1 
19.7.4-2-2.2 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร    
การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและ
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร  

- ความเสีย่งจากเหตุการณ
ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2  

       วิทยาลัยฯ ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยง โดยเรียงตามพันธกิจหลักและบริบท
การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ  

19.7.4-3-3.1 
 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และดําเนินการตามแผน 
 

        วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับความ
เสี่ยงที่อยูในระดับสูง และระดับปานกลาง พรอมวิเคราะห 
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ  
        ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกํากับ ติดตาม แผนการ
บริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ ทุกรอบ 6 เดือน เพื่อเปนการ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผน  

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

5. มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนและ
รายงานตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

        วิทยาลัยฯ มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  
    -  คร้ังที่ 11/2555 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2555  
    -  คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 

19.7.4-5-5.1 
19.7.4-5-5.2 
19.7.4-5-5.3 
19.7.4-5-5.4 
19.7.4-5-5.5 

6. มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป  

       วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินตามแผนการควบคุม
ภายในและการจัดการความเสี่ยง และนําขอเสนอแนะจาก
กรรมการประจําวิทยาลัยฯ  ไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยง 
และปรับแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ในรอบ
ปงบประมาณ  พ.ศ.2556 ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รอบ 
6 เดือน )    

19.7.4-6-6.1 
19.7.4-6-6.2 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
19.7.4-1-1.1 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 493/2554 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับ  
                      วิทยาลัย  

19.7.4-2-2.1      ตารางที่ 1 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวด 
                      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555 (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2556) 
19.7.4-2-2.2      ตารางการวิเคราะห  ระบุความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวดประจําป   
                      งบประมาณ  พ.ศ.2555  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน ป 2555 (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2556)                         

19.7.4-3-3.1 ตารางที่ 1 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวด 
                      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555 (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2556) 

19.7-4-4.4.1 บันทึก เชิญประชุมคณะกรรมการฯ  วิทยาลัย  (ระเบียบวาระที่ 5.2  ราง – รายงานการวิเคราะห  
                     ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ)  
19.7.4-4-4.2 ตารางการวิเคราะห  ระบุความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวดประจําป   
                     งบประมาณ  พ.ศ.2555  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน ป 2555 (รอบปงบประมาณ พ.ศ.2556) 
19.7.4-4-4.3 บันทึก ขอความอนุเคราะหดําเนินการปรับปรุงตามรายงานการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และแผน 
   บริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน   
                     2556) 

19.7.4-5-5.1 บันทึก ขอความอนุเคราะหดําเนินการรายงานการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และแผนบริหารความ 
                     เสี่ยงระดับวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
19.7.4-5-5.2   แบบฟอรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ 
                     เสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (รายงานรอบ 6 เดือน) 
19.7.4-5-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่11/2555 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2555 
  เร่ืองเพื่อพิจารณา 4.1.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงง รอบ 12 เดือน 
19.7.4-5-5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่13/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 
  เร่ืองเพื่อพิจารณา 4.3.1 รายงานการวิเคราะหระบุความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  
                     2556  
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19.7.4-5-5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่1/2556 วันที่ 17 มกราคม 2556 
   เร่ืองแจงเพื่อทราบ 1.1.1 รายงานการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ 
   วิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  

19.7.4-6-6.1 เสนอวาระประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 18 เมษายน 2556 เร่ือง  
                     รางานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย  
                     ประจําปงบประมาณ 2556 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 
19.7.4-6-6.2 แบบฟอรมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
                     ระดับวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (รายงานรอบ 6 เดือน) 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน    (สมศ. 13)  
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน   ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  
                            (วิทยาลัยฯ คาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่ทางวิทยาลัยฯแตงตั้ง) 
     หมายเหตุ  :  ระดับสถาบัน ผูบริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ วิทยาลัย ผูบริหารหมายถึง คณบดี หรือ 
ผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการประเมิน หนวยวัด 

1. ผลการประเมินผูบริหาร ของวิทยาลัยฯ               
ในปการศึกษา 2555 

4.41 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(คะแนน) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 3.65 คะแนน 3.65 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (คะแนน) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 4.41 คะแนน 4.41 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
19.7.5.2-1  สรุปผลการประเมินผูบริหาร โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปการศึกษา 2555 
                      (อางอิงขอมูลทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)   
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 8 
 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ. - - 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  5 คะแนน 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทยอยางตอเนื่องและเพียงพอในการดําเนินการตามภารกิจของ

หนวยงาน 
- มีการวางแผนการใชงบประมาณที่ชัดเจน 
- มีบุคลากรที่มุงมั่นและอุทิศเวลาในการทํางาน 
- ผูบริหารระดับสูงเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารงบประมาณและติดตามการดําเนินงานในทิศทาง

เดียวกัน 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ไดรับจัดสรรงบประมาณลาชา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
- บุคลากรทางดานการเงินมีจํานวนจํากัดในขณะที่ปริมาณงานมีมาก 
- ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงินและการบันทกึบัญชีที่ถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการคนหา

ขอมูล โดยอาศัยระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลไดทั้งระบบ 
- ควรมีการเผยแพรระเบียบทางการเงินและพัสดุแกบุคลากรสืบคนไดงาย  
- ควรมีการประสานความรวมมือของทุกหนวยงานที่ดําเนินการดานการเงินและพัสดุใหปฏิบัติตามข้ันตอน

อยางถูกตองเพื่อใหการดําเนินงานตรงตามแผนที่วางไว 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- มีการตรวจสอบขอมูลดานการเงินและบัญชีในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการ 
- มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลทางการเงินและบัญชีใหถูกตอง สะดวก รวดเร็วปลอดภัย

และเพียงพอตอการตัดใจของผูบริหาร 
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบัน 

 

      วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางการบริหารงบประมาณปงบประมาณ  พ.ศ. 2554   
และไดมีการทบทวน แผนกลยุทธ เมื่อวันที่  12-13  พฤศจิกายน  
2554 โดยมีผูบริหาร หัวหนาฝาย/หัวหนางาน และบุคลากรจาก
โรงพยาบาลหลักเขารวมวางแผนกลยุทธดานการเงิน เพื่อให
สอดคลองกับกิจกรรมการดําเนินงาน ตัวบงชี้ และคาเปาหมาย ที่
วิทยาลัยฯ  กําหนดพรอม ทั้งไดวิคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
ปญหาอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางการบริหารงบประมาณ และการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  

19.8.1-1-1.1 
19.8.1-1-1.2 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน  
หลักเกณฑการจัดสรร และ
การวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

 

        วิทยาลัยฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
จากการดําเนินการ ดังนี ้
1. มีแผนการรับนั กศึกษาแพทยเพิ่มข้ึน โดยความรวมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให
สามารถเพิ่มการรับนักศึกษาจาก36 คนเปน48 คนตาม
แผนการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยฯ ซึ่งจะ สงผลใหไดรับ
งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตแพทยเพิ่มข้ึน  
(19.8.1-2-2.1) 

2. การใหบริการทางการแพทย  โดยเขารวมเปนหนวยบริการ
ในระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งจะไดรับเงิน
เหมาจายรายหัว ตามจํานวนประชากร (นักศึกษา)  ที่
โอนยายสิทธิมาข้ึนทะเบียนรักษาพยาบาลกับศูนยสุขภาพ 
ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน (19.8.1-2-2.2) 

3. การจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (19.8.1-2-2.3) 

4. วิทยาลัยฯ ไดมีหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555(19.8.1-2-2.4)  เพื่อใช
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ และไดจัดทํา

 
 
 
 
 
 

19.8.1-2-2.1 
 
 
 
 
 

19.8.1-2-2.2 
 

19.8.1-2-2.3 
 

19.8.1-2-2.4 
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รายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อใชจายอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (19.8.1-2-2.4-5) 

5. การวางแผนขยายการเปดใหบริการทางการแพทย ที่ศูนย
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย (ผูปวยนอก) ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อรองรับการใหบริการแก
ประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง (19.8.1-2-2.6) 

6. การไดขอรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของวิทยาลัยฯ (19.8.1-2-2.7) 

 
 

19.8.1-2-2.5 
 
 
 

19.8.1-2-2.6 
 

19.8.1-2-2.7 

3. มีงบประมาณประจําปที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
งานในแตละพันธกิจและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
และบุคลากร 

       วิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการดําเนินการประจําป จาก
เงินงบประมาณแผนดิน ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ โครงการผลิตแพทยเพิ่ม และงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งไดรับงบประมาณเงินรายไดจากคาหนวย
กิต คาธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา คาบริการทางการแพทย 
และการใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยมีโครงการใชจายงบประมาณตามพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน  

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

4. มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 
2 คร้ัง 

       งานการเงิน วิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ โดย บันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณผาน
ระบบ UBU FMIS (ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ) ซึ่ง
สามารถดูรายงานทางการเงินไดอยางเปนปจจุบัน และยัง จัดทํา
รายงาน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร   เสนอตอผูบริหาร  และ
จัดทํารายงานการเบิกจายเงิน เปนรายไตรมาส  นําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  

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

 
5. มีการนําขอมูลทางการเงิน

ไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

       วิทยาลัยฯ มีการนําขอมูลทางการเงินในปงบประมาณ 
2554-2555 มาเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และวางแผนการใชจายเงินในอนาคต  (19.8.1-5-5.1) มีการ
วิเคราะหตนทุนหลักสูตรและจุดคุมทุนของวิทยาลัยฯ เพื่อดูความ
มั่นคงในอนาคต  (19.8.1-5-5.2) มีการวิเคราะหรายไดคาหนวย
กิตและคาธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) เพื่อวาง
แผนการบริหารจัดการคาหนวยกิตแบบเหมาจายตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต (19.8.1-5-5.3) 

 
 

19.8.1-5-5.1 
 

19.8.1-5-5.2 
 
 

19.8.1-5-5.3 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6. มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

       มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยตรวจสอบภายใน ที่ทําหนาที่
ตรวจสอบติดตามการใชเงนิ ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ที่กําหนด ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว ปงบประมาณ 2555-
2556 (19.8.1-6-6.1) 
      วิทยาลัยฯ มีผูสอบบัญชีอนุญาติ เขาตรวจสอบการ
ดําเนินการดานการเงินบัญชี และพัสดุ  เพื่อรับรองงบสถานะทาง
การเงินของวิทยาลัยฯ (19.8.1-6-6.2) 

 
 
 

19.8.1-6-6.1 
 

19.8.1-6-6.2 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

 

       ผูบริหาร ไดมีการ ติดตามผลการใช จายเงินจากระบบการ
บันทึกบัญชี  UBU  FMIS และจากรายงานการเบิกจายเงิน   
โดยนําเสนอผานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เปนรายไตร
มาส เพื่อปรับแผนการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร   ตลอดจนมีการใหขอเสนอแนะใน
การดําเนินการทางดานการเงินเสมอมา  และยังเสนอขอมูลทาง
การเงินตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

19.8.1-7-7.1 
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 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
19.8.1-1-1.1  แผนพัฒนากลยุทธทางการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555-2559 
19.8.1-1-1.2  แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
                      พ.ศ.2555-2559 

19.8.1-2-2.1 แผนการรับนักศึกษา ป พ.ศ. 2554-2558 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
19.8.1-2-2.2 หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิที่ สปสช.41/00490 
19.8.1-2-2.3  รายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
19.8.1-2-2.4 ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
19.8.1-2-2.5       แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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19.8.1-2-2.6  โครงการและแผนการดําเนินงานศูนยการแพทยและสุขภาพ (โรงพยาบาล)  ในระยะ 10 ป 
                      (ป 2555 – 2564) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
19.8.1-2-2.7  หนังสือตอบขอบคุณผูใหความสนับสนุนเงินบริจาค  วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

19.8.1-3-3.1  รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
19.8.1-3-3.2  รายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
19.8.1-3-3.3      รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

19.8.1-4-4.1 ระบบ UBU FMIS 

19.8.1-4-4.2 รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจําเดือน ตุลาคม 2554- กันยายน 2555 
19.8.1-4-4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2555 
19.8.1-4-4.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2555 
19.8.1-4-4.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 9/2555 
19.8.1-4-4.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่11/2555 
19.8.1-5-5.1  รายงานสรุปคาใชจาย เปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2555-2554 
19.8.1-5-5.2  ขอมูลประมาณการตนทุนการผลิตบัณฑิต หลักสูตร พบ. และวท.บ.  
19.8.1-5-5.3 สรุปวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราเหมาจายคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา 

19.8.1-6-6.1 แผนการตรวจสอบระยะยาว หนวยตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 

19.8.1-6-6.2 คําสั่งแตงตั้งผูสอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปงบประมาณ  2555 

19.8.1-7-7.1 ระบบ UBU FMIS 
19.8.1-7-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2555 
19.8.1-7-7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2555 
19.8.1-7-7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 9/2555 
19.8.1-7-7.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2555 
19.8.1-7-7.6      รายงานประจําป 2555 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 9 

 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ขอ 4 คะแนน 
 - คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของตนสังกัด 4.63 คะแนน 4.63 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  4 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  4.63 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.82 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผูบริหารวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานอยางชดัเจน 

- วิทยาลัยฯ มีการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวบงชี้ดานประกันคุณภาพการศึกษา 
- วิทยาลัยฯ มีความพยายามและตั้งใจในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหมีความเข็มแข็งสงใหรวมถึง ใช

กลยุทธใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในองคประกอบตางๆ ของคุณภาพสงผลใหมีการ
พัฒนาการดานการประกันคุณภาพอยางรวดเร็วและมีผลงานในดานตางๆ ดีข้ึน 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สงเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหแกบุคลากร เก่ียวกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

- บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีผูผานการอบรมผูประเมินคุณภาพนอย ควรสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เขารับการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพใหมากข้ึน 

- ระบบฐานขอมูลที่สนับสนนุดานการประกันคุณภาพยังไมสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- การสรางความเขาใจเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษาเชื่อมโยงกับศูนยแพทยใหมตั้งแตเร่ิมแรก 
- การแบงการเขียน SAR ตามหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและคณาจารย โดยทุกหนวยงานมีสวนรวมใน

การเขียน SAR ทําใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ เขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาโดยปฏิบัติเปนหนาที่
ประจําที่ตองคํานึงถึงทุกพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
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ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  1 

ขอ 
มีการดําเนินการ  2 

หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ    4 
หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ7 
หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  9 
ขอ 

ผลการดําเนินงาน  

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดาํเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

 

     วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการที่สอดคลองกับ
วิทยาลัยฯ  โดยม ี
   - มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  (ผานมติ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 9/2555 )  
   - โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
   - แนวทางการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 
   - แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ   
   - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ            
ปการศึกษา 2555 
   - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับศูนย
แพทยศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2555 
   - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
เพื่อวางแผน กํากับ และตดิตามการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพ  พรอมทั้งตรวจรายงานการประเมินตนเอง และ
ขอมูลในระบบ CHE-QA Online  โดยมี 
  - คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฯ ซึ่ง
ไดมีการแบงหนาที่การรับผิดชอบดานประกันคุณภาพของ
ทั้ง 2 กลุมวิชาและของหนวยงานที่เก่ียวของอยางชัดเจน 
        วิทยาลัยฯ มีการกํากับ และติดตามการดําเนินงาน
ดานประกนคุณภาพรอบ 3 เดือน , 6 เดือน และ 9 เดือน 
พรอมรายงานการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ แก
กรรมการประจําวิทยาลัยฯ  เพื่อดําเนินการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ ตามที่
กําหนด 
      พรอมมีการประชาสัมพันธขอมูลการประกันคุณภาพ 
ผานทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ และแจกแผนพับ
ประชาสัมพันธดานประกันคุณภาพฯ อีกดวย  

 
 

 
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 
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2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  

     วิทยาลัยฯไดมีการกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯโดยคณบดีใหความสําคัญ
เร่ืองการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ และ
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อ
รับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ   

19.9.1-2-2.1 
 

19.9.1-2-2.2 
 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณของวิทยาลัย 

 

     วิทยาลัยฯ ไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของวิทยาลัยฯ และไดนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ  ซึ่งไดรวบรวมในคูมือการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2555 

19.9.1-3-3.1 
19.9.1-3-3.2 
19.9.1-3-3.3 
19.9.1-3-3.4 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย      1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมินคุณภาพเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA  
Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555  ประกอบดวย 
1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งศูนย

แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
โดยคณะกรรมการประจําวทิยาลัยฯ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ   
และวิทยาลัยฯ ไดมีการควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงานรอบ 3, 6  และ 9 เดือน และมีการ
ประเมินคุณภาพ ระดับกลุมวิชา และระดับวิทยาลัยฯ 
ทุกปการศึกษา 

2) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ  และเสนอตอกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ รับทราบ และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ในระบบ CHE QA Online ของ 
สกอ. ตามรอบการประเมิน ทุกป 

3) วิทยาลัยฯ ไดนําเอาผลการประเมินคุณภาพในปที่
ผานมา จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ในปการศึกษา 2555 

 
 

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 
19.9.1-4-4.9 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และสงผลให มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงชี้ 

 

    วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ปที่ผานมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยไดนําขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเขาที่ประชุมกรรมการประจํา                 
วิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการติดตามการดําเนินงาน 
      ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยฯ ป 255 5  โดยนําขอมูลจากผล
ตรวจประเมินคุณภาพภายในพิจารณาการจัดทําแผนกล
ยุทธทุกตัวบงชี ้ 

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

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

     วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
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ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ ดังตอไปนี้ 
1. องคประกอบที่ 1, 8  นําระบบฐานขอมูล UBU FMIS 
มาใชในการรายงานแผนการปฏิบัติการ รายงานแผน
ทางการเงิน การแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร 
เพื่อนําเสนอผูบริหารใชในการตัดสินใจ  
2. องคประกอบที่ 2 ,3  นําระบบ REG ซึ่งเปนระบบการ
จัดการเรียนการสอน วัดและประเมินความพึงพอใจผูสอน
ในแตละรายวิชา ชวยในการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ฐานขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และเปน
ระบบฐานขอมูลอาจารยที่ปรึกษา ,ระบบ E-Learning 
เพื่อการศึกษา  ซึ่งเปนระบบบอํานวยความสะดวกแก
อาจารย และนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน 
4.  องคประกอบที่ 4,5,6 นําระบบฐานขอมูลการวิจยั 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาใชเปน
แหลงอางอิงขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  องคประกอบที่ 7 นําระบบฐานขอมูล  DMS 
(ฐานขอมูลกลางดานเงินเดือน และประวัติบุคลากร) ,  
ฐานขอมูล การเขาทํางานของบุคลากรวิทยาลัยฯ (ระบบ
สแกนลายนิ้วมือเขา-ออก ของวิยาลัย ฯ) , ฐานขอมูล
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยฯ มา
ใชในการบริหารจัดการ  และ ระบบแจงเวียนขาวสาร
ภายใน  สําหรับ อาจารยและ บุคลากรผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
6. องคประกอบที่ 9 นําระบบฐานขอมูล CHE QA 
Online และระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ 
      ซึ่งระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ ไดใชในการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ  

 
19.9.1-6-6.1 

 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ ไดใหนักศึกษา , ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของวิยาลัยฯ มีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
1. นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจ
ทางดานการเรียนการสอน, บริการหองสมุด , สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปน ไดแก การบริการอนามัยและ
รักษาพยาบาล หรือจัดบริการดานอาหาร สนามกีฬา ,
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ  เพื่อมาใชในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
2. ศิษยเกา และ นายจาง มีสวนรวมในการ ใหขอคิดเห็น 

 
 

 
19.9.1-7-7.1 

 
 
 
 
 

19.9.1-7-7.2 
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ในการพัฒนาคุณภาพของวทิยาลัยฯ และมหาวทิยาลัยฯ  
3. ดานการวิจัย ไดรวมมือกับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ในการวินิจฉัยการสรางเอนไซมเบตาแลคตาเมส 
ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่
พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
4. ดานการบริการวิชาการ  ไดมีการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการวิชาการ ของวิทยาลัยฯ  
5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมีการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ในเร่ืองสุนทรียภาพ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากผูเขารวมและชุมชน 

19.9.1-7-7.3 
 

19.9.1-7-7.4 
 
 

19.9.1-7-7.5 
 

19.9.1-7-7.6 
 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
วิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

    วิทยาลัยฯ มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมกับสถาบันภายนอก โดยได
เขารวมการ กิจกรรม เขารวมกิจกรรม LNN SHOW & 
SHARE คร้ังที่ 1 มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําเสนอแนว ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 22 – 23 
พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
       วิทยาลัยฯ มีเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข
ศาสตรและสาขาวิชาที่เก่ียวของ  ซึ่งมีความรวมมือในดาน
การประกันคุณภาพ ที่เปนประโยชนในเร่ือง การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การใชทรัยพยากรณรวมกัน และ
การดําเนินการที่เปนประโยชนตอชุมชน 

19.9.1-8-8.1 
 
 
 
 
 
 

19.9.1-8-8.2 
19.9.1-8-8.3 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน 

       วิทยาลัยฯ ไดเขารวม กิจกรรม LNN SHOW & 
SHARE คร้ังที่ 1  มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
นําเสนอแนว ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 22 – 23 
พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
       โดย อ.ลักษณีย บุญขาว  ไดนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ในการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา ประเด็นนําเสนอ ไดแก 

- พันธกิจ 
- วัตถุประสงค 
- ผังองคกร 
- แนวทางการปฏิบัติที่ด ี
- ปจจัยแหงความสําเร็จ 
- ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

19.9.1-9-9.1 
19.9.1-9-9.2 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ (1-4,6-8) 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
19.9.1-1-1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  
19.9.1-1-1.2 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  
19.9.1-1-1.3 แนวทางการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 255 5 
19.9.1-1-1.4  แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ ปการศึกษา 255 5 
19.9.1-1-1.5 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2555 
19.9.1-1-1.6 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับศูนยแพทยศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2555 
19.9.1-1-1.7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปการศึกษา 255 5 
19.9.1-1-1.8 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ  
19.9.1-1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในเร่ืองการประกันคุณภาพฯ  
19.9.1-1.1.10 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ หรือ             
                       http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.php  
19.9.1-1-1.11 ตัวอยาง แผนพับประชาสัมพันธดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
19.9.1-2-2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ 
19.9.1-2.-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่ 9/2555 
 
19.9.1-3-3.1 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.8/075 เร่ือง ขอสง คาเปาหมายและอัตลักษณการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-3-3.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่7 /2555 
19.9.1-3-3.3 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2555   
19.9.1-3-3.4 ภาพกิจกรรมประชุมฯ เพื่อพิจารณา คาเปาหมาย อัตลักษณ ปการศึกษา 2555 
 
19.9.1-4-4.1 ตัวอยาง รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.2 บันทึก เร่ือง เชิญประชุม ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.3 บันทึก เร่ือง ขอความอนุเคราะหรายงานขอมูลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.4 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
19.9.1-4-4.5 รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวิชา / วิทยาลัย / ศูนยแพทยฯ ปการศึกษา 2555 
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19.9.1-4-4.6    ระบบ CHE QA Online ใน www.cmp.ubu.ac.th 
19.9.1-4-4.7 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 12/2555  เร่ือง แผนการนําผลประเมินมา 
   ปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556   
19.9.1-4-4.8 แผนกลยทุธระดับหนวยงาน/บุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
19.9.1-4-4.9 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 
19.9.1-5-5.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 12/2555  เร่ือง แผนการนําผล 
                     ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณ 2556  
19.9.1-5-5.2 แผนกลยทุธระดับหนวยงาน/บุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
19.9.1-5-5.3 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 
19.9.1-6-6.1 ระบบฐานขอมูล UBU FMIS , ระบบ REG, ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา ,ฐานขอมูล DMS,  
                     ฐานขอมูลดานการวิจัย บริการวิชาการและ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, ฐานขอมูลดานการบริหารความ 
                     เสี่ยงและควบคุมภายใน , ระบบแจงเวียนขาวสารภายใน สําหรับอาจารยและบุคลากรผานระบบ 
                     อิเล็กทรอนิกส ,ระบบฐานขอมูล CHE QA Online และระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ 
  (สามารถเปดดูไดที่ www.ubu.ac.th) 
 
19.9.1-7-7.1 สรุปแบบประเมินความเหมาะสมของการใหบริการดานกายภาพที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอน และ 
                     สิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ของวิทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา 2555  
19.9.1-7-7.2 บันทึก เชิญใหขอมูล และความคิดเห็นตอการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
19.9.1-7-7.3      รายงานผลความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 
19.9.1-7-7.4      รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ  
19.9.1-7-7.5      รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  
19.9.1-7-7.6 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจตอการพัฒนาสุนทรียภาพฯ 
 
19.9.1-8-8.1 เอกสารเดินทางไปราชการ เร่ือง  เขารวมกิจกรรม LNN SHOW & SHARE คร้ังที่ 1 มหกรรมการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอแนว ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
19.9.1-8-8.2 เอกสารการเขารวมประชุมดานการประกันคุณภาพ กลุมเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร 
19.9.1-8-8.3      บันทึก ที่ ศธ 0516.53/ว169 เร่ือง ขอเชิญประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย และ 
           เขารวมสัมมนาวิชาการ ในเร่ืองสืบเนื่อง 3.11 ความกาวหนาการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  
                     ของเครือขายสถาบัน 
 
19.9.1-9-9.1   รูปแบบการนําเสนอ โครงการ LNN SHOW & SHARE คร้ังที่ 1 
19.9.1-9-9.2  PowerPoint นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา 
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4. ผลการวิเคราะหและประเมินตนเอง 
 

ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 
ประเมินตนเอง 

ผลงานเทียบ
เปาหมาย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

องคประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ         

คะแนน สกอ.                 5.00   

  ตัวบงช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน               8 5 / 

                      

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน                     

คะแนน สกอ.     3.43     3.25     4.37   

คะแนน สมศ.     3.94         3.15     3.90   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      2.93     2.73     4.24   

  ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

5 5.00 4 4.00 4 4.00 x 

           (1-4)     

  
ตัวบงช้ีที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

            
  

    
  

   - จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ ป.เอก 18.5 55.22 5.00 1 6.06 1.01 19.50 39.00 5.00 X 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 33.5     16.5     50.0       

  กรณีที่ 2 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละ                     

  
 - รอยละของอาจารยที่มี ป.เอก ป 
2555 

55.22 
-3.96 

-3.30 6.06 
6.06 

5.00 39.0 
0.33 

0.27   

  
 - รอยละของอาจารยที่มี ป.เอก ปที่ผาน
มา 

59.18 
    

0.00     38.7       

  
ตัวบงช้ีที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

            
  

    
  

  
 - จํานวน อ.ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(ศ. รศ. ผศ.) 

4 
11.94 1.00 

1 
6.06 0.51 

5 
10.00 0.83 

/ 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 33.5 16.5 50   

  
กรณีที่ 2 การเพิ่มข้ึนของรอยละ

ผลงานจากปที่ผานมา 
                    

  
 - รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ ป 2555 

11.94 
3.78 1.58 

6.06 
6.06 2.53 

10.00 
4.67 1.95 

  

  
 - รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการปที่ผานมา 

8.16 
  

0   5.33     

  ตัวบงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

            7 5.00 / 

                    

  ตัวบงช้ีที่ 2.5  หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

            7 5.00 / 

                    

  
ตัวบงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 

7 5.00 7 5.00 7 5.00 / 
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  องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 
ประเมินตนเอง 

ผลงานเทียบ
เปาหมาย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

  
ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

5 5.00 5 5.00 5 5.00 / 

        
  

  
 

        

  ตัวบงช้ีที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา 

4 4.00 4 4.00 4 4.00 x 

           (1-3,5)     

  
ตัวบงช้ีที่ 2.9 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  
ตัวบงช้ีที ่2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

            
  

    
  

  
 - จํานวนบัณฑิต ป.ตรีท่ีไดงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

39 100.00 5.00 71 
88.7

5 
4.44 110 

92.4
4 

4.62 / 

  
 - จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
ท้ังหมด 

39     80     119       

  

ตัวบงช้ีที ่2.9.2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

                    

  
 - ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินบัณฑิต (โดยนายจาง) 

124.6   4.45 
  

4.45  
  

 131.10  4.37 
  

4.37  
  

255.78 
4.41 4.41 

/ 

  คาเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิต ป.ตรี โท เอก  28 30  58   

  ตัวบงช้ีที ่2.9.5 การพัฒนาคณาจารย                     
   - ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารย 123.5 3.69 3.07 37 2.24 1.87 160.5 3.21 2.68 / 
   - อาจารยท้ังหมด 33.5     16.5     50       
องคประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา               

คะแนน สกอ.                 5.00   
  ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

            7 5.00 / 
                    
  

ตัวบงช้ีที่ 3.2  ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

            6 5.00 / 

                    

องคประกอบที่ 4 การวิจัย                     
คะแนน สกอ.      5.00       0.34      4.66   
คะแนน สมศ.      2.29     0.76     2.08   
คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      2.97     0.65     3.37   
  ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

            7 4.00 / 
               (1-7)     
  ตัวบงช้ีที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการ

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

            5 5.00 / 
                    

  
ตัวบงช้ีที ่4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

            
  

    
  

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค 

 2
,1

98
,9

00
.0

  

 7
2,

09
5.

1 
 

5.00 

 4
6,

00
0.

0 
 

 3
,4

07
.4

  

0.34 

 2
,2
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,9

00
.0

  

 4
9,

86
6.
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4.99 x 
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  องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 
ประเมินตนเอง 

ผลงานเทียบ
เปาหมาย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

  
         +เงินสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สรางสรรคภายในสถาบัน 

 
759,400.0  

    
 46,000.0       805,400.0  

  
    

  
         +เงินสนับสนุนงานวิจัย/งาน
สรางสรรคภายนอกสถาบัน 

 
1,439,500.0  

    
 -         1,439,500.0  

  
    

  
 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริง) 

30.5 
    

13.5     45 
  

    

 
ตัวบงช้ีที่ 4.4 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  
ตัวบงช้ีที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร  

            
  

  
    

  
 - ผลรวมตามคานํ้าหนักของงานวิจัย/งาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติ/
นานาชาติ 

9.50 28.36 5.00 1.50 9.09 2.27 11 21.57 5.00 / 

  
 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด 

33.5 
  

  16.5 
  

  51 
  

    

  
ตัวบงช้ีที ่4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน 

            
  

    
  

  
 - จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2 5.97 1.49 0 0.00 0.00 2 3.92 0.98 X 

  
 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด 

33.5 
  

  16.5 
  

  51 
  

    

  
ตัวบงช้ีที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ 

            
  

    
  

  
 - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 

0.25 0.75 0.37 0.00 0.00 0.00 0.25 0.49 0.25 X 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 33.5     16.5     51       
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ                     

คะแนน สกอ.     - 
  

-     5.00   
คะแนนรวม สมศ.      5.00 

  
5.00     4.00   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      5.00 
  

5.00     4.50   
  ตัวบงช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแกสังคม 

            5 5.00 / 
                    
  ตัวบงช้ีที่ 5.2  ประโยชนของการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

            5 5.00 / 
                    

  
ตัวบงช้ีที่ 5.3 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  

ตัวบงช้ีที ่5.3.1 การนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

            

        

  
* จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั (ตัวต้ัง) 

3 100 5.00 2 50 5.00 5 71.43 5.00 / 

  

* จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนท่ึสภาสถาบันอนุมัติ 

(ตัวหาร) 
 

3   4   7 
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  องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 
ประเมินตนเอง 

ผลงานเทียบ
เปาหมาย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวบงช้ีที่ 5.3.2 ผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

            5 5.00 / 

               (1-3)     

  
ตัวบงช้ีที่ 5.3.3-1   
(ตัวบงช้ีที่ 18.1 ประเด็นภายในสถาบัน) 

            4   / 

               (ผลประเมินมหาวิทยาลัย)     

  ตัวบงช้ีที่ 5.3.3-2 การสงเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําร ิ 
(ตัวบงช้ีที่ 18.2 ประเด็นภายนอก
สถาบัน) 

            4   / 

               (ผลประเมินมหาวิทยาลัย)      

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม               

คะแนน สกอ.                 4.00   

คะแนนรวม สมศ.                  4.50   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.                  4.33   
  ตัวบงช้ีที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

            4 4.00 x 
               (1-4)     

  
ตัวบงช้ีที่ 6.2 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  ตัวบงช้ีที่ 6.2.1 การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

            4 4.00 / 
               (1-4)     
  ตัวบงช้ีที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

            5 5.00 / 

               (1-5)     

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ                     
คะแนน สกอ.                 4.75   

คะแนนรวม สมศ.                  4.41   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.                  4.68   
  ตัวบงช้ีที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภา

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ 
และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

            7 5.00 / 

                    

  ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/
หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
เรียนรู 

            4 4.00 x 

               (2-5)     

  ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

            5 5.00 / 
                    

  ตัวบงช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง             6 5.00 / 

                      

  
ตัวบงช้ีที่ 7.5 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  
ตัวบงช้ีที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

            4.41 4.41 / 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ                 

คะแนน สกอ.                 5.00   

  
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงนิ
และงบประมาณ 

            7 5.00 / 
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  องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 
ประเมินตนเอง 

ผลงานเทียบ
เปาหมาย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

องคประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ                 

คะแนน สกอ.                 4.00   
  ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            7 4.00 / 
               (1-4,6-8)     

  
ตัวบงช้ีที่ 9.2.1 คะแนนผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในปที่ผานมา 

            4.63 4.63 / 

ผลประเมินตามเกณฑ สกอ. (23 KPI)     3.65      2.84      4.61 ดีมาก 

ผลประเมินตามเกณฑ สมศ. (ตัวบงช้ีที่ 1-11)     3.37       2.34     3.58 ดี 

ผลประเมินตามเกณฑ สมศ.  
(ตัวบงช้ี 1-15 ) 

    3.29       2.26 
  
  

3.14 พอใช 

ผลประเมินภาพรวมทั้งหมด 
  

3.49 
  

2.57 
 

4.15 ดี 

 
 
ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 3.98 4.75 4.00 4.37 ดี 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 4.99 4.500 0.00 4.66 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 4.00 0.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 0.00 4.75 0.00 4.75 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 4.23 4.72 4.00 4.61 ดีมาก 
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  ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)  

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 4.00 4.00 ดี 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
     

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

0.00 4.86 0.00 4.86 ดีมาก 

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

3.23 4.67 0.00 4.53 ดีมาก 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู 

0.00 4.50 0.00 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 4.23 4.72 4.00 4.61 ดีมาก 

     
 
 
    ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 0.00 5.00 4.00 4.86 ดีมาก 

ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.56 0.00 4.60 ดีมาก 

ดานการเงิน 4.99 5.00 0.00 4.99 ดีมาก 

ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 3.47 4.50 0.00 3.99 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมุมมอง 4.23 4.72 4.00 4.61 ดีมาก 
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    ตาราง ส 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา         

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา   

 (1) ดานกายภาพ 5.00 0.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (2) ดานวิชาการ 4.47 4.67 0.00 4.19 ดี 

 (3) ดานการเงิน 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ดานการบริหารจัดการ 0.00 4.67 0.00 4.67 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.98 4.70 0.00 4.53 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา    

 (1) ดานการผลิตบัณฑิต 0.00 5.00 5.00 4.75 ดีมาก 

 (2) ดานการวิจัย 4.99 4.50 0.00 4.66 ดีมาก 

 (3) ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 4.00 0.00 4.00 ดี 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 2 4.99 4.75 4.00 4.70 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 4.23 4.72 4.00 4.61 ดีมาก 
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5. ตารางขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
 

องคประกอบและตัวบงชี ้

ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ       

1 กระบวนการพัฒนาแผน     8 

  1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน  
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันและไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน  โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 
2554) 

    1 

  2.    มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน     1 

  3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 
พันธกิจ คือ  ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    1 

  4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําปและคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

    1 

  5.    มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ     1 

  6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

    1 

  7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยาง
นอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

    1 

  8.    มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผน กลยทุธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

    1 

1 ตัวบงชี้วัดผลผลิตตามตัวบงชี้ สมศ.       

  1.2.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ  (KPI สมศ.16.1)     5 

  1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัต
ลักษณของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

    1 

  2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

    1 
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  3. ผลการประเมินความเห็นชอบของ  ผูเรียนและบุคลากร  เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

    1 

  4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสราง
คุณคาตอสังคม 

    1 

  5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยอง  หรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ 

    1 

  1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (KPI สมศ.16.2)       

   - ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต     4.57 

  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.ตรี     4.57 
  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.โท     0 
  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.เอก     0 
   - จํานวนบัณฑิตท่ีประเมินท้ังหมด     58 

  จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินระดับ ป.ตรี     58 
  จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินระดับ ป.โท     0 
  จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินระดับ ป.เอก     0 
   - คาเฉล่ียการประเมินบัณฑิตทุกระดับ      265.06 

  ระดับ ป.ตรี     265.06 
  ระดับ ป.โท     0 
  ระดับ ป.เอก     0 
   - จํานวนบัณฑิตท้ังหมดในปการศึกษา     143 

  ระดับ ป.ตรี     143 
  ระดับ ป.โท     0 
  ระดับ ป.เอก     0 
   - รอยละบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม       

  ระดับ ป.ตรี     40.56 
  1.2.3  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน (KPI สมศ.17) 

    5 

  1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน  
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

    

1 

  2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

    
1 
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  3. มีการประเมินความ พึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามจุดเนน  และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    

1 

  4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคม 

    

1 

  5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน  จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด  และไดรับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

    

1 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน        
2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 4 4 

  1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

  2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

1 1 1 

  3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง  ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณี  ท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ี
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ  ตองไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

1 1 1 

  (หมายเหตุ:  สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

    

  4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จะตองควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละปทุกหลักสูตร 

1 1 1 
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  5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ  3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

1 0 0 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ป 55 55.22 6.06 39.00 

   - อาจารยท้ังหมด 33.5 16.5 50.0 

   - อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 30.50 13.50 44.0 

   - อาจารยท่ีลาศึกษาตอ 3.00 3.00 6.0 

   - จํานวนอาจารย ป.ตรี 1.0 0.0 1.0 

   - จํานวนอาจารย ป.โท 14.0 15.5 29.5 

   - จํานวนอาจารย ป.เอก 18.5 1.0 19.5 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 33.5 16.5 50.0 

  กรณีท่ี 2    

  รอยละของอาจารยท่ีมี ป.เอก ปท่ีผานมา 59.18 0 38.67 

  คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละ -3.96 6.06 0.33 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ป 55 11.94 6.06 10.00 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 29.5 15.5 45.0 

   - จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4.0 1.0 5.0 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ผศ. 3.0 1.0 4.0 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน รศ. 1.0 0.0 1.0 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ศ. 0.0 0.0 0.0 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 33.5 16.5 50.0 

  กรณีท่ี 2    

  รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการปท่ีผานมา 8.16 0 5.33 
  คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละ 3.78 6.06 4.67 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     7 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล  และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

    1 

  2.    มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

    1 
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  3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    1 

  4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏบัิติงานท่ี
เกี่ยวของ 

    1 

  5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

    1 

  6.    มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

    1 

  7.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

    1 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู     7 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใช
ในอัตราไมสูงกวา  8 FTES ตอเครื่อง 

    1 

  2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

    1 

  3.  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 

    1 

  4.  มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอื่น ๆ  อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และ
สนามกีฬา 

    1 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ  อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ  รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    1 

  6.    มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    1 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

    1 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 7 7 7 

  1.    มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

1 1 1 
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  2.  ทุกรายวิชา ของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของ
ประสบการณภาคสนาม     (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา  ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

1 1 1 

  3.  ทุกหลักสูตร มีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  และ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจาก
การทําวิจัย 

1 1 1 

  4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ทุก
หลักสูตร 

1 1 1 

  5.    มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1 1 1 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

1 1 1 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

1 1 1 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

5 5 5 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1 1 1 

  2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

1 1 1 

  3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

1 1 1 

  4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน  หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1 1 1 

  5.    มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

1 1 1 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา 

4 4 4 
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  1.    มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

1 1 1 

  2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ  1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

1 1 1 

  3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ  1 โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จท่ีชัดเจน 

1 1 1 

  4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ  3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

0 0 0 

  5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย  
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ 

1 1 1 

2.9 ตัวบงชี้ดานคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย       

  2.9.1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

100.00 88.75 92.44 

  1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 50 93 143 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 39 65 104 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0 0 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0 0 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 6 6 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 0 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ 0 2 2 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไมไดงานทํา 0 9 9 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวต้ัง) 

39 71 110 

  1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ 39 82 121 
  1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีนํามาเปน (ตัวหาร) 39 80 119 

  1.3 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 78.00 88.17 84.62 
  1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
100.00 88.75 92.44 

  2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    4.41 
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   - ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจาง)     255.78 

  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.ตรี     4.41 

  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.โท     0.00 

  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.เอก     0.00 

   - จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน (โดยนายจาง)     58 

  ระดับ ป.ตรี     58 

  ระดับ ป.โท     0 

  ระดับ ป.เอก     0 

   - จํานวนบัณฑิตท้ังหมด (ผูสําเร็จฯ)     143 

  ระดับ ป.ตรี     143 

  ระดับ ป.โท     0 

  ระดับ ป.เอก     0 

   - คาเฉล่ียการประเมินบัณฑิต      255.78 

  ระดับ ป.ตรี     255.78 

  ระดับ ป.โท     0 

  ระดับ ป.เอก     0 

  - รอยละของการสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี     40.56 

  2.9.5 การพัฒนาคณาจารย 3.69 2.24 3.21 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปนอาจารย (0) 1 0 1 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปนอาจารย (2) 14 14.5 28.5 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 28 29 57 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปนอาจารย (5) 14.5 1 15.5 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 72.5 5 77.5 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน ผศ. (1) 0 0 0 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน ผศ. (3) 1 1 2 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 3 3 6 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปน ผศ. (6) 2 0 2 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 12 0 12 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน รศ. (3) 0 0 0 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน รศ. (5) 0 0 0 
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    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปน รศ. (8) 1 0 1 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 8 0 8 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน ศ. (6) 0 0 0 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน ศ. (8) 0 0 0 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปน ศ. (10) 0 0 0 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  คาผลรวมถวงนํ้าหนักท้ังหมด 123.5 37 160.5 

  อาจารยประจําท้ังหมด 33.5 16.5 50 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา        
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร     7 

  1.    มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา 

    1 

  2.    มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา     1 

  3.    มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา 

    1 

  4.    มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา     1 

  5.    มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา     1 
  6.    มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่า

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
    1 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 

    1 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา     6 

  1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

    1 

  2.    มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

    1 

  3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย  5 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  
จากกิจกรรมตอไปน้ี 

    1 

  4.    มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

    1 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 201 - 



องคประกอบและตัวบงชี ้

ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

  5.    มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

    1 

  6.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

    1 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย        
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค       

  คะแนน     4.00 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

    1 

  2.    มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน 

    1 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ 

    1 

  4.    มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

    1 

  5.    มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี  

    1 

  6.    มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 
อยางครบถวนทุกประเด็น 

    1 

  7.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

    1 

  เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม :       

  1. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น  หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม  และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
(เฉพาะกลุม ข และ ค2) 

    0 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค     5 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

    1 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคน
ท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    1 
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  3.    มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

    1 

  4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน  
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

    1 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    1 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

72,095.08 3,407.40 49,886.67 

  เงินสนับสนุนท้ังหมด 2,198,900     46,000   2,257,900  

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายในสถาบัน  759,400   46,000  818,400 

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายนอกสถาบัน  1,439,500  -    1,439,500 

   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริง) 
หมายเหตุ : นักวิจัย 1 คน 

30.5 13.5 45.0 

4.4 ตัวบงชี้ดานคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค       

  4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  28.36 9.09 21.57 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร  9.50 1.50 11.00 

  จํานวนผลงานวิจัย 14 6 20 

  * มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI (0.25) 

6 6 12 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 1.75 1.5 3 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูในประกาศ
ของ สมศ. (0.50) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJB (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพหรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูในประกาศ
ของ สมศ. (0.75) 

0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 203 - 



องคประกอบและตัวบงชี ้

ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

  * มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJB (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพหรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูในประกาศใน
ฐานขอมูลสากล ISI (1.00) 

8 0 8 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 8 0 8 

  จํานวนผลงานสรางสรรค 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
(0.125) 

    0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.25)     0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ (0.50) 

    0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (0.75)     0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (1.00)     0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด                              
(รวมนักวิจัย 1 คน) 

33.5 16.5 51.0 

  4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 5.79 0.00 3.92 

   - จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 

2 0 2 

  * ระดับชาติ 2 0 2 

  * ระดับนานาชาติ 0 0 0 

   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 33.5 16.5 51 

  4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 0.75 0.00 0.49 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 0.25 0.00 0.25 

  จํานวนผลงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 1 0 1 

  * บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพวารสารระดับชาติ  (0.25) 1 0 1 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0.25 0 0.25 

  * บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  (0.50)     0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 
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  * ตํารา/หนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี
สถาบันกําหนด (0.75)  

    0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * ตํารา/หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิขา
การ (1.00) 

    0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 33.5 16.5 51 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ        
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม     5 

  1.    มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

    1 

  2.    มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน 

    1 

  3.    มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย      1 

  4.    มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

    1 

  5.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

    1 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม     5 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ  เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  

    1 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

    1 

  3.    มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ ของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

    1 

  4.    มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก  หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

    1 

  5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

    1 

5.3 ตัวบงชี้ดานคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม       

  5.3.1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

100.00 50.00 71.43 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2555     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 

หนา - 205 - 



องคประกอบและตัวบงชี ้

ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

  * จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย (ตัวต้ัง) 

3 2 5 

   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 1 2 
   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการวิจัย 2 1 3 
   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 0 0 0 

  * จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ึสภาสถาบัน
อนุมัติ (ตัวหาร) 

3 4 7 

  5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

    3 

  1.    มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน/องคกร 

    1 

  2.    บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80      1 

  3.    ชุมชน/องคกรมีผูนําและสมาชิกท่ีมีการเรียนรู  และดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

    1 

  4.  ชุมชน/องคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของ
คนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือยั่งยืน 

    0 

  5.    มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง 

    0 

  5.3.3-1  (ตัวบงชี้ท่ี 18.1 ประเด็นภายในสถาบัน)     4 

  1.     มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)     1 

  2.     บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80     1 

  3.     มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน     1 

  4.     มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม     1 

  5.     ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ       

  5.3.3-2 การสงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริ (ตัวบงชี้ท่ี 18.2 ประเด็นภายนอกสถาบัน) 

    4 

  1.     มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)     1 

  2.     บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80     1 

  3.     มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน     1 

  4.     มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม     1 

  5.     ไดรับการยกยองระดับชาติ/หรือนานาชาติ       

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     4 

  1.    มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    1 
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  2.    มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    1 

  3.    มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

    1 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    1 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

    1 

  6.    มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปน  ท่ียอมรับในระดับชาติ 

    0 

6.2 ตัวบงชี้ดานคุณภาพการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       

  ตัวบงชี้ท่ี 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม     4 

  1.    มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)     1 

  2.    บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80      1 

  3.    มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเน่ือง     1 

  4.    เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน / ภายนอก     1 

  5.    ไดรับการยกยองระดับชาติและหรือนานาชาติ       

  ตัวบงชี้ท่ี 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    5 

  1.    การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี      1 

  2.    ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของ อาคารสถานท่ี  สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  

    1 

  3.    ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ  
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

    1 

  4.    มีพ้ืนท่ี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและสงเสริม ใหนักศึกษา
และบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

    1 

  5.    ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ท่ีเกี่ยวกับการ
ประเมินขอ 1-4 ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    1 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ        
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน     7 

  1.    ค.กก.คณะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและ มีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

    1 
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  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ  
มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

    1 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะ
ไปยังบุคลากรในคณะ 

    1 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

    1 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 

    1 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
คณะ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

    1 

  7.  ค.กก.คณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหาร นําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

    1 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู     0 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

    0 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 

    1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง ( Tacit Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

    1 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ  ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  
(Explicit Knowledge) 

    1 

  5.   มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน
หรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร  (Explicit 
Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง   (Tacit 
Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

    1 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ     5 

  1.    มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)     1 
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  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั 
การบริหารจัดการ  และการเงินและสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

    1 

  3.    มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ     1 

  4.    มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

    1 

  5.    มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวของตามท่ีกําหนด  

    1 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง     6 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

    1 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง
อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอยางตอไปน้ี  

    1 

  3.    มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับ
ความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2  

    1 

  4.    มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

    1 

  5.    มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงาน
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

    1 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก ค.กก.คณะ  ไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป  

    1 

7.5 ตัวบงชี้ดานคุณภาพการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย       

  ตัวบงชี้ท่ี 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน     4.41 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ       
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     7 

  1.    มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน     1 

  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน   หลักเกณฑการจัดสรร 
และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

    1 

  3.    มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฎบัิติงานในแตละพันธ
กิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 

    1 

  4.    มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ               
ค.กก.คณะอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

    1 

  5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของคณะอยางตอเน่ือง 

    1 
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องคประกอบและตัวบงชี ้

ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

  6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

    1 

  7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

    1 

องคประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ      7 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน     7 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  ต้ังแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    1 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัย  

    1 

  3.    มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย     1 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถวน ประกอบดวย      1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน  และ
การประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา  โดยเปนรายงานท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน  
CHE QA  Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    1 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลให  มีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ตาม
แผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

    0 

  6.    มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

    1 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

    1 

  8.    มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

    1 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หนวยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน  

      

 9.2.1  คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในปท่ีผานมา     4.63 
  คะแนนรวม สกอ.  (23 ตัวบงชี)้     4.61 
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ภาคผนวก 
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คําอธิบาย หมายเลขหลักฐาน  ประกอบรายงานการประเมินตนเอง 
 
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจําคณะ โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันและ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 
2554) 

 19.1.1-1-1.1  

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน 

  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน
ประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

  

5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปครบ 4 พันธกิจ 

  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณา 

  

ตัวบงชี้ที่ .... เกณฑขอที่... 

ลําดับเอกสารที่.. ระบุรหัสวิทยาลัยฯ 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรุงแผน กลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

  

   ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว (ถาม)ี 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

    

 ผลการประเมินตนเองปนี้  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

    

 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา   หรือ   ผลลัพท   หรือ  ผลผลิต  
ตัวอยาง เชน    หลักฐาน 
                                             19.4.3-1  
 
 
 

ระบุวา บรรลุเปาหมาย หรือ ไมบรรลุเปาหมาย 

ระบุรหัสวิทยาลัยฯ 

ตัวบงชี้ที่ .... 

เอกสารอางอิงลําดับที่.... 
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