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วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ตระหนักถึงความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดําเนินงานดานตางๆ โดยวิทยาลัยฯ ไดนําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกตใชเปนระบบ  กลไกสําคัญในการกําหนดเปาหมาย วางแผน บริหาร จัดการองคกร การ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และ ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  นับตั้งแตปการศึกษา 2548             
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดจัดทํารายงานประเมินตนเอง ( Self Assessment Report) ระดับ
วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 255 6 (1 มิถุนายน 255 6 – 31 พฤษภาคม 255 7) ฉบับนี้   โดยจัดทําข้ึนเพื่อรวบรวม
และนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจในดานการวางแผน บริหารจัดการองคกร การเรียนการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของ วิทยาลัย แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ซึ่ง ไดกําหนด
องคประกอบคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับ วิทยาลัย ประจําปการศึกษา 255 6 ฉบับนี้ ประกอบดวยสวนนําที่มี
ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และผลการประเมินตนเอง (ตาราง ส.1)  สวนที่ 2 เปน
ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย   สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตามเกณฑการประเมินตัวชี้วัดในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2556  สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหและประเมินตนเอง  และ
สวนที่ 5 ตารางขอมูลพื้นฐาน  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ขอขอบคุณคณะกรรมการ ประจําวทิยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คณาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา ทุกทานที่ มีสวนเก่ียวของ และ ใหความรวมมืออยางดียิ่ง ในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และหวังวาทุกทานจะนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกตใช  และประกอบใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  เปนสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับ ภูมิภาคลุมน้ําโขง และ ระดับอาเซียน  สมดังที่ระบุไวในวิสัยทัศนและพันธกิจสืบ
ตอไป 
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                                           คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 

 1. บทสรุปผูบริหาร 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน สุทธิพินิจธรรม 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 บทสรุปผูบริหารเปนการบันทึกการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตั้งแตเร่ิม
กอตั้งจนถึงปการศึกษา 2556 ในรายงานประจําปของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดมีการเขียน
บทสรุปผูบริหาร สารคณบดี บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
เปนรายปตั้งแตป 2549  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการศึกษา   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดผลิตบัณฑิตออกมารับใชชุมชนอีสานใต 
ทั้งสองหลักสูตร กลาวคือ 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต มีบัณฑิตจบไปแลว 2 รุน  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) มีบัณฑิตจบมา 4 รุน และบัณฑิต
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ ไดงานทําตรงตามสายงานรอยละ 100  

ดานการบุคคล  บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดรับการพัฒนาทั้งดานปริมาณ 
และคุณภาพตั้งแตเร่ิมกอตั้งป 2549  มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 22 คน โดยมีจํานวน อาจารยคุณวุฒิปริญญา
เอก 4 คน และมีวุฒิบัตร 2 คน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวน 38 คน ในปจจุบันป 2556 ไดมีบุคลากร
สายวิชาการเพิ่มข้ึน 55 คน เปนอาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก  16 คน และวุฒิบัตร 9 คน สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนเพิ่มข้ึนเปน 67 คน ทั้งนี้รวมจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานที่ศูนยพัฒนาเด็กและอาคาร
ผูปวยนอกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ดานอาคารสถานที่  เร่ิมจากอาคารหอสมุดหลังเดิมในป 2545 - 2553  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ไดสรางอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร ดังนี้ 

อาคารหลังแรก อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข แลวเสร็จในป 2553 

อาคารหอพักอาจารยแพทย พยาบาลและเภสัช แลวเสร็จในป 2554 

อาคารหอพักนักศึกษาแพทย แลวเสร็จในป 2554 

ในป 2556 วิทยาลัยไดเปดใชอาคารกิจกรรมหรือปจจุบันเรียกวา อาคารผูปวยนอก นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารยพิเศษ ดร.จอมจิน จันทรสกุล เปนประธานเปดอาคารพรอมกับอาคาร
ศูนยรังสีวิทยา อาคารผูปวยนอกเปดใหบริการกับนักศึกษา บุคลากรและคณาจารยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พรอมเปดใหบริการแกประชาชนทั่วไปตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 

ในเดือนกุมภาพันธ  2556 เร่ิมการกอสรางอาคารผูปวยใน 112 เตียง กําหนดวาจะแลวเสร็จในวันที่ 26 
มีนาคม 2558 ดวยงบประมาณ 246,750,000.00 บาท   

ดานภูมิสถาปตย  วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิสถาปตย ดังตอไปนี้  
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• จัดทําที่จอดรถยนต 30 คัน ไดรับความอนุเคราะหจาก SCG (Siam  Cement Group)  

• จัดหางบประมาณทําหลังคาที่จอดรถจักรยานยนตใหนักศึกษาในป 2553   

• จัดทําพื้นที่จอดรถดานหนาตึกวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขโรยดวยหินคลุก   

• จัดทําสวนหยอมดานขวาของตัวอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ในป 
2556 

• จัดทําที่จอดรถหนาอาคารผูปวยนอกและปรับสนามหญาดานขางตึกผูปวยนอกใน ป 2556 

• เปดใหบริการตึกผูปวยนอกออกสูชุมชน อาทิ  รับตรวจสุขภาพ บุคลากรประชาชนทั่วไป 
และเตรียมการ เปดรับตรวจสุขภาพนักศึกษาที่จะเขามาสูร้ัวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตอไป 

ดานวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในป 2556   

เปดใหบริการที่อาคารผูปวยนอก ใหบริการแกบุคลากร คณาจารย นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประชาชนทั่วไป   

 สําหรับการวิจัย การบริการวิชาการกับชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดมีโครงการตาง ๆ ดังนี้  

 

 โครงการวิจัย และบริการวิชาการ  
1. การตรวจวินิจฉัยในระดบัโมเลกุล เพื่อพยากรณโรคผูปวยมะเร็งปากมดลูกในศูนยมะเร็งจังหวัด

อุบลราชธาน ี
2. การประเมินการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
3. การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเปนโปรไบโอติกจากอุจาระของเด็กแรกเกิดที่มีสุขภาพดี

และดื่มนมแม 
4. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของเด็กนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธาน ี
5. การประเมินผลกระทบสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเครือขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
6. ความรูดานโภชนาการ ทัศนคติดานอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ ภาวะโภชนาการ ของ

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
7. การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนของสวนสกัดสมุนไพรเข็มแดงในหนูถีบจักร 
8. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
9. การตรวจหาเชื้อเอ็นการเทอโรคอกคัสที่ดื้อยา ที่แยกไดจากแมลงวันบานและแมลงวันหัวเขียวที่จับจาก

บริเวณแหลงที่อยูอาศัยของมนุษยในจังหวัดอุบลราชธาน ี
10. คาย "ฉันอยากเปน...หมอ มอทราย" คร้ังที่ 5 
11. หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค 
12. การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธาน ี
13. บูรณาการความรูดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมสูชุมชน 
14. สงเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบองครวมแกชุมชนในเขตบริการของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ทุงบอน อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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15. บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล
กระทบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง 

16. โครงการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอมด ี
17. สัปดาหวิทยาศาสตร “เปดโลกการเรียนรู สูรางอาจารยใหญ คร้ังที่ 4” 

 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. การศึกษารวบรวมการแพทยพื้นบานในจังหวัดอุบลราชธาน ี
2. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลแดอาจารยใหญ วิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2556 
3. ทอดผาปา Recycle พัฒนาคุณคาศิลปวัฒนธรรมนําสูสุขภาพชุมชน 

ดานบริหารจัดการ 

• วางแผนจัดทําอัตรากําลังบคุลากรเพื่อทํางานบริการวิชาการตึกผูปวยนอก เปดรับอาจารยที่เปน
แพทยเพิ่มข้ึน 

• จัดทําระเบียบ   

 - เร่ืองการใชเงินอุดหนุนเสนอผานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกาศใชตอไป 

• จัดทําประกาศ   

 - การใหเงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนแกอาจารยแพทย  

    - เงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่ตึกผูปวยนอก 

• สรางตึกผูปวยใน 112 เตียง เร่ิมวันที่ 5 มกราคม 2556 งบประมาณทําสัญญา 

สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 26 มีนาคม 2558 จํานวนเงิน 246,750,000.00 บาท 

•   ดําเนินการจางออกแบบ อาการจายกลางและอาคารหอพักแพทยและพยาบาล คาจางออกแบบ   

1,887,500.00 บาท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 

•  ไดทําสัญญาจางกอสรางตึกกายวิภาคศาสตร วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 งบประมาณจํานวน 72 ลาน  
 บาท   

 

1.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้  

 1.2.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ แยกตามตัวบงชี้ ระดับวิทยาลัย (ตาราง ส.1) 

 

ตัวบงชี ้

คะแนน 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

คะแนน 

กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

คะแนน  

วิทยาลัย 

ระดับ 

คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ     

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  - 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

(สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม)   

 - 5 

อางอิงคะแนนจาก
มหาวิทยาลัย) 

ดีมาก 
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ตัวบงชี ้

คะแนน 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

คะแนน 

กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

คะแนน  

วิทยาลัย 

ระดับ 

คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน     

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 5 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก                      
กรณีท่ี 1  จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําท้ังหมด 

5 0.93 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ                 
กรณีท่ี 2  รอยละการเพิ่มของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.69 2.10 1.84 ปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

  5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 5 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 5 5 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเรจ็ของการเสริมสรางคุณธรรม  
จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

5 4 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

5 4.94 4.95 ดีมาก 

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

4.57 4.09 4.33 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย 3.30 1.90 2.85 พอใช 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา     

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน        
ขอมูลขาวสาร 

  5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   5 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย     

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค   5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

  5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

5 3.66 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

5 5 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4.4.2 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 5 5 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 2 0 1.33  ปรับปรุงเรงดวน 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม     

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม   5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม   5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5 5 5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ   5 ดีมาก 
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ตัวบงชี ้

คะแนน 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

คะแนน 

กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

คะแนน  

วิทยาลัย 

ระดับ 

คุณภาพ 

ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม   4 ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร
ฯ และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

  5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/
หนวยงานเรียนรู 

  5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   5 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน   ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ีท่ี 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน   4.41 ด ี

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   4 ด ี

- คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในปท่ีผานมา - - 4.61 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้)   4.82 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สมศ.ตัวบงชี้ที่ 1-11   4.40 ดี 

คะแนนการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สมศ.ตัวบงชี้ที่ 1-15   3.68 ดี 

ผลประเมินภาพรวมท้ังหมด   4.64 ดีมาก 

หมายเหตุ  :  คะแนน  0.00 – 1.50  คะแนน  หมายถึง   การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

     คะแนน  1.51 – 2.50  คะแนน  หมายถึง   การดําเนินงานตองปรับปรุง 

         คะแนน  2.51 – 3.50  คะแนน  หมายถึง   การดําเนินงานระดับพอใช 

       คะแนน  3.51 – 4.50  คะแนน  หมายถึง   การดําเนินงานระดับดี 

         คะแนน  4.51 – 5.00  คะแนน  หมายถึง   การดําเนินงานระดับดีมาก 
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2. ขอมูลท่ัวไปของวิทยาลัย 

 

2.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ  

    ชื่อหนวยงาน  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
    ที่ตั้ง     85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
               โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901  

    ประวัติความเปนมาโดยยอ 

 จากการที่ประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
โดยเฉพาะแพทยในสวนภูมิภาคมาโดยตลอด ในป พ.ศ. 2556 รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดมีนโยบายเพื่อหาทางแกไข
ปญหาดังกลาว โดยพยายามจะใหมีการผลิตแพทยเพิ่มและกระจายแพทยลงสูสวนภูมิภาคใหมากข้ึน รัฐบาลจึง
ศึกษาความเปนไปไดถึงความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรข้ึนใหมในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ในป 
๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติเห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุข รวมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ) จัดทําโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ( The Collaborative Project to 
Increase Production of Rural Doctor-CPIRD) โดยมีหลักการที่จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
พื้นที่มาเรียนตอระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและกลับไปใชทุนเปนแพทยในเขตภูมิลําเนาของ
ตน ในเวลาตอมาไดมีการลงนามความรวมมือในโครงการดังกลาวระหวางรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ในชวงแรกมีมหาวิทยาลัย 7 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดเขารวมใน
โครงการดังกลาว แตในเวลาตอมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดขอยกเลิกโครงการไป จึงเหลือมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินโครงการเพียง ๖ แหง 

ในชวงป 2544 - 2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ไดจัดใหมีการ
ประชุมรวมกันระหวางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือและรวมกันดําเนินการตามโครงการรวม
ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทดังกลาว โดยมีพันธกิจที่จะผลิตแพทยเพื่อรับใชชุมชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดอีสานใต
ตอนลาง ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ    ในข้ันตนได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบและดําเนินการในการรับนักเรียน และจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเตรียมแพทยและชั้นปรีคลินิก และใหโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ
และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก โดยมีคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่
ปรึกษาและใหการสนับสนุนในการดําเนินการดานการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีการจัดตั้ง “วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” ข้ึนตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545  มีฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบองคกรในกํากับของรัฐ และมีหนาที่เพื่อผลิต
แพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุข ใหกับประชาชนในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของ
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ประเทศไทย โดยเฉพาะ 4 จังหวัดอีสานใตตอนลาง อันไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร 
และจังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยอยูในอันดับตนๆ  ของประเทศ 

ในป 2546  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 7/2546   สภา
มหาวิทยาลัย ไดมีมติแตงตั้งให ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เปนคณบดีผูกอตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข ในการตอมาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดนําเสนอหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหมพ.ศ. 2547) ตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่   8  พฤศจิกายน พ.ศ.  
2546  ซึ่งไดผานการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม พ.ศ. 2549  หลังจากนั้น วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดเปดรับนักศึกษาแพทย รุนที่ 1 ใน ปการศึกษา 2549 จํานวน 50 คน ซึ่ง
ทั้งหมดไดสําเร็จการศึกษาไปแลวเมื่อ ป 2554 และไดทําการรับนักศึกษาในรุนตอๆมาตามลําดับ กลาวคือรุนที่ 2 
ในปการศึกษา 2550 จํานวน  16 คน รุนที่ 3 ในปการศึกษา 2551 จํานวน 16 คน รุนที่ 4 ในปการศึกษา 2552 
จํานวน 16 คน รุนที่ 5 ในปการศึกษา 2553 จํานวน 36 คน รุนที่ 6 ในปการศึกษา 2554 จํานวน 36 คน รุนที่ 7  
ในปการศึกษา 2555 จํานวน 36 คน รุนที่ 8 ในปการศึกษา 2556 จํานวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 242 คน โดยสําเร็จ
การศึกษาไปแลวจํานวน 65 คน และในปจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมีนักศึกษาแพทย รวม
ทั้งสิ้น 177 คน 

ในระหวางดําเนินการโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ในป 2548 วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข ไดขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2548  และไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร) รุนที่ 1 ในปการศึกษา 2549 จํานวน 49 คน รุนที่ 2 ในปการศึกษา 2550 จํานวน 96 คน รุนที่ 3 ในป
การศึกษา 2551 จํานวน 98 คน รุนที่ 4 ในปการศึกษา 2552 จํานวน 83 คน รุนที่ 5 ในปการศึกษา 2553 ไดรับ
นักศึกษาเพิ่ม จํานวน 9 7 คน รุนที่ 6 ในปการศึกษา 2554 จํานวน 58 คน และรุนที่ 7  ในปการศึกษา 2555 
จํานวน 114 คน รุนที่ 8 ปการศึกษา 2556 จํานวน 111 รวมทั้งสิ้น 706 คน โดย สําเร็จการศึกษาไปแลว จํานวน 
311 คน และในปจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) รวมทั้งสิ้น 376 
คน 

 

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจ 

 ปรัชญา 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนสติปญญาของสงัคมอีสานใต  บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 วิสัยทัศน  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขเปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

 เปาหมาย  
1. เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขที่มีความรูความสามารถในการชวยเหลือชุมชน                          
   และประชาชนในพื้นที่ในดานการดูแล สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทยสูพื้นที่ชนบทหางไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหดีข้ึน  
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พันธกิจ  

1. สรางบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนําความรู    

     คิดเปน ทําเปน และดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค ที่สามารถนําไป 

     ประยุกตใชในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 
3.  บริการวิชาการ สรางเสริมสุขภาวะ และสรางความรวมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4.  ทํานุบํารุง  ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
 

2.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร   

2.3.1 แผนภูมิโครงสรางองคกร 
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2.3.2 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 

 

 

 

2.4 รายชื่อกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

1. รศ.นพ.ปวน  สุทธิพินิจธรรม คณบดี    ประธานกรรมการ  
2. พญ.ชลลดา  บุษยรัตน  รองคณบดีฝาย บริหาร  กรรมการ 
3. พญ.ปาริชาติ  วงศเสนา  รองคณบดีฝายบริ การการศึกษา กรรมการ  
4. ดร.รัตนา  เล็กสมบูรณ  รองคณบดีฝายคลังและพัสด ุกรรมการ  
5. ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต  รองคณบดีฝายวิจัย     กรรมการ  
6. ผศ.มินตรา  สาระรักษ  หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 
7. พญ.ศุทธินี  ธิราช   หัวหนากลุมวิชาแพทยศาสตร  กรรมการ  
8. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงค  ผูแทนอาจารย        กรรมการ  
9. นางทักษิณ พิมพภักดิ์  ผูแทนอาจารย   กรรมการ  
10. นพ.วัฒนา  พรรณพานิช  รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ  เลขานุการ  
11. ผศ.จารุวรรณ  วงบุตด ี  ผูชวยคณบดีงานบริหารบุคคล  ผูชวยเลขานุการ 1 
12. นางรัชฐา  ราตรี   บุคลากร     ผูชวยเลขานุการ 2 
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2.5  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  
ในปการศึกษา 2556   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปด

หลักสูตรระดับบัณฑิต  2  หลักสูตร ดังนี้ 

ดับที ่
กลุม รายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน 

1 กลุมวิชาแพทยศาสตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร 

2 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร 

 

2.6 จํานวนนักศึกษาปจจุบัน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  

2.6.1  จํานวนนักศึกษาปจจุบัน ระดับปริญญาตรี 

ชั้นปที่ พบ. วท.บ. รวม (คน) 

1 (รหัส 56 ) 36 98 134 

2 (รหัส 55 ) 36 97 133 

3 (รหัส 54 ) 36 54 90 

4 (รหัส 53 ) 36 97 133 

5 (รหัส 52 ) 16 7 23 

6 (รหัส 51 ) 16 1 17 

รวม 176 354 530 

                                                        (ขอมูล ณ วันที่  24 เมษายน 2557) 

2.6.2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ปการศึกษา พบ. วท.บ. รวม (คน) 

2556 14 82 96 
                   (ขอมูลกองแผนงาน ใชผลสํารวจผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2555 ณ วันที่ 3 มิ.ย.2557) 
 

2.6.3 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรี 

รายการ ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่ 2 FTES รวมทุกภาค 

       FTES   ปการศึกษา 2556 468.28 289 378.64 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 254.84 103.5 179.17 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 213.44 185.50 199.47 

                               (ขอมูลกองบริการการศึกษา ณ วันที่  22  เม.ย. 2557) 
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2.7 จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุน 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนบุคลากรในสังกัดที่
ปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) จําแนกตามประเภทของสายงาน
และวุฒิการศึกษา  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. จํานวนบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

สถานภาพการบรรจุ 
สายวิชาการ สายสนับสนุน ผูเชี่ยวชาญ 

ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2556 

1. ขาราชการ - 1 - 

2.ลูกจางประจํา - 1 - 

3.พนักงานมหาวิทยาลัย 55.5 59 - 

4.ลูกจางชั่วคราว - 10 3 

รวม 55.5 71 3 

 หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 

 

2. บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ             

ประเภท 

วุฒิการศึกษา 

 รวม มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

สายวิชาการ - - - 1 31 23.5 55.5 

สายสนับสนุน
การศึกษา 

3 6 4 52 6 - 71 

รวม        

  หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 
                 สายวิชาการ รวมจํานวนอาจารยทีล่าศึกษาตอในปการศึกษา 
 

3. รายชื่อผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 3 ทาน 

รายชื่ออาจารย วุฒิการศึกษา 

1. รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม  วว.อายุรศาสตร  *** 

 วว.ตจวิทยา 

 อว.เวชศาสตรครอบครัว    
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รายชื่ออาจารย วุฒิการศึกษา 

 2. พญ.ชลลดา บุษยรัตน  อว.เวชศาสตรครอบครัว*** 

 อว.เวชศาสตรปองกัน 

  อว.เวชปฏิบัติทั่วไป 

 3.นางสาวพสิมัย หงษหา  วท.บ. สุขศึกษา  

 อนุมัติบัตร พยาบาลเวชปฏิบัติ 

    4. รายชื่ออาจารยประจําพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน   47    คน     

  ลําดับ  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปงบ สถานะบรรจุ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
    
   1. 

รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม วว.อายุรศาสตร *** 

วว.ตจวิทยา 

อว.เวชศาสตรครอบครัว   

1 ต.ค. 2551 2552 ปฏิบัติงาน 

2. พญ.ปาริชาติ วงศเสนา วว.พยาธิวิทยากายวิภาค *** 1 มิ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

3. นพ.วัฒนา พรรณพานิช วว.ศัลยแพทยระบบทางเดิน
ปสสาวะ *** 

18 เม.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

4. นพ.สุริยง  แผลงงาม วว.รังสีวิทยาท่ัวไป*** 1 ม.ิย.2553 2553 ปฏิบัติงาน  
 

5. พญ.ชลลดา บุษยรัตน อว.เวชศาสตรครอบครัว *** 

อว.เวชศาสตรปองกัน 

อว.เวชปฏิบัติท่ัวไป 

1 ต.ค.2553 2554 ปฏิบัติงาน 

6. พญ.ศุทธินี ธิราช วว.กุมารเวชศาสตร                         
อนุสาขาโรคระบาดหายใจและเวช
บําบัดวิกฤต *** 

1 มิ.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

7. ผศ.ธันยาการย  ศรีวรมาศ วท.ม.จุลชีววิทยา 14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

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

9. ดร.จุฑารัตน  จิตติมณี ปร.ด.ชีวเคมี *** 3 ม.ค.2550 2550 ปฏิบัติงาน 

10. ผศ.ดร.ภาวนา  พนมเขต ปร.ด.ชีวเวชศาสตร *** 1 มี.ค. 2551 2551 ปฏิบัติงาน 

11. ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แวนรัมย ปร.ด.ชีวเวชศาสตร *** 1 เม.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน 

12. ผศ.ดร.ธารินี  ไชยวงศ ปร.ด.ปรสิตวิทยา *** 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน 

13. ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา ปร.ด.กายวิภาคศาสตร *** 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน 
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  ลําดับ  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปงบ สถานะบรรจุ 

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

15. ดร.สุวภรณ  แดนดี วท.ม.สรีรวิทยา *** 1 ส.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

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

17. อ.พิสมัย หงษหา วท.บ.สุขศึกษา 1 ต.ค.2554 2555 ปฏิบัติงาน 

18. ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ ปร.ด.กายวิภาคศาสตร ***  2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

19. ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ ปร.ด.ชีวเวชศาสตร *** 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

20. ดร.มารุตพงศ ปญญา ปร.ด.จุลชีววิทยาทางการแพทย***  2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

21. อ.ฐานิสรา โฉมเกิด วท.ม.วิทยาศาสตรการแพทย 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

22. อ.ปรารถนา โฉมเฉลา วท.ม.เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร
ชีวโมเลกุล 

1 มิ.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

23. อ.รัตติยา ทองรุง วท.ม.เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร
ชีวโมเลกุล 

1 มิ.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

24. นพ.เอกพจน ทองมี พบ. Translation Medicine 25 ก.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

25. ดร.วัลวิสาข สุวรรณเลิศ ปร.ด. เภสัชวิทยา *** 1 พ.ย.2555 2556 ปฏิบัติงาน  

26. พญ.ศิราพร รัตนวัน วว. กุมารเวชศาสตร *** 1 ก.พ.2556 2556 ปฏิบัติงาน 

27. พญ.ปยะรัตน ธัญนิพัทธ พบ.  26 ก.พ.2556 2556 ปฏิบัติงาน                                           
(ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.57 )      

28. ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ปร.ด. ชีวเวชศาสตร*** 1 มี.ค.2556 2556 ปฏิบัติงาน  

29. ดร.กาญจนา  แปงจิตต ปร.ด. ชีวเคมี *** 1 เม.ย.2556 2556 ปฏิบัติงาน  

30. พญ.นิชนันท จิรายุพัฒน พบ. 1 เม.ย.2556 2556 ปฏิบัติงาน  

31. พญ.ชรชล สัชฌบด ี พบ. 3 มิ.ย.2556 2556 ปฏิบัติงาน 

32. ดร.ลติพร อุดมสุข ปร.ด.วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ*** 2 เม.ย.2556 2556 ปฏิบัติงาน  

33. ดร.รสริน การเพียร ปร.ด ชีวเวชศาสตร  *** 1 ส.ค.2556 2556 ปฏิบัติงาน 

34. ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร ปร.ด สรีรวิทยา *** 2 ม.ค.2557 2557 ปฏิบัติงาน** 

35. พญ.ธัลยาธรณ ธนาภาโพธิวัฒน วว. วิสัญญีวิทยา *** 1 ก.พ.2557 2557 ปฏิบัติงาน** 

36. นพ.วิรรัฐ  จนิาทองไทย พบ. 1 เม.ย.2557 2557 ปฏิบัติงาน** 

37. นพ.ศุภราช  เลาหพิทักษวร พบ. 1 เม.ย.2557 2557 ปฏิบัติงาน** 
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  ลําดับ  ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา วันที่บรรจุ ปงบ สถานะบรรจุ 

38. นพ.ศิริพงษ  สิระมนต พบ. 1 เม.ย.2557 2557 ปฏิบัติงาน** 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาสาธารณสุขศาสตร ) 

1. ผศ.มินตรา สาระรักษ ศษ.ม. สงเสริมสุขภาพ 14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

2. อ.จินตนา  ศิริบูรณพิพัฒนา รป.ม.การบริหารจัดการสําหรับ
นักบริหาร 

1 พ.ย.2549 2550 ปฏิบัติงาน 

3. อ.ลักษณีย บุญขาว วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม 

1 ต.ค.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

4. อ.ปณฑิตา สุขุมาลย ส.ม. สาธารณสุขศาสตร 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

5. อ.พลากร สืบสําราญ วท.ม. วิทยาการระบาด 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

6. อ.นิยม จันทรนวล ส.ม. สงเสริมสุขภาพ 1 ม.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

 7. อ.สมเจตน ทองดาํ วท.ม. อนามัยสิ่งแวดลอม 2 พ.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

8. อ.ทักษิณ พิมพภักดิ์ ส.ม. ชีวสถิติ 1 ก.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

9. อ.พัจนภา วงษาพรหม วท.ม.พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ 

1 ก.ย.2554 2554 ปฏิบัติงาน 

10. อ.จิราภรณ หลาบคํา วท.ม. อนามัยสิ่งแวดลอม 2 เม.ย.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

11. ดร.รพีพรรณ ยงยอด ปร.ด. อนามัยสิ่งแวดลอม *** 2 ก.ค.2555 2555 ปฏิบัติงาน            
(ลาออก 1 พ.ค.57 )      

12. อ.นิตยา จิตบันเทิง วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 9 ก.ค.2555 2555 ปฏิบัติงาน 

13. อ.กรกนก พลทาว ส.ม.  สุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพ 

1 ต.ค.2555 2556 ปฏิบัติงาน          
(ลาออก 1 มิ.ย.57 )      

14. อ.วิลาศ คําแพงศรี ส.ม. วิทยาการระบาด 1 ต.ค.2556 2556 ปฏิบัติงาน*                  
(ลาออก 1 มิ.ย.57 )      

15. อ.วรารัตน สังวะลี ส.ม. วิทยาการระบาด 1 ต.ค.2556 2556 ปฏิบัติงาน* 

16. อ.จีราพร  ทิพยพิลา วท.ม.สุขศาสตรอุตสาหกรรม 1 พ.ค.2557 2557 ปฏิบัติงาน** 

หมายเหตุ :นักเรียนทุน สกอ. ไมนับเปนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 
*   หมายถึง อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงอยูระหวาง 6- 9 เดือน นับเปน 0.5 คน  
** หมายถึงอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงไมครบ 6 เดือน 
***หมายถึง อาจารยวุฒิปริญญาเอก 
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5.บุคลากรสายวิชาการ ลาศึกษาตอ    

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ที่ลาศึกษา ประเภททุน วันที่ลาศึกษา 

1. นพ.สุพจน  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตรตกแตง  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ม.ิย.2552 

2. อ.นันทยา กะสวยทอง ปร.ด.วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ
การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ต.ค.2554 

3. อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทุนผูชวยวิจัยโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

รุนท่ี 12 

1 พ.ย.2554 

4. อ.ปยนันท มีเวที ปร.ด. กายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.2555 

5. อ.สงา ทับทิมหิน ปร.ด.  สาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.2555 

6. อ.ฐิติรัช งานฉมัง ปร.ด. สาธารณสุขศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ต.ค.2555 

7. อ.ชาญวิทย มณีนิล ปร.ด. กายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทุนสวนตัว 1 มิ.ย.2556 

 8. พญ.พิชญา ประไพพานิช วว. จักษุวิทยา ***  (เช่ียวชาญกระจกตา)  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทุนสวนตัว 1 ก.ค.2556 *
(ลาออก 1 ก.พ.57) 

9. ผศ.เมรีรัตน มั่นวงศ ปร.ด การวิจัยและการจัดการดานสุขภาพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                    
ส.ม. ชีวสถิติ 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 17 มิ.ย. 2556 

10. พญ.ปยะรัตน ธัญนิพัทธ วว. ตจวิทยา                                         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                     

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.2557 

11. นพ.สุริยง แผลงงาม วว. รังสีวิทยาท่ัวไป  (ฝกอบรมแพทย
ประจําบาน สาขาภาพวินิจฉัยช้ันสูง)         
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ***       

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.2557 

หมายเหตุ  :  กรณีอาจารยที่ยังไมเร่ิมปฏิบัติงาน และรับทุนศึกษาตอจาก สกอ.   ไมนับเปนอาจารยที่ลาศึกษาตอ   
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6. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอ) 

หนวยงาน 

วุฒิอาจารยท้ังหมด 
จํานวน
อาจารยท่ี
ปฏิบัติงาน
จริง (1) 

จํานวน
อาจารยท่ี

ลาศึกษาตอ
(2) 

จํานวน
นักวิจัย 

(3) 

จํานวน
อาจารยรวม
ลาศึกษาตอ

ท้ังหมด  
(1)+(2)     

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

วิทยาลัยฯ 1 31 23.5 47 8.5 1 55.5 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 1 14 22.5 33 4.5 0 37.5 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 0 17 1 14 4 0 18 

หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือนนับ 0.5 คน 

 

7. ตําแหนงทางวิชาการ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

คุณวุฒิ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

วิทยาลัย
รวมลา

ศึกษาตอ 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษาตอ อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

กลุมวิชา
แพทยศาส

ตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

ปริญญา
ตร ี

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

ปริญญา
โท 

10 13 4 4 12 15 2 2 0 0 0 0 31 

ปริญญา
เอก 

22 1 0.5 0 18.5 1 3 0 1 0 0 0 23.5 

รวม 33 14 4.5 4 31.5 16 5 2 1 0 0 0 55.5 

                                                                               (ขอมูลกองกลางเจาหนาที่ ณ วันที่ 3 มิ.ย.2557) 

 

2.8 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน ในการดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2556 จํานวนทั้งสิ้น 75,809,35000.00 บาท โดยแบงเปน   

1. งบดําเนินงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 3,070,000.00 บาท  
2. งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตแพทยฯ จํานวน 46,952,000.00 บาท  
3. งบลงทุน (คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง)  จํานวน 22,818,200.00 บาท  
4.   งบประมาณดานการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2,969,150.00 บาท  
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วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มีงบประมาณรายจาย ตอป  จํานวนทั้งสิ้น 
63,615,773.75 บาท และมีเงินกันเหลื่อมป จํานวน 12,193,576.25 บาท ของงบประมาณรายรับทั้งหมด 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดรับเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ตอป ในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ 2556 จํานวนทั้งสิ้น 15,389,839.05 บาท โดยแบงเปน   

 1. เงินรายไดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข(คาทําเนียม) จํานวน 9,981,246.20 บาท  
 2. เงินรายไดศูนยสุขภาพ จํานวน 4,597,002.85 บาท 
 3. เงินรายไดศูนยพัฒนาเด็ก  จํานวน  811,590.00 บาท     

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดดําเนินการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได)   
ในปงบประมาณ 2556 จํานวนทั้งสิ้น 15,115,379.53 บาท โดยแบงเปน   

1. เงินรายไดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 8,678,282.40 บาท  
2. เงินรายไดศูนยสุขภาพ จํานวน 5,832,993.13 บาท  
3. เงินรายไดศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 604,104.00 บาท    

 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดรับงบประมาณจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งกอสราง  เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาสงเสริมการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดดําเนินการแลว ตามรายละเอียด
ตอไปนี ้

1. วัสดุ จําแนกตามหมวดเงิน 
 -   เงินงบประมาณ   ยอดการเบิกจาย             800,000.00 บาท 
 -   เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ยอดการเบิกจาย           2,409,600.00 บาท 
 -   เงินรายได    ยอดการเบิกจาย     82,490.00 บาท 
      รวมยอดการเบิกจายทั้งสิ้น        2,292,090.00 บาท 

2 ครุภัณฑ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนและการดําเนินงาน 

 2.1 เงินงบประมาณ 
-  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร     จํานวน   634,480.00   บาท 
-   งบประมาณที่เบิกจาย             จํานวน   607,870.00   บาท 
-   งบประมาณที่คงเหลือ             จํานวน     26,610.00   บาท 
-  จํานวนรายการครุภัณฑทั้งหมด    จํานวน          10      รายการ 
-  จํานวนรายการครุภัณฑที่จัดซื้อ    จํานวน            10     รายการ 

3. สิ่งกอสราง 

3.1 อาคารศูนยการศึกษาและวิจัยทางการแพทย 

 งบประมาณผูกพันตั้งแตปงบประมาณ 2554 – 2558 ไดรับสนับสนุนงบประมาณป 2554 
จํานวน 31 ,725,000 บาท / ป 2555 จํานวน 15 ,651,000 บาท / ป 2556 จํานวน 22 ,818,800 บาท  ซึ่งได
เบิกจายงบประมาณทั้งสามป เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางกอสราง วันเร่ิมตนสัญญา  วันที่ 5 มกราคม 2556 
วันสิ้นสุดสัญญาจางวันที่ 26 มีนาคม 2558 
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3.2 คาควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยการศึกษาและวิจัยทางการแพทย 

 งบประมาณผูกพันตั้งแตปงบประมาณ 2556 – 2558 วันเร่ิมตนสัญญา วันที่ 5 มกราคม 2556 
วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ระยะเวลาในการจาง 780 วัน งบประมาณในการจาง จํานวน 
3,500,000.-บาท ซึ่งภายในปงบประมาณ 2556 รวมยอดเบิกจายทั้งสิ้น 1,211,535 บาท 

3.3 จางออกแบบอาคารหอพักแพทยและพยาบาลและอาคารจายกลาง 

 งบประมาณ ป 2556 วันเร่ิมตนสัญญา วันที่ 21 มีนาคม 2556 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่             
19 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาในการจาง 153 วัน งบประมาณในการจางและเบิกจาย จํานวน 1,887,500 บาท  

3.4 จางเหมาปรับปรุงหองมหกายวิภาคศาสตร 

 งบประมาณ ป 2556 วันเร่ิมตนสัญญา วันที่ 29 มิถุนายน 2556 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 
ตุลาคม 2556 ระยะเวลาในการจาง 115 วัน งบประมาณในการจางและเบิกจาย จํานวน 394,000.- บาท 

3.5 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ 

 งบประมาณ ป 2556 วันเร่ิมตนสัญญา วันที่ 15 สิงหาคม 2556 วันสิ้นสุดสัญญา                 
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาในการจาง 120 วัน งบประมาณในการจางและเบิกจาย จํานวน 1 ,810,000.- 
บาท 

3.6 จางเหมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 งบประมาณ ป 2556 – 2558 วันเร่ิมตนสัญญา วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 วันสิ้นสุดสัญญา     
วันที่ 28 มีนาคม 2558 ระยะเวลาในการจาง 780 วัน งบประมาณในการจาง 1 ,850,000 บาท  ซึ่งภายใน
ปงบประมาณ 2556 รวมยอดเบิกจายทั้งสิ้น 639,700 บาท 

 สรุป  งบประมาณที่เก่ียวของดานการกอสราง ภายในปงบประมาณ 2556 ใชจายไปทั้งสิ้น 
76,137,535 บาท  

 

 

2.9 อัตลักษณและเอกลักษณ  

 1) อัตลักษณ 

    “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 

      2) เอกลักษณ 

   “ภูมิปญญาทางดานสุขภาพแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
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2.10 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 

โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปการศึกษา 2556  ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

การปรับปรุง พัฒนา ในภาพรวม  
 
ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                

ป 2555 
การดําเนินงาน  

 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 
1. เสริมสรางเอกลักษณที่จะเนนภูมิปญญาสุขภาพ

แหงภูมิภาคลุมน้ําโขง   วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข มีปจจัยที่เอ้ือใหเกิดจุดควร
พัฒนา อาทิ การพัฒนาอาจารยใหเขาใจถึงความ
เหมาะสมของเอกลักษณ การจัดกิจกรรมให
นักศึกษา การสงเสริมใหอาจารยทําการศึกษา

        ปจจุบันฝายวิจัยไดกําหนดเปาหมายของอาจารยและ
นักวิจัยในวิทยาลัยฯ ใหมีการศึกษาและทําวิจัยแบบมุงเปา โดย
ในเนนในเร่ืองของโรคที่พบและเปนปญหาในภูมิภาคลุมน้ําโขง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคมะเร็งตับ โรคติดเชื้อเมลลิออยโดสีส 
โรคมะเร็งปาดมดลูก และโรคของผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดองค
ความรูในการแกปญหาของประชาชนในภูมิภาคนี้ ฝายวิจัยจึง

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการประกันคณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
จัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

วิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูเก่ียวกับ
สุขภาพของชุมชนภูมิภาคลุมน้ําโขง การกําหนด
ชุมชนเปาหมายที่จะเปนภูมิภาคลุมน้ําโขง โดย
ภายใตปจจัยเหลานี้ จากการวิเคราะหเชื่อวา
นาจะมีสาเหตุมาจาก ยังไมมีแผนกลยุทธที่
ชัดเจนในการสรางภูมิปญญาสุขภาพแหงลุมน้ํา
โขง บุคลากรยังขาดความเขาใจในการจัดการ
โครงการดําเนินการ มีโครงการดําเนินการเปน
กิจกรรมนักศึกษาในบางพื้นที่ชุมชนของ
มหาวิทยาลัยเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหพัฒนาตอไป 
จึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาตอไปคือ 
กําหนดเปาหมาย หรือกลยุทธในการพัฒนาสู
การเปนภูมิปญญาสุขภาพแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง 
และสรางความเขาใจแกบุคลากร ตลอดจน
รวมกันกําหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่ชัดเจน   

ใหงบประมาณจัดสรรทุนวิจัยใหกับอาจารยและนักวิจัยที่ทํา
วิจัย ที่สนใจและทําการวิจัยในกลุมโรคดังกลาว เพื่อ
ทําการศึกษาและแกปญหาที่พบในพื้นที่ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2. ควรพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก  ใหเปนแหลงเรียนรู 
และบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษา
ทั้งสองสาขา    เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุขมีปจจัยที่เอ้ือใหเกิดจุดที่ควร
พัฒนา อาทิ มีศูนยพัฒนาเด็กฯ เพื่อเปน
สวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการโดยบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราว มี
การเปลี่ยนหัวหนาผูดูแลศูนยฯ บอย เปน
หนวยงานที่ข้ึนอยูกับโครงสรางของวิทยาลัยฯ 
โดยภายใตปจจัยนั้น จากผลการวิเคราะหเชื่อวา
นาจะมีสาเหตุใหพัฒนาจากการที่แนวทางการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กฯ ยงัไมชัดเจน ประโยชน
ที่ไดรับจากศูนยพัฒนาเด็กฯ นี้ยังไมชัดเจน 
ดังนั้น เพื่อใหพัฒนาตอไปจึงขอเสนอแนวทางใน
การพัฒนา คือ ควรกําหนดแนวทางการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กฯ ใหมีเปาหมายที่ชัดเจนมีกล
ยุทธการดําเนินงาน และมีตัวชี้วัดผลงานที่
ชัดเจน ควรใหศูนยพัฒนาเด็กฯ เปนหนวยงาน
สําหรับเรียนรูและบริการวิชาการของนักศึกษา
ทั้งสองสาขาดานสุขภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็ก 

จัดตั้งกรรมการศูนยพัฒนาเด็กที่มาจากตัวแทนคณะตางๆ เพื่อ
รวมกันกําหนดนโยบาย เปาหมาย ตัวชี้วัดและวางแผนการ
ดําเนินงาน 

3. การสื่อสารประสานงาน  มีปจจัยที่เอ้ือใหใหเกิด
จุดที่ควรพัฒนา อาทิ โรงพยาบาลหลักที่รวมมือ
ในการผลิตแพทยเพิ่มอยูหางไกลจากคณะ การ

      ปจจุบันวิทยาลัยฯ ใชระบบ Web conference ที่ไดรับ
ความอนเุคราะหจากคณะแพทยศาตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนแมขายมีการติดตอผานเว็บเบราเซอรจึงทําใหคุณภาพของ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557                                 

หนา  - 20 - 

 



 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

เชื่อมโยงระบบ IT ในการทํางานของบุคลากร
สายสนับสนุน ระบบ IT สําหรับ distance 
learning วิทยาลัยฯ มีการจัดอุปกรณตางๆ
เพียงพอ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งระบบฐานขอมูลทางการแพทย มีความ
พรอมและเพียงพอ ภายใตปจจัยนั้น จากผลการ
วิเคราะหเชื่อวา นาจะมีสาเหตุมาจากระบบ
ฐานขอมูลของแตละหนวยงานยังไมสามารถ
เชื่อมโยงกันไดอยางสมบูรณ คุณภาพของ
อุปกรณที่ใชในการทํา teleconference ยังไมดี
พอ เนื่องจากมีขอมูลสนับสนุน คือ การทํา 
teleconferenceระหวางคณะ และโรงพยาบาล
รวมผลิตฯ ดําเนินการไดไมเต็มที่ ดังนั้น จึงควร
พัฒนาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ 
พัฒนาใหมีความเชื่อมโยงของฐานขอมูลแตละ
หนวยงาน 

ภาพและเสียงดอยกวาระบบ Teleconference คอนขางมาก 
ดังนั้นจึงควรที่จะมีการติดตั้งระบบ Teleconference  แทน
ระบบเดิมโดยมีอุปกรณเพิ่มเติมดังนี้             

     1. อุปกรณชุด Teleconference                                        

     2. เชา Internet ความเร็วสูงทั้งตนทางและปลายทาง 

4. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
วิทยาลัยฯ มีปจจัยที่เอ้ือใหเกิดการพัฒนา คือ มี
อาจารยที่สนใจดําเนินการวิจัยเพื่อตีพิมพ
เผยแพร มีแหลงงบประมาณภายนอกที่สามารถ
ขอทุนวิจัยได มีการพัฒนาอาจารยดานงานวิจัย 
โดยภายใตปจจัยนั้น จากผลการวิเคราะหเชื่อวา 
จะมีสาเหตุมาจากผลงานวิจัยที่ทําไวไมสามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งดานนโยบาย การใชเพื่อ
การเรียนการสอน การใชเพื่อเชิงพาณิชย ยังขาด
การเชื่อมโยงระหวางอาจารยผูทําวิจัย และผูใช
ประโยชนจากงานวิจัย เนื่องจากมีขอมูล
สนับสนุน คือ รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพที่นําไปใชประโยชนตอ
อาจารยประจําทั้งหมด มีเพียงรอยละ 1.96 
ดังนั้น ควรพัฒนาดานการประชาสัมพันธ 
เผยแพรผลงานวิจัยใหถึงกลุมเปาหมาย
กวางขวางยิ่งข้ึน   

        ฝายวิจัยไดจัดสรรคาตอบแทน โดยมีทุกระดับของการ
เผยแพรผลงานวิจัย ตั้งแตระดับ Proceeding ตีพิมพระดับชาติ 
และตีพิมพระดับนานาชาติ เพื่อให อาจารยและนักวิจัยที่
ทํางานวิจัยมีขวัญและกําลังใจในการทํางานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
และมีการตั้งคณะกรรมการดําเนินของโรงพยาบาลรวมผลิตทั้ง
จากโรงพยาบาลศรีษะเกษและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่เกิดข้ึนในวิทยาลัยและ
นําไปใชในสวนที่เก่ียวของกับโรงพยาบาลรวมผลิตทั้ง 2 แหง 
และมีการจัดงานประชุมวิชาเพื่อใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัย
เปนประจําทุกปดวย 

5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยของวิทยาลัยฯ 
มีปจจัยเอ้ือใหเกิดการพัฒนา อาทิ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยยังมีนอย การเขียนตํารายัง
มีนอย มีการพัฒนาอาจารยดานงานวิจัย การ
สรางผลงานทางวิชาการ มีงบประมาณสนับสนุน

1.จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยเพื่อขอตําแหนงทางวิชกาการ 

2.สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

งานวิจัย โดยภายใตปจจัยนั้น จากผลการ
วิเคราะหเชื่อวานาจะมีสาเหตุมาจาก วิทยาลัยฯ 
ยังตั้งมาไมนาน อาจารยยังเปนอาจารยใหมและ
ทุมเทใหกับงานการสอน ดังนั้น จึงควรพัฒนา
โดย หากลยุทธเพื่อจูงใจใหอาจารยสรางผลงาน
ทางวิชาการ พัฒนาอาจารยดานการเขียนตํารา
และการเขียนบทความเพิ่มมากข้ึน และพัฒนา
แนวทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหชัดเจน   

 
การปรับปรุง พัฒนา แยกตามองคประกอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

1. ควรนําแผนกลยุทธที่ยังไมสามารถ
ดําเนินการบรรลุผลมาวิเคราะหและหาแนว
ทางการปรับปรุงแผน ใหทันการณ  

     ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้แผนกลยุทธ ประจําป 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข 

กลยุทธที่ 1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่
ดี และมีความพรอมเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดย
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และมีทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 

ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง 

1. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนตัว
บงชี้ที่กําหนดเพิ่มเติมและวางแผนหาแนวทางในการกําหนด
วิธีการประเมินผลใหชัดเจนเพื่อการดําเนินงานตอไป 

2. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ)  

ในคร้ังแรก  

- ควรใหมี ทบทวนแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา  

- นําผลการสอบหารือในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรี
คลินิกและอาจารยผูสอนเพื่อหาแนวทางชวยเหลือนักศึกษา
และปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557                                 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

กลยุทธที่ 2. พัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอมทันตอพลวัตรของ
สังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับ
สากล 

ขอเสนอแนะเละแนวทางการปรับปรุง 

ควรนําแผนพัฒนาอาจารยทั้งระยะสั้นและระยะยาวมา
วิเคราะหปรับปรุง และสรางกลไกในการดําเนินงานเชิงรุก เพื่อ
ผลักดันใหอาจารยมีความพรอมในการลาศึกษาตอ หรือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  

กลยุทธที่ 3. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยเพื่อยกระดับ
สูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและยกระดับความเปนอยูของชุมชน
ในภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การวิจัย และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการวิจัย
กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง ดานการวิจัย 

1. จัดระบบภายในหนวยงานวจิัยของวิทยาลัยฯ วามีหนวยงาน
ภายนอกที่ใด ที่มีการนําผลการวิจัยของวิทยาลัยฯ ไปใช
ประโยชนและใหประสานงานกับหนวยงานภายนอก วาผลการ
นําไปใชประโยชนเปนอยางไร  เพื่อเปนขอมูลใหวิทยาลัยฯ
ดําเนินการพัฒนาผลงานวิจัยตอไป 

2. มีการสงเสริมงบประมาณในการทําวิจัยของวิทยาลัยฯ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการสรางขวัญและกําลังใจนักวิจัยของ
วิทยาลัยฯ ที่มีผลงานและสรางสรรค 

3. พัฒนาโครงการเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเขียน
บทความทางวิชาการใหกับอาจารยของวิทยาลัยฯ อยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

4. ประสานงานและขอความชวยเหลือกับหนวยงานที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญทางดานวิจัยมาเปนพี่เลี้ยง ในการพัฒนา
ผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ เชน คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือมหาวิทยาลัยมหิดล 

5. พัฒนาเครือขายความรวมมือตางๆและเขารวมโครงการ
ตางๆดานการวิจัยกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศใหมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

กลยุทธที่ 4. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใตและ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและอาเซียน โดยเสริมสรางความเขมแข็ง
ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาวะและบริการสุขภาพ และสรางเครือขายความรวมมือกับ
ชุมชนทุกภาคสวน 

ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง 

ควรมีแผนดานการใหบริการทางการแพทย ทั้งในเชิงรุกและ
เชิงรับ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอผูมาใช 

บริการ 

กลยุทธที่ 5. สืบสาน เผยแผ ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รวมทั้งเรียนรูวัฒนธรรมของ
ประเทศในอาเซียน โดยศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและ
จัดการความรูใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง 

1. พัฒนารูปแบบการประเมินผลใหครอบคลุมวัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถนํามาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพไดเปนรูปธรรม 

2. พัฒนากิจกรรมใหเปนที่ประจักษ เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่
สามารถสืบทอดได 

กลยุทธที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช
ขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง 

ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารจากผล
การประเมินของสภาสถาบัน 

กลยุทธที่ 7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพื่อการ
ทํางานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ สรางเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพใหบคุลากร สงเสริมและสนับสนุน
ความกาวหนาของบุคลากร และการจัดการความรูเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557                                 

หนา  - 24 - 

 



 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาดานการจัดการความรู (KM)    

2.จัดทําโครงการ/กิจกรรม KM และกําหนดกลุมเปาหมายให
ชัดเจน 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

1. คณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยฯควรหา
แนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
คณาจารยจากศูนยแพทยศาสตรศึกษา เชน ใน
การเขาสูตําแหนงวิชาการ ผศ. รศ.หรือ ศ.  

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลรวมผลิต 

2. การกําหนดตัวบงชี้ตามกรอบเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิเพิ่มเติมของหลักสูตร ไมชัดเจนในวิธีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน  โดยอาจารยประจํา
หลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณา
ทบทวนตัวบงชี้ที่กําหนดเพิ่มเติมและวาง
แผนการดําเนินงานและระบุวธิีประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อความความชัดเจนในการ
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการ                    
(กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มีการทบทวนตัวบงชี้ผล
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการทําเร่ือง
ปรับปรุงหลักสูตร สงสภามหาวิทยาลัย 

3. สัดสวนของอาจารยในวุฒิปริญญาเอก ใน
หลักสูตรสาธารณสุขยังอยูในระดับที่ควร
พิจารณาแนวทางในการพัฒนา 

1. จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยในดานเพิ่มคุณวุฒิ Ph.D. โดย
วิทยาลัยฯ ไดมีทุนพัฒนาคณาจารยการการเรียนปริญญาเอก 
หลักสูตรละ 1-2 ทุน ตอป 
2. สนับสนุนทุน และการลาศึกษาตอของอาจารยในระดับ 
Ph.D.  ซึ่งปจจุบัน อาจารยในกลุมวิชาสาธา รณสุขศาสตร 
กําลังศึกษาตอในระดับ Ph.D จํานวน 4 ทาน  

4. อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชกาการ อยู
ในระดับตองปรับปรุง 

1. จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยเพื่อขอตําแหนงทางวิชกาการ 
2. สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 

5. การนําผลจากแบบประเมิน มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในดานตางๆ  โดยสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการพิจารณาผลการ
ประเมิน ในดานการจัดการเรียนการสอน สิ่ง
สนับสนุน การจัดบริการดานกายภาพ เปน
ขอมูลประกอบในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานตางๆ  

   ดานการเรียนการสอน 
1.ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการเรียนรูรายวิชา
(มคอ.5) ทุกรายวิชา รวมทั้งหารือแนวทางแกไขปญหาจาก
ผลการประเมินดานตางๆ 
2.สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยในชั้นเรียน หรือกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน เทคนิคการสอน 
เพื่อสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน และนํามาใชในการ
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

พัฒนาการเรียนการสอน 
6. ในการจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา

เกิดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ควรมีการ
กําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย เพื่อวัด
ความสําเร็จใหชัดเจน เพื่อสามารถวัด
ความสําเร็จและสะทอนผลการดําเนินงานได
อยางชัดเจน  

      งานพัฒนานักศึกษาสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแตละโครงการยอย เพื่อใหสะทอนผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแตละโครงการ 

7. ในการเรียนการสอนของสาขาแพทยศาสตร ควร
เพิ่มการยกตัวอยางกรณีผูปวยใหมากข้ึน เพื่อ
เพิ่มโอกาสใหนักศึกษาไดฝกคิดและวิเคราะห
ปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางาน
ภายหลังสําเร็จการศึกษา  

   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนโดย
ใชปญหาเปนฐาน ( PBL) ซึ่งใชกรณีศึกษาเปนฐานในการ
เรียนรูรวมกับชั่วโมงบรรยาย ไดมีการสอดแทรกกรณีตัวอยาง
ตางในหลายวิชา 

8. ในการปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันทุกชั้นป เพื่อนํามา
ประกอบการปรับปรุงเนื้อหาและการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

1.ไดมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินการเรียนการ
สอนของนักศึกษา และสรุปรายงานผลการเรียนรูรายวิชา
(มคอ.5) ทุกรายวิชา และไดนําขอมูลการเสนอแนะตางๆมา
ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2. วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนเพิ่มจํานวนการผลิตแพทยตาม
โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ( CPIRD) จากเดิม 
36 คนตอชั้นป เปน 48 คน ตอชั้นป โดยเร่ิมในปการศึกษา 
2557 ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการรอรับทราบผลการ
ประเมินความพรอมของสถาบันรวมผลิต (รพ.ศรีสะเกษ) 
สวนในโครงการ One District One Doctor (ODOD) นั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประเมินวาวิทยาลัยฯยัง
ขาดความพรอมในการดําเนินการในโครงการดังกลาว
ประกอบกับโรงเรียนในพื้นที่บริการไดรับสิทธิ์เขารวม
โครงการกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนอยู
แลว (พญ.ปาริชาติ วงศเสนา) 
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร มีการวางแผนประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
ปจจุบันทุกชั้นป เพื่อประกอบการปรับปรุงเนื้อหา/หลักสูตร 

9. ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรดานการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหา
คอมพิวเตอรที่ใชงานไมไดและการขาดแคลน
อุปกรณที่ใชสําหรับการเรียนการสอน  

        มีการจัดตารางใหเจาหนาที่ตรวจเช็คความพรอม 
และจํานวนของโสตทัศนูปกรณที่ใชไดในหองเรียน หอง
บรรยาย หองประชุม หลังเวลา 16.30 น. ใหมีความพรอม
ใชงาน และมีจํานวนพอเพียงที่จะใชในวันถัดไปอยูเสมอ    

 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557                                 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

1. เว็บไซตของวิทยาลัย ฯ ไมมีชองทางการสื่อสาร
ระหวางวิทยาลัย และศิษยเกาที่ชัดเจน   

งานพัฒนานักศึกษาประสานกับงานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย ในเร่ืองการจัดทําหนาเพจ "ศิ ษยเกา"เพื่อพิจารณา
ดําเนินการ 

2. วิทยาลัย มีกิจกรรมทางวิชาการ เชน การ
ประชุม สัมมนาตางๆที่เก่ียวของ เปดโอกาสให
ศิษยเกาเขารวมกิจกรรม แตขาดโครงการอบรม
ที่เนนกลุมศิษยเกา   

 จัดโครงการอบรมบัณฑิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
"โครงการอบรม Internal Auditor ISO 14001 + OHSAS 
18001" 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

1. ควรหาแนวทางสงเสริมและสนบัสนุนให
คณาจารยนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหมาก 
ยิ่งข้ึน รวมถึงการเพิ่มผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
รองคุณภาพ  เชน จัดสรรเงินคาตอบแทน  
ประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลหรือ
หนวยงานสาธารณสุขในชุมชนเพื่อนํา
ผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน  มีโครงการ
สนับสนุนการผลิตหนังสือและตํารา เปนตน  

       ฝายวิจัยไดจัดสรรคาตอบแทน โดยมีทุกระดับของการ
เผยแพรผลงานวิจัย ตั้งแตระดับ proceeding ตีพิมพ
ระดับชาติ และตีพิมพระดับนานาชาติ เพื่อให อาจารยและ
นักวิจัยที่ทํางานวิจัยมีขวัญและกําลังใจในการทํางานวิจัยเพิ่ม
มากข้ึน และมีการตั้งคณะกรรมการดําเนินของโรงพยาบาล
รวมผลิตทั้งจากโรงพยาบาลศรีษะเกษและโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยที่เกิดข้ึนใน
วิทยาลัยและนําไปใชในสวนที่เก่ียวของกับโรงพยาบาลรวม
ผลิตทั้ง 2 แหง และมีการจัดงานประชุมวิชาเพื่อใหเกิดการ
เผยแพรผลงานวิจัยเปนประจําทุกปดวย 

2. ควรหามาตรการในการกระตุนและสนับสนุนให
คณาจารยรุนใหมทําวิจัยใหมากข้ึน  เชน ตั้งกลุม
วิจัยโดยมีอาจารยที่มีประสบการณสูงดานการ
วิจัย เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา  จัดสรร
งบประมาณการทําวิจัยเฉพาะอาจารยรุนใหม 
เปนตน   

       จัดสรรทุนวิจัยใหกับอาจารยรุนใหมที่ยังไมมีงานวิจัย 
และมีเวทีใหอาจารยที่มีงานวิจัยเขานําเสนอผลงานวิจัยเปน
ประจําทุก 2 เดือน เพื่อกระตุนใหอาจารยมีการทําวิจัยมากข้ึน
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยของซึ่งกันและกัน 

3. ควรจัดทําฐานขอมูลดานการวิจัยอยางเปน
รูปธรรม เพื่อประโยชนในการบริหารงานวิจัยใน
อนาคต   

       จัดทําแผนพัฒนาในการทําฐานขอมูลดานการทําวิจัยของ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานวิจยั 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายใหเปนรูปธรรม  และเปนประโยชนตอการบริหาร
งานวิจัยในอนาคต 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

1. ควรใชระบบและกลไกการบริหารงานบริการ
วิชาการในการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรุปผลการประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557                                 

หนา  - 27 - 

 



 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย
เชน ควรสรุปผลการประเมินความสําเร็จใน
การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให
ขอเสนอแนะหรือนําไปใชประกอบการพิจารณา
อนุมัติโครงการบริการวิชาการในรอบปถัดไป   

ความสําเร็จในการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย 
และมีการนําเสนอขอเสนอแนะไปใชประกอบการพิจารณา
อนุมัติโครงการบริการวิชาการในรอบปถัดไป 

 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

- - 

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

1. การติดตามผลการดําเนินงานอาจทําไมไดเต็มที่  
หากมีการปรับปรุงระบบและกลไกการติดตาม
ผลการดําเนินงาน จักทําใหไดผลการดําเนินงาน
เต็มประสิทธิภาพ  

        จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงาน ประเมิน
การปฏิบัติงาน และติดตามการดําเนินงาน เพื่อนําผลประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินงานในหลายดาน เชน การดําเนิน
ดานการจัดการความรู ดานการประกันคุณภาพ 
ยังขาดความเชื่อมโยงระหวางระบบการวางแผน 
และการดําเนินงานตามแผน  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู เพื่อดําเนินงาน 
และการจัดทําแผนการจัดการความรู มีกิจกรรม และสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด 
2.ดานการนําผลการประเมินคุณภาพ ไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ นั้น ไดมีการนําผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
เชื่อมโยงกับการปรับปรุงแผนกลยุทธในรอบปปจจุบัน ดังกลาว 
และทางงานแผนและงบประมาณ ไดมีการติดตามการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส และนําเสน อในที่ประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
เพื่อพิจารณา 

3. คณะกรรมการประจําคณะ ควรใหความสําคัญ
กับการบริหารความเสี่ยง โดยเมื่อมีการรายงาน
การประเมินตามแผน การควบคุมภายใน และ
การจัดการความเสี่ยงเขามาที่ประชุมคณะ
พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และเสนอแนะ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อนําไป
ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงในปถัดไป   

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญในเร่ืองการ
บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  โดยไดใหขอเสนอแนะในที่
ประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  ในการพิจารณาลําดับความ
เสี่ยง  และพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับใชใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ.2557  พรอมยังมอบหมายให อ.ทักษิญ 
พิมพภักดิ์ (ผูแทนอาจารย) เปนผูกํากับ ดูแล การบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาลัยฯ ในภาพรวมอีกดวย 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556   วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557                                 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมิน                
ป 2555 

การดําเนินงาน  
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1. ควรจัดระบบการบริหารจัดการของศูนยพัฒนา
เด็กฯ และศูนยการศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย ใหมีความพรอมในการดําเนินงานใน
รูปแบบ Profit Center ที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ทางดานการเงินไดเพื่อคณะจักไดดําเนินการ
สงเสริมสนับสนุนงานดานวชิาการ การวิจัย และ
การบริการบริการวิชาการเพื่อใหสะทอนตาม
แนวทางปรัชญาของคณะที่ระบุวา “สติปญญา
ของสังคมอีสานใต บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง” ใหไดมากยิ่งข้ึน (แนวทางเสริม) 

ศูนยพัฒนาเด็ก 
1.แตงตั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก หรือประธานศูนยพัฒนา
เด็ก ใหดํารงตําแหนงเปนวาระ และพยามยามไมเปลี่ยน
ผูรับผิดชอบบอย 
2.วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดลงมาฝก
ประสบการณจริงในหนวยการเรียนที่เก่ียวของ 
ศูนยการศึกษาและวิจัยทางการแพทย 
          ศูนยการศึกษาและวิจัยทางการแพทยมีเปาหมาย
ขยายโอกาสในการเขาถึงการใหบริการทางการแพทยแก
ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการผลิตบุคลากร
ทางดานสาธารณสุข  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสัดสวนจํานวนแพทยตอ
ประชากรใหดีข้ึนลดความแออัดของผูปวยในโรงพยาบาล
ศูนยและโรงพยาบาลชุมชนของรัฐที่อยูโดยรอบรวม และ
พัฒนาสุขภาวะของชาวอีสานใตในดีข้ึนในระยะยาว  
นอกจากเปาหมายดังกลาว ทางศูนยฯ มีแผนการ
ดําเนินงานในรูปแบบ profit center เพื่อรับผิดชอบทั้งการ
กอเกิดรายได การควบคุมตนทุนและคาใชจายภายใน
หนวยงาน ดังนี้  
1. แผนการกอใหเกิดรายได    
 รายไดหลักของศูนยการศึกษาและวิจัยทางการแพทย มา
จากเงินเหมาจายรายหัวของนักศึกษาที่ลงทะเบียนสิทธิ์
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ในนามสถานบริการชื่อ ศูนย
สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัสหนวยบริการ 15078 โดยมี
เปาหมายใหมีผูลงทะเบียนใชสิทธิ์มากกวารอยละ 80  
ขอมูลปจจุบัน มี นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ในปการศึกษา 2556 มีจํานวนเพิ่มข้ึน ลาสุดใน
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556  คิดเปนรอยละ 75  เมื่อเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และ คิดเปนรอยละ 82 เมื่อเทียบเฉพาะจํานวนนักศึกษา
ใหมที่ลงทะเบียนปแรก 
การเปดใหบริการในปจจุบัน ในชวงแรกวิทยาลัยฯ  เปด
ใหบริการทางการแพทยและสุขภาพใน 4 ดาน  ที่สําคัญ 
1.1 ดานการใหบริการทางการรักษาพยาบาล 
    - เปดใหบริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันในเวลาราชการ
ตั้งแต 08.30 – 16.30 น. และนอกเวลา ตั้งแตเวลา  
16.30 – 20.30 น. และ ในวันเสาร-อาทิตย เวลา 08.30 – 
12.30 น. 
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    - เปดใหบริการคลินิกเฉพาะทางบางสาขา ทุกวันใน
เวลาราชการตั้งแต 13.30 – 16.30 น. 
    -  เปดใหบริการคลินิกโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวัน
พุธในเวลาราชการตั้งแต 13.30–16.30 น.                             
1.2 ดานการใหบริการทางการตรวจสุขภาพ 
ใหบริการตรวจสุขภาพแกประชาชนในกลุมอายุตางๆ โดย
แบงตามปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคที่แตกตางกัน โดยจัดทํา
เปนลักษณะการบริการจุดเดียว ( One stop service) 
ภายในอาคารผูปวยนอกพรอมเคร่ืองมือและอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไดมาตรฐานเดียวกับที่ใชในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในยุโรปเชน เคร่ืองเอกซเรยระบบ
ดิจิตอลเคร่ืองอัลตราซาวดรุนลาสุดเคร่ืองตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม (แมมโมแกรม) เคร่ืองตรวจมวลกระดูก
เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร ๖๔ สไลด ซึ่งทันสมัยที่สุดใน
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้พรอมเปดใหบริการตรวจ
สุขภาพบุคลากรขององคกรตางๆ นอกสถานที่โดยมี
โปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสําหรับแตละบุคล
คล และความตองการของแตละองคกรทุกกลุมอายุ  เปด
ใหบริการทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.   
 
1.3. ดานการใหบริการทางการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 
ประกอบดวย การตรวจ เลือด ปสสาวะ อุจจาระ และสาร
คัดหลั่งตางๆในรางกาย โดยเนนการใหบริการในระยะแรก
เปนการใหบริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป 
เชน การตรวจดูความสมบูรณของเม็ดเลือด การทํางานของ 
ตับ ไต ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด การ
วิเคราะหปสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งสง
ตรวจ เชน แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิต เปนตน ในระยะที่
สองเพิ่มศักยภาพของหองปฏิบัติการหลังผานการรับรอง
คุณภาพ เปดบริการตรวจพิเศษ โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด 
มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เชน การวิเคราะห
โปรตีน ยีน ที่เปนสาเหตุของโรคตางๆ ดวยเทคนิคทาง
โมเลกุล (Molecular technology)                  
1.4. ดานการใหบริการทางตรวจพิเศษตางๆทางรังสี 
- การใหบริการทางรังสีวิทยาทั่วไป ( General X-ray) โดย
ใชเคร่ือง Digital radiography เพื่อใหบริการการถายภาพ 
Plain film เอกซเรย เชน เอกซเรยปอด เอกซเรยกระดูก
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แขนหรือขา  
- การใหบริการการตรวจดวยคลื่นอัลตราซาวนดโดยรังสี
แพทย โดยทางศูนย ไดมีเคร่ืองอัลตราซาวนดทั้งหมดสี่
เคร่ือง เพื่อใหบริการตรวจอัลตราซาวนด เชน ชองทอง ไต 
เสนเลือด (Doppler ultrasound ) เตานม รวมทั้งการ
ตรวจสําหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เชน ตรวจสภาวะเด็กใน
ครรภ โรคทางชองทองนอย มดลูก และรังไข เปนตน  
-  การใหบริการตรวจมวลกระดูกดวยรังสีเอกซเรย ( Dual 
energy absorbdometry: DXA) ใหบริการตรวจวัดมวล
กระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแนนของกระดูก
ในผูปวยที่มีขอบงชี้  
- การใหบริการตรวจทางรังสีวิทยาดวยเคร่ืองเอกซเรย
คอมพิวเตอร ( 64-slice multidetector computed 
tomography: 64-slice CT-scan) เปนการตรวจ
วินิจฉัยโรคดวยการใชเคร่ืองเอกซเรยภาพตัดขวางชนดิ 64 
สามารถใหบริการตรวจโรคตาง เชน โรคทางสมอง ชอง
ทอง ชองปอด หัวใจ  
 - การใหบริการตรวจเอกซเรยเตานม ( Digital 
mammography) โดยใชเคร่ืองเอกซเรยเตานม    ชนิด
ดิจิตอล เปนการตรวจเตานมเพื่อหารอยโรคในเตานม โดย
ใชรังสีเอกซเรย เชน การตรวจคัดกรองหาโรค มะเร็งเตา
นม 
- การใหบริการดวยเคร่ืองฟลูออโรสโคป ( Digital 
fluoroscopy) ใหบริการในการตรวจโดยใชรังสีสองตรวจ 
เชน การตรวจหลอดอาหาร ( Esophagogram), การตรวจ
กระเพาะอาหาร ( Upper GI study),การตรวจระบบยอย
อาหารทั้งระบบ( Long GI ) หรือ การตรวจลําไสใหญ 
(Barium enema),การตรวจการทํางานของมดลูก 
(Hysterosalpinggogram), การตรวจการทํางานของ
กระดูกและไชสันหลัง ( Myelogram), รวมทั้งการตรวจ
พิเศษทางหลอดเลือดในสมอง( Cerebral vascular 
angiogram) และการตรวจการทํางานของระบบปสสาวะ 
(Intavenus pyelography)  
 
 2. แผนการควบคุมตนทุนและคาใชจาย 
มีการจัดทําแผนโครงการของศูนยการศึกษาและวิจัย
ทางการแพทยไว ในปงบประมาณ 2557 ดังนี้ 
รหัส 11 โครงการบริหารงบคาเสื่อม 
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รหัส 12 โครงการสรางเสริมสุขภาวะและบริการชุมชน 
รหัส 13 โครงการการใหบริการทางการแพทย  
รหัส 14 โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. งบการเงินและการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
ควรเปนงบการเงินรวม โดยรวมทุกหนวยงาน
ของคณะ เชน ศูนยพัฒนาเด็กฯ รวมดวย  

ปงบประมาณ 2556 วิทยาลัยฯ ไดจัดทํางบการเงินและ
การวิเคราะหขอมูลทางการเงินรวมทุกหนวยงาน ตาม
ขอเสนอแนะเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนบริการงบประมาณตอไป 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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1. ควรเพิ่มการวิเคราะหเชื่อมโยงของการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะการประกัน
คุณภาพ ที่สงผลตอการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ   

ประสานกับงานแผนและงบประมาณ เพื่อดําเนินการ
นําขอเสนอแนะมาวิเคราะหเชื่อมโยงการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ตามแผนกลยุทธ  ตามที่งานแผนและงบประมาณ
ไดดําเนินการติดตามทุกไตรมาส 
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3. ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที่  1 
 

 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิงเกณฑ

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
                   (สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม) 

5 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  5 คะแนน 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบและแนวทางในการจัดทํา ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ

ประจําปรวมทั้งมีการทบทวนแผนกลยุทธทุกป ซึ่งทําใหวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาแผนงานอยางตอเนื่อง 
- ผูบริหารและบุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินการตามระบบและแนวทางการพัฒนา และปรับปรุง

แผนกลยุทธใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
- การดําเนินการในภาพรวมของวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบตามพันธ

กิจหลักทั้ง 4 ดาน 
- วิทยาลัยฯ สามารถผลิตบัณฑิตในภาพรวมไดตาม ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค ที่วิทยาลัยฯได

ตั้งเปาหมายไว 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-    นําผลการประเมินของคณะกรรมการไปปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
-    วิทยาลัยฯ ควรมีการดําเนนิการศึกษารูปแบบการดําเนินงานที่ดี (Benchmarking & Best Practices)    
     จากหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีการดําเนินงานคลายๆกัน เพื่อพัฒนาตอยอดการทํางานตางๆใหดียิ่งข้ึนไปเร่ือยๆ 
- ควรตอยอดพัฒนางานคุณภาพการศึกษา โดยการพุงเปาที่จะพัฒนาการดําเนินงานตางๆ ใหมีผลของ 
     เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใน 3  ลําดับแรกของมหาวิทยาลัย ภายในระยะ 3 ป 
 

3.  วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 -   ไดมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ  
          มหาวิทยาลัย จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ของวิทยาลัยฯ  
          ประจําปงบประมาณ 2556 
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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

และไดรับความเห็นชอบ

จากสภาสถาบัน โดยเปน

แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา

หรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน  

ตลอดจนสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2551–2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2551 – 2554) 

       วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนาแผน  โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร (CMP_1.1-1-1.1) และมี
การจัดทาํแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) 
ฉบับปรับปรุง 2556 (CMP_1.1-1-1.2) สําหรับกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ในชวงป พ.ศ.2555 –2559  
       มีการจัดทําแผนกลยุทธประจําปภายใตแผนปฏิบัติงาน  
วิทยาลัยฯประจําปงบประมาณ 2556  โดยในการดําเนินงาน 
ไดมีการแจงใหกลุมวิชา/กลุมงานพิจารณาทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและเสนอโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนกลยุทธ
ประจําป(CMP_1.1-1-1.3) 
        ไดดําเนินการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธประจําป 255 6(CMP_1.1-1-1.4)เพื่อจัดทํา
แผน กลยุทธ  ที่เกิดจาก การมีสวนรวมของบุคลากร ภายใน
วิทยาลัยฯ งานแผนและงบประมาณไดรวบรวมและจัดทําแผน
กลยุทธ (แผนปฏิบัติงานประจําป 2556) (CMP_1.1-1-1.5) 
        มีการวิเคราะหความสอดคลอง/ความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย (CMP_1.1-1-1.6)  ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาติ  และเสนอ
แผนปฏิบัติงานประจําปตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (CMP_1.1-1-1.7) 
และประกาศแผนปฏิบัติงานประจําป 2556 สําหรับใชเปนแนว
ทางการดําเนินงาน (CMP_1.1-1-1.8) 

CMP_1.1-1-1.1 
 

 CMP_1.1-1-1.2  
 
 

 CMP_1.1-1-1.3 
 
 
 
 

CMP_1.1-1-1.4 
 
 

CMP_1.1-1-1.5 
 

CMP_1.1-1-1.6 
 
 

CMP_1.1-1-1.7 
CMP_1.1-1-1.8 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธ

ระดับสถาบันไปสูทุก

หนวยงานภายใน 

        วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดแผนกลยุทธ 2ระยะ คือ 
ระยะที่ 1สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้แผนกลยุทธ วันที่ 
2-3 กุมภาพันธ 2556 ณโรงแรมทอแสงโขงเจียมรีสอรท จังหวัด
อุบลราชธานี 
ระยะที่ 2สัมมนา ผูบริหาร กําหนดทิศทาง แผนกลยุทธ และ
ถายทอดแผนกลยุทธสูหนวยงานและบุคคลวันที่ 17- 20 

 

 

CMP_1.1-2-2.1 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เมษายน  2556 ณ จังหวัดตราด (CMP_1.1-2-2.1)โดย มี
แนวทางชัดเจนในการถ ายทอดแผนกลยุทธ ระดับหนวยงานไป
ยังบุคลากรภายใน วิทยาลัยฯและโรงพยาบาลหลัก มีการ
ถายทอดกิจกรรม/โครงการในแผนกลยุทธไปสูหนวยงานยอย
ตางๆ ภายใน วิทยาลัย ฯ โดยมีการแจงในที่ประชุม ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารที่เปนผูแทนจากทุกกลุมวิชา/กลุมงานเพื่อ
รับทราบแผนการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินงานในปงบประมาณ 255 6(CMP_1.1-2-
2.2) โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายซึ่งเปนตัวบงชี้
ระดับองคกร (ระดับกลยุทธ) และตัวบงชี้ระดับกิจกรรม/
โครงการ พรอมกําหนดคาเปาหมาย และมีการแจงในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อแจงใหผูบริหารทุกระดับได
รับทราบ (CMP_1.1-2-2.3) 
นอกจากนี้ งานแผนและงบประมาณไดมีการจัดทําเอกสารสรุป
แผนปฏิบัติงานประจําป 2556 (CMP_1.1-2-2.4) เพื่อแจงให
หนวยงานตางๆภายในวิทยาลัยฯ ใชเปนคูมือในการจัดทํา
โครงการเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ              
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย ตอไป (CMP_1.1-2-2.5) 

 

 

 

 

CMP_1.1-2-2.2 

 

 

 CMP_1.1-2-2.3 

 

CMP_1.1-2-2.4 

CMP_1.1-2-2.5 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกล

ยุทธเปนแผนปฏิบัติงาน

ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 

ดานการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการทาง

วิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

      วิทยาลัยฯ มี กระบวนการแปลง แผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติ
งานประจําป 255 6 โดยมีการกําหนดกรอบวงเงินงบประจําป
ตามพันธกิจ 4 พันธกิจคือ  ดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(CMP_1.1-3-3.1) โดยใหแตละหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ
เขียนแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 
และเสนอตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ( CMP_1.1-3-
3.2 ) เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจําป ซึ่งมี
กิจกรรม/โครงการรองรับครบทุกพันธกิจ 

 

 

 

CMP_1.1-3-3.1 

CMP_1.1-3-3.2 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติงานประจําป

และคาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

         วิทยาลัยฯ มีการกําหนด ตัวบงชี้ และคาเปาหมายของ
แผนแผนกลยทุธ 5 ป โดยผานมติของกรรมการประจําวิทยาลัย
ฯและผานความคิดเห็นจากผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน และ
มีการกําหนด แผนตัวชี้วัดความสําเร็จ( KPI) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนกลยุทธในแตละปสวนตัวบงชี้และ
คาเปาหมายของ แผนปฏิบัติงานประจําป/โครงการ  จะมี การ
กําหนดจากหนวยงานตางๆของวิทยาลัยฯที่รับผิดชอบในแตละ
พันธกิจ (CMP_1.1-4-4.1) 

 

CMP_1.1-4-4.1 
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5. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานประจําป

ครบ 4 พันธกิจ 

        วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานประจําป/

โครงการ ครบ 4 พันธกิจ โดยไดกําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินงานไวในแผนอยางชัดเจน ( CMP_1.1-5-5.1) และมีการ

จัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของ

วิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีแผนดําเนินโครงการรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรวมผลิตและวิทยาลัยฯ เพื่อให

แผนการดําเนินงานทั้ง 4 ดาน ทั้งดานการศึกษา  การวิจัย      

การบริการวิชาการและทํานุศิลปวัฒนธรรมใหมีความสมบรูณ

มากยิ่งข้ึน (CMP_1.1-5-5.2) 

CMP_1.1-5-5.1 

 

 

 

CMP_1.1-5-5.2 

6. มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําป

อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณา 

      วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของ

แผนปฏิบัติ งานประจําป อย างสม่ําเสมอผ านการนําเสนอและ

ติดตามเป นรายไตรมาส  (4 คร้ังตอป ) (CMP_1.1-6-6.1), 

(CMP_1.1-6-6.2) โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตร

มาส ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส  

(CMP_1.1-6-6.3), (CMP_1.1-6-6.4) 

 
CMP_1.1-6-6.1 
CMP_1.1-6-6.2 
CMP_1.1-6-6.3 
CMP_1.1-6-6.4 

7. มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ

แผนกลยุทธอยางนอยปละ 

1 คร้ังและรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณา 

     วิทยาลัยฯ มีการสรุปและ ประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปละ 1 คร้ัง โดยรายงานการประชุม

กรรมการ ประจําวทิยาลัยฯ และรายงานผล การประเมินการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  ไปยังมหาวิทยาลัยฯ

(CMP_1.1-7-7.1) 

CMP_1.1-7-7.1 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผน กลยุทธและ

แผนปฏิบัติงานประจําป 

      วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้

ระดับกิจกรรม/โครงการในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยฯ  มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและข อเสนอ

แนะจากคณะกรรมการ ประจําวทิยาลัยฯ มาทบทวนและ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติ งานประจําป ในแตละป 

(CMP_1.1-8-8.1) 

CMP_1.1-8-8.1 
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  ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

  ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน             

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_1.1-1-1.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2555-2559  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ 
   สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ประจําป 2556  
CMP_1.1-1-1.2 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 - 2559)  
CMP_1.1-1-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556  
CMP_1.1-1-1.4 บันทึก ขอเชิญประชุมการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอของบประมาณประจําป          
 พ.ศ.2556  บันทึก ขอแจงการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณ       
 พ.ศ.2556 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
CMP_1.1-1-1.5 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้แผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจําป 2556 
CMP_1.1-1-1.6  สรุปการวิเคราะหความสอดคลอง/ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ     
   ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรชาต ิ
CMP_1.1-1-1.7  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2555 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 
CMP_1.1-1-1.8  ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2556 

CMP_1.1-2-2.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้แผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจําป 2556 

   บันทึก ขอเชิญประชุม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้แผนกลยุทธ พ.ศ.2556” 

CMP_1.1-2-2.2  แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ พ.ศ.2556)  

CMP_1.1-2-2.3  เ อกสาร โครงการ สัมมนาผูบริหารกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ และถายทอดแผนกลยุทธสู  

   หนวยงานและบุคคล วันที่ 17-20 เมษายน 2556 ณ จังหวดัตราด  

CMP_1.1-2-2.4  ร ายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556 

CMP_1.1-2-2.5  บันทึก ขอแจงผลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  

CMP_1.1-3-3.1    แผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2556 (ตารางแสดงการกําหนดโครงการ/กิจกรรม   

   แผนปฏิบัตงิาน ประจําป 2556 ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการรองรับครบทุกพันธกิจ) 

CMP_1.1-3-3.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่7/2555 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 

CMP_1.1-4-4.1   ตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2556 

CMP_1.1-5-5.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2556 ครบ 4 พันธกิจ (รายงานประจําป) 
CMP_1.1-5-5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ รวมกับโรงพยาบาล    
                        รวมผลิต ประจําป 2556 
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CMP_1.1-6-6.1  บันทึก ขอสงขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนงบประมาณ ประจําป 2556  
     - ขอมูลผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม –  31 ธันวาคม 2555) 
     - ขอมูลผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม– 31 มีนาคม 2556) 
     - ขอมูลผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน– 30มิถุนายน 2556) 
     - ขอมูลผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม– 30กันยายน 2556) 
CMP_1.1-6-6.2  บันทึก ติดตามการรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ  
   โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2556 (ไตรมาสที่ 1-4)  
CMP_1.1-6-6.3    ตารางการรายงานติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ (รายไตรมาส 1-4) 
CMP_1.1-6-6.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

   - รายงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 55– ธ.ค. 55) คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 

   - รายงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 56– มี.ค. 56) คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 255 

   - รายงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย.56– มิ.ย. 56) คร้ังที่ 7/2556 วันที่ 22สิงหาคม 2556 

   - รายงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค.56– ก.ย. 56)  คร้ังที่ 10/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 

CMP_1.1-7-7.1    บันทึก สงรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ประจําป 2556 
    (ตารางผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย    
    ประจําป 2556 วิทยาลัยฯ รอบการดําเนินงาน 9 เดือน  และ 12 เดือน) 
CMP_1.1-8-8.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่10/2556 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 

 
 
 

 
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

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

 
CMP_1.2.1-1-1.1 
CMP_1.2.1-1-1.2 
CMP_1.2.1-1-1.3 
CMP_1.2.1-1-1.4 
CMP_1.2.1-1-1.5 
CMP_1.2.1-1-1.6 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัย / 
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

        วิทยาลัย มีการแจงอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ฯ ในที่
ประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ (CMP_1.2.1-1-1.1 ถึง 1.7) 

CMP_1.2.1-1-1.7 

2.มีการสรางระบบการมีสวน
รวมของผูเรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

 

วิทยาลัยฯ มีการสอดแทรกอัตลักษณในการจัดการเรียนการ
สอน และงาน พัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมสอดรับกับอัตลักษณของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และ
บุคลากรในการเสริมสรางอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ ไดเนน
ใหผูเรียน  และบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกลยุทธ ผาน
ระบบตางๆดังนี้  

วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงใหมีรายวิชาที่ มีเนื้อหาสาระเนนการ
เสริมสรางอัตลักษณของบัณฑิต  “สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอ
สังคม”  ตัวอยาง เชน  

1. รายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน  ของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีเนื้อหาในการสรางสรรคโดยให
นักศึกษาทําวิจัยดานสุขภาพ  โดยไดลงฝกภาคสนาม โดยให
นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติจริงการเยี่ยมหมูบานและรวมจัดกิจกรรม
โครงการสรางสรรค (CMP_1.2.1-2-2.1) 

 
2. รายวิชา เวชศาสตรชุมชน ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต  มีเนื้อหาในการสรางสรรคใหนักศึกษาคิดโครงงาน 
โดยเขารวมประชุมกับชุมชนุ วางแผนการดําเนินงาน และ
กิจกรรมการปองกันและแกปญหารวมกับชุมชน พรอม
แลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติรวมกับชุมชนอยาง
สรางสรรค  (CMP_1.2.1-2-2.2) 

       วิทยาลยัฯ  มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ในสาขา /สาขาวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือตาม
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา ซึ่งทุกหลักสูตร ตองกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูอยางนอย  5 ดาน ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดและตองครอบคลุม  วิทยาลัยฯ ยังมีโครงการสรางสํานึก ดี
อาทิ โครงการแตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทยฯ,
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของแพทยและสาธารณสุข ,
โครงการสมาธิน้ําใจ 
  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา : งาน พัฒนานักศึกษาระดับ
วิทยาลัยฯ  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และนอกหลักสูตร เพื่อ
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดจากประสบการณนอกชั้นเรียน  หรือจาก
สถานการณจริง เพื่อพัฒนานักศึกษา ใหเปนผูที่คิด-พูด-ทํา อยาง
สรางสรรค ใฝสามัคคี และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_1.2.1-2-2.1 
 
 
 
 
 

CMP_1.2.1-2-2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_1.2.1-2-2.3 
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และรูจักชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน  การพัฒนาทักษะ
ดานความสัมพันธกับชุมชน และจิตใจบริการ ( Service Mind) โดยมี
การจัดกิจกรรม/โครงการที่เนนชุมชน  ซึ่งเปดโอกาสใหอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา มีสวนรวม ตัวอยาง  โครงการกีฬา เฟรชชี่  ,
โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน  (CMP_1.2.1-2-2.3) 

3.ผลการประเมินความเห็นของ 
“ผูเรียน ” และบุคลากร 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่สอดคลองกับอัต
ลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

        ดําเนินการแลวโดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหกองแผน และ
สํานักพัฒนานักศึกษาเปนผูแจกแบบประเมินใหแตคณะ / วิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2556 เพื่อนําไปประเมินในภาพรวม 
      ผลการประเมินพบวา ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอผล
การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่สอดคลองกับอัตลักษณอยูในระดับดี  
โดยมี คาเฉลี่ย 3.93  และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
วิทยาลัยฯ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.16  (CMP_1.2.1-3-3.1) 

 
 
 
 
 

CMP_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 98.91  ซึ่งมีสวนรวมใหบัณฑิตมีโอกาสนําความรู
ความสามารถที่เรียนไปใชในการพัฒนาและสรางคุณคาตอสังคม 
และในสวนของบัณฑิตแพทย พบวาทั้งหมดไดไปทํางานใน
โรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับใชประชาชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามเจตนารมยของวทิยาลัยฯ                
(CMP_1.2.1-4-4.1) 
       2. ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตในหนวยงานตางๆ ไดรับ
ประโยชนจากการที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เปนผูปฏิบัติงานที่มี
ความรู รูจักคิดสรางสรรค ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติใน
การทํางานและจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.33  (คะแนนเต็ม 5) 
(CMP_1.2.1-4-4.2) 
      3. ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และทองถ่ิน ไดรับประโยชน
จากการที่ อาจารย บุคลกรและ นักศึกษาจากวิทยาลัย ฯ ไปจัด
กิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน ตัวอยางเชน  

(1.) โครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 
1.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
โครงการพระราชดําริ 
- โครงการ การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกับการตํารวจตระเวนชายแดน

 
 
 

CMP_1.2.1-4-4.1 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_1.2.1-4-4.2 
 
 
 
 
 
 

CMP_1.2.1-4-4.3 
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ที่ 22 อุบลราชธานี 
1.2 การสรางเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
-  คาย “ฉันอยากเปน...หมา มอทราย” คร้ังที่ 5 
- หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค 
- บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมี
สวนรวมของชุมชนในการประเมินผลกระทบและการใชประโยชน
ตอเนื่อง 
- โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอมดีเปนตน(CMP_1.2.1-4-4.3)                                
 

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

    1. อ.พญ.ศุทธินี ธิกราช ไดรับรางวัลจากแพทยสภา ผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดีเดน ประจําป 2556  (อัตลักษณดานสํานึกดี)  
(CMP_1.2.1-5-5.1) 
    2. อ.นิยม จันทรนวล ไดรับรางวัลในการนําเสนอผลงานวิชาการ 
แบบวาจา ในระดับดี เร่ือง ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชชีวิตคูกอน
สมรสของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาติ คร้ังที่ 3  วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 (อัตลักษณ
สรางสรรค)  (CMP_1.2.1-5-5.2) 
   3. อ.พัจนภา วงษาพรหรม  ไดรับรางวัลในการนําเสนอฺ Best 
Poster Presentation of Humanities and Social Science. จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน (อัตลักษณสรางสรรค) (CMP_1.2.1-5-5.3) 
   4. นักศึกษาแพทยพัชรนันท จิรฐิติวงศ  นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 
ไดรับรางวัลจากแพทยสภา ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ดีเดน ประจําป
2556 (อัตลักษณดานสํานึกดี) 

CMP_1.2.1-5-5.1 
 
 

CMP_1.2.1-5-5.2 
 
 
 
 

CMP_1.2.1-5-5.3 
 
 

  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4  ขอ 5 ขอ  (ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ) บรรลุเปาหมาย 
 
    ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 
5 คะแนน 

(ใชผลประเมินรวมกับมหาวิทยาลัยฯ) 
บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_1.2.1-1-1.1      แผนกลยทุธมหาวิทยาลัยฯ  
CMP_1.2.1-1-1.2     แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ มหาวิทยาลัยฯ  
CMP_1.2.1-1-1.3      แผนกลยทุธวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) 
CMP_1.2.1-1-1.4     รายงานประจําป 2556 วิทยาลัยฯ   
CMP_1.2.1-1-1.5     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (คร้ังที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554)   
CMP_1.2.1-1-1.6     รายงานการชุมคณะกรรมประจําวิทยาลัยฯ ในเร่ืองอัตลักษณ เอกลักษณ 

- คร้ังที่ 11/2554 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 
- คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 
- คร้ังที่ 6/2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 

CMP_1.2.1-2-2.1    ประมวลรายวิชาเวชศาสตรชุมชนและครอบครัว 
CMP_1.2.1-2.2.2    ประมวลรายวิชาเวชศาสตรชุมชน  
CMP_1.2.1-2-2.3    แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2557 
  - สรุปประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ( Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2556              

CMP_1.2.1-3-3.1    สรุปผลการประเมินอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ    

CMP_1.2.1-4-4.1    แบบสรุปความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต    
CMP_1.2.1-4-4.2    รายงานประจําป 2556 วิทาลัยฯ 
CMP_1.2.1-4-4.3     แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2557 
  - สรุปประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ( Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2556 

CMP_1.2.1-5-5.1     รายงานประจําป 2556 วิทยาลัยฯ ในเร่ือง เชิดชูความดีบุคลากร และนักศึกษาวิยาลัยฯ  
CMP_1.2.1-5-5.2      ใบประกาศจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
CMP_1.2.1-5-5.3     ใบประกาศจากมหาวิยาลัยขอนแกน 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที่  2 
 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก (กรณีที่ 1) รอยละ 42.34 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ (กรณีที่ 2) รอยละ 14.41 1.84 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 
5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ   
                   อิสระภายใน 1 ป 

 รอยละ 98.91  4.95 คะแนน 

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

4.33 คะแนน  4.33 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย 3.41 คะแนน 2.85 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. คะแนน 4.60 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ. คะแนน 4.04 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนน 4.45 คะแนน 
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องคประกอบที่ 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 รวมทั้งมีการจัดปฐมนิเทศการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาและอาจารยเก่ียวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนประจําทุกป 

- มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการมีสวนรวมของผูเรียน อาจารย และนักวิชาการศึกษา 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

- มีการจัด knowledge management เก่ียวกับการเรียนการสอนในองคกร ทําใหมีการพฒันาองค
ความรูในองคกรอยางตอเนื่อง 

- มีการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดระบบหองสมุดโดยมีฐานขอมูล online งายตอการสืบคนขอมูล
ของนักศึกษา และบุคลากร 

- มีโรงพยาบาลรวมผลิตที่มีศักยภาพทั้งดานงานบริการและวิชาการ รวมทั้งมีผูปวยปริมาณมากและ
หลากหลาย เพียงพอที่จะจัดประสบการณการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตลอดจนประสบการณเก่ียวกับโรคที่พบบอยในภูมิภาค 

- โรงพยาบาลรวมผลิตมีสวนรวมในกระบวนการบริหารหลักสูตรในทุกระดับ ตั้งแตกระบวนการรับเขา   
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปน
คณะกรรมการรวมในกระบวนการตาง ๆ  

- มีการพัฒนาระบบการประสานงานกับ Teaching Hospital และการติดตามดูแลนักศึกษาที่อยูชั้นคลินิก 
รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน โดยจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา
รวม  

- มีการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยฯ สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการไดนําเสนอผลงานวิจัย และ
กระตุนใหเกิดงานวิจัยมากข้ึน 
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แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- จัดประชุม Research forum ในบุคลากรสายวิชาการเพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะความรู
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย 

- สงเสริมใหบุคลาการสายวิชาการเขียนบทความเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อกาวเขาสูการขอ
ตําแหนงทางวิชาการเร็วข้ึนโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการเขียนบทความและการสงบทความเพื่อ
ตีพิมพในวารสารที่เปนยอมรับในทางการการแพทยและวิทยาศาสตร 

- ประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยฯ ใหเปนที่รูจักมากข้ึน เพื่อใหมีงานวิจัยจากภายนอก
มานําเสนอมากข้ึน ทําใหบคุลากรสายวิชาการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาพัฒนางานวิจัยของบุคลากร
ในวิทยาลัยฯ ตอไป  

- นําเอานวัตกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในรูปแบบใหมๆ มาใช เพื่อพัฒนามาตรฐานผลการ
เรียนรูใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานฯ  

- มีความจริงจังในการกํากับดูแลอาจารยใหม โดยตั้งคณะทํางานในการประเมินและแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง
เพื่อชวยเหลือในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 

- มีเกณฑพิจารณาการประเมนิบุคลการอยางเปนรูปธรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
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  
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3. วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีความสามัคคี เอ้ือเฟอเก้ือหนุนกัน 
- ระบบการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
- มีความสัมพันธอันดีกับโรงพยาบาลรวมผลิต 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
 

 (กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง  
 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ สามารถแกไขปญหา เก่ียวกับการบริหาร

จัดการการดานการเรียนการสอนและหลักสูตรไดอยางทันทวงที 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- มีการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 
- อาจารยผูสอนเปนคนรุนใหมที่พรอมจะรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา 
- นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษากับอาจารยไดเมื่อมีปญหาเรงดวนทั้งในและนอกเวลาราชการ 
- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาองคความรูหรือ

แกไขปญหาสุขภาพชุมชน 
 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษายังไมเปนไปตามแผนการศึกษา 
- การเฝาระวังนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําอยางตอเนื่อง 
- จํานวนอาจารยไมเปนไปตามสัดสวนที่ สกอ.กําหนด 
- จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และ อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย 
- การเตรียมความพรอมของอาจารยและนักศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน 
- งบประมาณยังไมเพียงตอสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามแผนการดําเนินการ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปญหาพิเศษทางดานสาธารณสุข อยางตอเนื่อง  เพื่อให

นักศึกษาสามารถดําเนินการตามแผนการศึกษาอยางเครงครัดและสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

- จัดประชุม อาจารยดาน การจัดการความรู (KM) การจัดการเรียนการสอนรายวชิาปญหาพิเศษ
สาธารณสุข เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการศึกษา อยาง
ตอเนื่อง 

- การเฝาระวังนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําอยางตอเนื่อง 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ เพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน 
- มีระบบการสนับสนุนอาจารยในการทําตําแหนงวิชาการเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ 
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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 

      กลุมวิชาแพทยศาสตรไดดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมที่  
สอดคลองกับแนวปฏิบัติการสรางและการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอและจัดทํา
หลักสูตร  (แนวปฏิบัติในการเสนอและจัดทําหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  CMP_MD_2.1-1-1.1) คือ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ .ศ. 2547 โดย
ไดรับพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รับรองจากแพทยสภา และรับทราบการใหความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(CMP_MD_2.1-1-1.2)  

      และในปการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.2557  ไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  และจะเปดรับนักศึกษาใหมในป
การศึกษา 2557 

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 
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และรับทราบการใหความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (CMP_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
พิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รับรองจากแพทยสภา และรับทราบการใหความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (CMP_MD_2.1-1.1.4) 

1.2.3.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเสนอขอทําการปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2555 
เพื่อใหสอดคลองตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2555 ไดรับพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับรองจากแพทยสภา ขณะนี้รอ
การรับทราบการใหความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (CMP_MD_2.1-1.1.5) 

                สําหรับผลการตรวจประเมินในขอที่ 3 – 6 นั้น มี
ดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง
การจัดการศึกษาและการวัดผล  สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พ .ศ. 2557 (CMP_MD_2.1-1-1.6) โดยเนื้อหามีความ
สอดคลองกับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากตอง
จัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิกรวมกัน  
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีระบบและกลไกในการเปด
หลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรโดยดําเนินการตามการสราง
หลักสูตรและรายวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (CMP_PH_2.1-1-1.1) มีแนวทางตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(CMP_PH_2.1-1-1.2)  และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ืองแนวทางการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2553 (CMP_PH_2.1-1-1.3)    
        ซึ่งในปการศึกษา 2553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการมาครบรอบ 5 ป  เพื่อ
เปนการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
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ตลาดแรงงาน และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง  กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร   ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 (CMP_PH_2.1-1-
1.4) 

2.จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 (CMP_PH_2.1-
1-1.5) 

3. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553 (CMP_PH_2.1-
1-1.6) 

4. คณะกรรมการไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพือ่วาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตร (CMP_PH_2.1-1-1.7)  

5. จัดทําโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ
เสนอแนะความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่
หนวยงานตองการ  ข้ึนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 
(CMP_PH_2.1-1-1.8) เพื่อใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ไดรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ใหมีคุณภาพตรงความ
ตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชนในปจจุบัน 
และเพื่อใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ อาจารย และ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของไดมีโอกาสพบผูประกอบการและหนวยงาน
ตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฯ รวมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน มีคําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุม
เพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ( CMP_PH_2.1-1-1 .9) 
และไดสรุปผลโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษ
หลักสูตรฯ (CMP_PH_2.1-1-1.10) 

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

  6.1 อ.มินตรา สาระรักษ หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุข
ศาสตร ไดเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอและชี้แจงหลักสูตรฯ 
(CMP_PH_2.1-1-1 .11) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 
4/2553  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 และที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ในหลักการ และใหวิทยาลัยฯ ดําเนินการแกไขหลักสูตรตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการ (CMP_PH_2.1-1-1.12) 

  6.2 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการแกไขหลักสูตร
ตามขอเสนอแนะของกรรมการและไดสงหลักสูตรที่แกไขแลวเพื่อ
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   ( CMP_PH_2.1-1-1 .13)  
และหลักสูตรไดรับการพิจารณาอนุมัติการเปดและปรับปรุง
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 
9/2553 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 (CMP_PH_2.1-1-1.14) 

  ตามที่ สกอ. ไดแจงแนวทางปฏิบัติในการเปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรเก่ียวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบโรค
ศิลปะ (CMP_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 
(CMP_PH_2.1-1-1.16)  
   ในปการศึกษา 2556 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดเปดสอน
นักศึกษาจํานวน 2 หลักสูตร คือ  
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2548 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2551 (CMP_PH_2.1-1-1.17) 

   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 
26 ธันวาคม 2553 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
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พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2557 (CMP_PH_2.1-1-1.18) 

2. มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดแผนผังข้ันตอน 

ระบบและกลไกการปดหลักสูตร (CMP_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 
(CMP_MD_2.1-2-2.2) และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได
ทําหนังสือแจงเร่ืองการแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใช
ในการจัดการเรียนการสอนของ  สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ 
ศธ 05062/ ว 1378 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 (CMP_MD_2.1-2-
2.3) และตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2551 เร่ืองแนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตรสาขาวิชา 
(CMP_MD_2.1-2-2.4) ทั้งนี้ในปการศึกษา 2556 กลุมวิชา
แพทยศาสตรไมมีการดําเนินการ ปดหลักสูตร 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร    
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดแผนผังข้ันตอน ระบบ

และกลไกการปดหลักสูตร (CMP_PH_2.1-2-2.1) กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ 
ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552  (CMP_PH_2.1-2-2.2) และ
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(CMP_PH_2.1-2-2.3) ทั้งนี้ในปการศึกษา  2556 กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตรไมมีการดําเนินการปดหลักสูตร 
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3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามประกาศ

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
        ในปการศึกษา 2556 กลุมวิชาแพทยศาสตร รับผิดชอบหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  และรวมจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรและ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
      สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีหลักสูตรที่เปดสอน
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 
         1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 
2550 เปดสอนจํานวน 22 รายวิชา 
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มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณี  ที่หลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให
ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
ตองไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เก่ียวของดวย(หมายเหตุ : 
สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติกอนปการศึกษา 2555 
ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  
2548) 

         2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 
2553 เปดสอนจํานวน 7 รายวิชา 
         3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 เปดสอนจํานวน 12 รายวิชา 
                 ในสวน หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
แพทยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553  ทั้ง 2 หลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 
21 กุมภาพันธ 2548 ( CMP_MD_2.1-2-3.1) ในดานการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร  กลุมวิชาแพทยศาสตร ไดจัดทําการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  ใน
ประเด็นตางๆ อยางครบถวน ดังนี้ 

1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร  กลุมวิชาแพทยศาสตร มี
ระบบกลไกการบริหารหลักสูตรในระดับวิทยาลัยฯ ตาม
คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 471/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 
(CMP_MD_2.1-2-3.2)  และตามคําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 
132/2557 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
(ฉบับแกไข) สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 
( CMP_MD_2.1-2-3.3)  มีประกาศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
(CMP_MD_2.1-2-3.4) และประกาศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556  
(CMP_MD_2.1-2-3.5)  มีประกาศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก 
ประจําปการศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
(CMP_MD_2.1-2-3.6) และประกาศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก 
ประจําปการศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 
(CMP_MD_2.1-2-3.7)  มีคําสั่งวิทยาลัยฯ แตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก ประจําปการศึกษา 
2556 ที่ 327/2556 สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 
(CMP_MD_2.1-2-3.8) และอาจารยประจําหลักสูตร
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(CMP_MD_2.1-2-3.9) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
หลักสูตร มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร 
และดําเนินการบริหารหลักสูตรหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  

2. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  โดยใชแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย ทั้งในมหาวิทยาลัยฯ ในชุมชน 
สถานพยาบาลทุกระดับ เพือ่ใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ตรงจากสถานการณจริง การเรียนรูจากผูปวยจริงในชั้น
คลินิก (CMP_MD_2.1-2-3.10) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ในและ นอกมหาวิทยาลัย เปนอาจารยพิเศษ  
(CMP_MD_2.1-2-3.11) มีหองเรียน  หองปฏิบัติการ
(CMP_MD_2.1-2-3.12) หองสมุดและสถานฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพที่เพียงพอ  มีอุปกรณการเรียนการสอน  รวมทั้ง
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพที่เพียงพอ (CMP_MD_2.1-2-3.13) 

      3.  ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ไดแก 
มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  และอาจารยที่ปรึกษารวม สาย 
เพื่อใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนักศึกษาทั้งดาน
วิชาการและดานอ่ืนๆ(CMP_MD_2.1-2-3.14)   

 4. ประเด็นความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  วิทยาลัยฯมีการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต  เพื่อเตรียมขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงและหรือการปดหลักสูตร  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
(CMP_MD_2.1-2-3.15) 

         
          เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

กลุมวิชาไดจัดทําแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา สมอ.07-02 ( CMP_MD_2.1-2-
3.16) 
        
     ในสวนของ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 เปนหลักสูตรปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 มีเกณฑการประเมิน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555 ตาม
ตัวบงชี้ (CMP_MD_2.1-2-3.17) โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ  80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตาม  และทบทวนการดําเนินงาน
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หลักสูตรทุกปการศึกษา  ตาม รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (CMP_MD_2.1-2-3.18) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระดับ ปริญญาตรี 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร  
เปนอยางนอย (CMP_MD_2.1-2-3.19) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปด
หลักสูตรครบทุกรายวิชาหลัก (CMP_MD_2.1-2-3.20) 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา  และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ  มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา (CMP_MD_2.1-2-3.21) 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา  (CMP_MD_2.1-2-
3.22) 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ  25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงคณะกรรมการ
อํานวยการและอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 สั่ง ประกาศ ณ 
วันที่ 24 มีนาคม 2557 ( CMP_MD_2.1-2-3.23) มีรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
( CMP_MD_2.1-2-3.24) และรายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 3 รายวิชา (CMP_MD_2.1-
2-3.25) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7 ปที่แลว  (CMP_MD_2.1-2-
3.26) 

8. อาจารยประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร เปน
อยางนอย หรือสัดสวนของอาจารยประจํา  ตองเปนไปตาม
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
แพทยศาสตร  (CMP_MD_2.1-2-3.27) 

9. อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา  
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1 ป และผานการฝกอบรมดานแพทยศาสตรศึกษาอยางนอย  
1 คร้ัง ภายใน 3 ป หลังจากเร่ิมปฏิบัติหนาที่ตําแหนง
อาจารย  (CMP_MD_2.1-2-3.28) 

10. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและ
วิชาชีพไมนอยกวา  15 ชั่วโมงตอปการศึกษา  
(CMP_MD_2.1-2-3.29) 

11. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแตละปไมนอยกวาคนละ  10 
ชั่วโมงตอปการศึกษา (CMP_MD_2.1-2-3.30) 

12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต  3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม  
5.00 (CMP_MD_2.1-2-3.31) 

13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต  3.51 ข้ึนไป จากคะแนน
เต็ม 5.00  (CMP_MD_2.1-2-3.32) 

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายหรือบัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51 ข้ึนไป จาก
คะแนนเต็ม  5.00 เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรนี้กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 จึงยังไมสามารถประเมินความพึงพอใจ
ในขอนี้ได 

15. รอยละนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในเวลาที่กําหนด  (ไมนอย
กวารอยละ 80)  เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรนี้กําลังศึกษา
อยูในชั้นปที่ 2 จึงยังไมสามารถประเมินความพึงพอใจในขอนี้
ได 

16. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม  5.00 
เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรนี้กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 จึง
ยังไมสามารถประเมินความพึงพอใจในขอนี้ได 

17. รอยละของบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในภูมิลําเนาครบ 3 ป ไมต่ํา
กวารอยละ 80 เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรนี้กําลังศึกษา
อยูในชั้นปที่ 2 จึงยังไมสามารถประเมินความพึงพอใจในขอนี้
ได 

 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

        ในปการศึกษา 2556 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดเปด
สอนนักศึกษาจํานวน 2 หลักสูตรดวยกัน คือหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 
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เปดสอนรายวิชา จํานวน 18 รายวิชา และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 เปดสอนรายวิชา จํานวน 36 รายวิชา  ในสวนของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 นั้นไดยึด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2548 ประกาศ ณ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 ( CMP_PH_2.1-3-3.1) ในดานการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร  กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรไดจัดทํา
การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ในประเด็นตางๆ อยางครบถวน ดังนี้ 
    1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร  ไดแก มีระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรโดยไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
และรายวิชา 2550 งานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(CMP_PH_2.1-3-3.2) และมีระบบและกลไกในการปดหลักสูตร  
โดยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองหลักเกณฑการ
ปดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ  วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552 
(CMP_PH_2.1-3-3.3) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใน
ระดับวิทยาลัยฯ ตามคําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ 
วันที่ 3 ธันวาคม 2556  (CMP_PH_2.1-3-3.4) และคําสั่งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
สั่ง ณ  วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ( CMP_PH_2.1-3-3.5) เพื่อ
ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร  มีการเตรียมความพรอมกอนการ
เปดหลักสูตรปรับปรุง และดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  
    2. ประเด็นทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน ไดแก มีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร  สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
(CMP_PH_2.1-3-3.6) และอาจารยผูสอนตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเปน
อาจารยพิเศษ ( CMP_PH_2.1-3-3.7) มีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
(CMP_PH_2.1-3-3.8) มีหองสมุดหนังสือและสื่อสิ่งพิมพและ
อุปกรณการเรียนการสอนที่เพียงพอ  (CMP_PH_2.1-3-3.9) และ
สถานฝกปฏิบัติงานวิชาชีพที่เพียงพอ (CMP_PH_2.1-3-3.10)   
     3.ประเด็นการสนับสนุนและการใหคํา  แนะนํา นักศึกษา ไดแก 
มีคูมืออาจารยที่ปรึกษา  (CMP_PH_2.1-3-3.11) และ คําสั่ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่
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ปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ประจําปการศึกษา 255 6  สั่ง ณ วันที่ 22  พฤษภาคม 255 6 
(CMP_PH_2.1-3-3.12)  เพื่อใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําแก
นักศึกษาทั้งดานวิชาการและอ่ืนๆ มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา  มีการจัดโครงการกิจกรรม
ทางการศึกษาทั้งที่กําหนดหรือไมกําหนดในหลักสูตร  โดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก (CMP_PH_2.1-3-3.13)  
    4. ประเด็นความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ไดแก วิทยาลัยฯ มีการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อเตรียมขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ (CMP_PH_2.1-3-3.14 )  ทั้งนี้ ในการดําเนินงาน
หลักสูตรของกลุมวิชาฯ ไดเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 ซึ่งกําหนดใหทุกหลักสูตรกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรใหชัดเจนอยางนอย  4 ประเด็น 
คือ 1)การบริหารหลักสูตร  2)ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
3)การสนับสนุนและการ ให คําแนะนํานักศึกษาและ 4) ความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
          เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
กลุมวิชาไดจัดทําแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา สมอ.07-02 ( CMP_PH_2.1-3-
3.15) 
        ในสวนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เปนหลักสูตรที่
ปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2552  มีเกณฑการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ตามตัวบงชี้ ( CMP_PH_2.1-
3-3.16)  โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
       1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 
หลักสูตร ตามคําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และรายงานการประชุม 
(CMP_PH_2.1-3-3.17)   
       2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 
(CMP_PH_2.1-3-3.18) 
       3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

CMP_PH_2.1-3-3.12 
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ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาค การศึกษาใหครบทกุรายวิชา  
(CMP_PH_2.1-3-3.19) 
       4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ  มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
(CMP_PH_2.1-3-3.20) 
       5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา( CMP_PH_2.1-3-
3.21) 
      6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา ตามคําสั่งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตงตั่งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2556 
หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)และ แบบรายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน (CMP_PH_2.1-3-3.22)   
      7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมนิการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว(CMP_PH_2.1-3-3.23)  
      8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน (CMP_PH_2.1-3-3.24) 
      9.อาจารยประจําทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง (CMP_PH_2.1-3-3.25) 
     10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ 
พัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป (CMP_PH_2.1-3-3.26) 
     11. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการ/สอดแทรกเนื้อหาการสราง
เสริมสุขภาพ รายวิชาเอก อยางนอย 3 รายวิชา (CMP_PH_2.1-3-
3.27) 
    12. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียน ไมต่ํากวา 3.51  
จาก 5 (CMP_PH_2.1-3-3.28) 
    13. อาจารยประจําทุกคนไดรับการประเมินการสอนรายวิชาที่
วิทยาลัยฯเปดสอน อยางนอย 1 คร้ัง ตอภาคการศึกษา  
(CMP_PH_2.1-3-3.29) 
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    14. อาจารยมีการนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา (CMP_PH_2.1-3-3.30) 

CMP_PH_2.1-3-3.30 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 
ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ
มีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 
ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป
ทุกหลักสูตร 

 กลุมวิชาแพทยศาสตร 
        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 
3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ดังนี้ 

4.1. คณะกรรมการ ประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ตาม คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 
786/255 5 และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1963/2556 เร่ือง 
แตงตั้งกรรมการประจําวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา 
วิทยาลัยฯ (CMP_MD_2.1-4-4.1.)  รายงานการประชุม  
(CMP_MD_2.1-4-4.2) 

4.2. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ  ที่ 
471/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง 
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 และคําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 132/2557 
เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (ฉบับแกไข) สั่ง 
ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 โดยมีหนาที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานดานวิชาการใหเปนไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ (CMP_MD 
_2.1-4-4.3)รายงานการประชุม  (CMP_MD_2.1-4-4.4) 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยตัวแทนของ
ผูบริหารวิทยาลัยฯ  และตัวแทนของ ของรพ .รวมผลิต ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2555 และ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 
ธันวาคม พ.ศ. 255 6 (CMP_MD_2.1-4-4.5) รายงานการ
ประชุม(CMP_MD_2.1-4-4.6)          

4.3.คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก  ตาม คําสั่งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 327/2556 สั่ง ณ วันที่ 
20 สิงหาคม 255 6) (CMP_MD_2.1-4-4.7) รายงานการ
ประชุม(CMP_MD_2.1-4-4.8) 

4.4  คณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก 
ประจําปการศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และ
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ประจําปการศึกษา 2556 สั่ง 
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557  (CMP_MD_2.1-4-4.9) โดยมี
การกําหนดวาระการประชุม เดือนเวนเดือน  รายงานการ
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ประชุม(CMP_MD_2.1-4-4.10) 
4.5 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

(CMP_MD_2.1-4-4.11) มีคุณสมบัติเปนไปตาม  เกณฑของ 
สกอ. และมีหนาที่ในการดําเนินการใหครบถวนตามที่กําหนด 
ใน ขอ 1 ขอ 2 และ 3  

     
      หลักสูตรมีการประเมินและทดสอบทุกภาคการศึกษาเพื่อนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน (CMP_MD_2.1-4-4.12) 
       ในปการศึกษา 2556 มีจัดการประเมินหลักสูตร โดย ผูใช

บัณฑิต  เพื่อประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตร 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2550 
(CMP_MD_2.1-4-4.13) 
 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
     วิทยาลัยฯ ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนงานภายในที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ ซึ่งมิใชสวนราชการโดยดําเนินงานจากรายไดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับการจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีขอบังคับวาดวย การบริหารและ
การดําเนินงานของสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.
2554 ประกาศ  ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
(CMP_PH_2.1-4-4.1) ในหมวดที่ 2 การดําเนินงาน ขอ 11 ได
กําหนดไววา ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการ
ประจําคณะ ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา 
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งจาก
คณาจารยประจําภายในคณะจํานวนสองคน  ทั้งนี้จํานวนทั้งหมด
ไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณา
หลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ ดังนั้นการบริหารจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ  กํากับดูแลโดย  คณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย ดังนี้ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 ,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 , คําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่  31 มีนาคม 2557,
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คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองแตงตั้งรักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 ,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2555 ,คําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําคณะ 
ประเภทคณาจารยประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 สิงกาคม พ.ศ.25 56  (CMP_PH_2.1-
4-4.2) คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง แตง
ตั่งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 
(CMP_PH_2.1-4-4.3) คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2555 ( CMP_PH_2.1-4-4.4) และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร  สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
(CMP_PH_2.1-4-4.5) เพื่อควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  ทุกหลักสูตรมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ( CMP_PH_2.1-4-
4.6) 

 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.1-4-4.2 
 
CMP_PH_2.1-4-4.3 

 
 
 

CMP_PH_2.1-4-4.4 
 

 
CMP_PH_2.1-4-4.5 

 
 
 
 

CMP_PH_2.1-2-4.6 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 
ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินใน
ขอ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติจะตองควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
ขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบ ทุกตัวบงชี้และทุก

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
มีคณะกรรมการชุดเดียวกับในขอ 4 รับผิดชอบกํากับใหมีการ

ดําเนินการอยางครบถวนทั้ง ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน   มี
การนําผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกภาคการศึกษามา  
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (CMP_MD_2.1-5-5.1) 

 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  

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

1. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่  228/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

 
 
 
 

CMP_MD_2.1-5-5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH2.1-5-5.1 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555  
(CMP_PH2.1-5-5.1) 

2. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 471/2556  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2556  (CMP_PH2.1-
5-5.2) 
คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี 
หัวหนาสาขาวิชา เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการที่
อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําภายในคณะจํานวนสองคน  
ทั้งนี้จํานวนทั้งหมดไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยมี
อํานาจหนาที่พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร
ของคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จัดการวัดผล ประเมินผล 
และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ ดังนั้นการบริหารจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ  กํากับดูแลโดย  
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ดังนี้ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 ,คําสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนรอง
คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2557, คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งผูชวย
คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่  31 
มีนาคม 2557 ,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองแตงตั้ง
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ,คําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2555 ,คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งกรรมการ
ประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2556  
(CMP_PH2.1-5-5.3) 

 
 

CMP_PH2.1-5-5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH2.1-5-5.3 

ผลการดําเนินงานผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ 
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

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

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง  (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 

รายการหลักฐานอางอิง 
กลุมวิชาแพทยศาสตร  
CMP_MD_2.1-1-1.1 แนวปฎิบัติในการเสนอและจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
CMP_MD_2.1-1-1.2 หนาปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ .ศ. 2547 ระบุวาไดรับพิจารณาให

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  

 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/ว.491 เร่ือง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/9250 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

CMP_MD_2.1-1-1.3 หนาปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550 ระบุวาไดรับพิจารณา
ใหความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

  

 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/22 เร่ือง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550)  วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 

 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/1243 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

CMP_MD_2.1-1-1.4 หนาปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 ระบุวาไดรับพิจารณา
ใหความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

  

 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/1101 เร่ือง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/6269 ถึง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 

CMP_MD_2.1-1-1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 

  

 หนาปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 ระบุวาไดรับพิจารณา
ใหความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

  

 หนังสือจากแพทยสภา ที่ พส 012/ว. 75 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 เร่ือง ขอแจงผลการ
พิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.255 5 วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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 หนังสือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/1204 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 เร่ือง
ขอสงหลักสูตร เพื่อเสนอพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร (แพทยศาสตร
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ) 

  

CMP_MD_2.1-1-1.6 (ราง) ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การจัดการศึกษาและ
การวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 

  

CMP_MD_2.1-2-2.1 แผนผังข้ันตอน ระบบและกลไกการปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
CMP_MD_2.1-2-2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ. 2552 ประกาศ 

ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 
  

CMP_MD_2.1-2-2.3 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 (2) / ว 1378 เร่ือง การ
แจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา  

  

CMP_MD_2.1-2-2.4 หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506 (2) / ว 409 เร่ือง แนว
ปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา  

  

CMP_MD_2.1-3-3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  

  

CMP_MD_2.1-3-3.2 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 471/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 3 
ธันวาคม 2556 

  

CMP_MD_2.1-3-3.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 132/2557 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (ฉบับแกไข) 
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 

  

CMP_MD_2.1-3-3.4 ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที ่31 
สิงหาคม 2555 

  

CMP_MD_2.1-3-3.5 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที ่ 25 
ธันวาคม 2556 

  

CMP_MD_2.1-3-3.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ประจําป
การศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 

  

CMP_MD_2.1-2-3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ประจําป
การศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 

 

CMP_MD_2.1-2-3.8 คําสั่งวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก ประจําปการศึกษา 2556 ที่ 
327/2556 สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 

 

CMP_MD_2.1-2-3.9 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในเลม มคอ. 2 หนา 3-4   
CMP_MD_2.1-2-3.10 ประมวลรายวิชาชั้นปรีคลินิก และประมวลรายวิชาชั้นคลินิก  
CMP_MD_2.1-2-3.11 ขอมูลอาจารยพิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
CMP_MD_2.1-2-3.12 ตัวอยางตารางเรียน ปการศึกษา 2556   
CMP_MD_2.1-2-3.13 รายงานประจําป 2556  
CMP_MD_2.1-2-3.14 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 198/2556 เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2556 
 

 คําสั่งศูนยแพทยศาสตรศึกษา ที่ พิเศษ/2556 เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําป   

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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การศึกษา 2556 ศูนยแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี
 รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2556    
CMP_MD_2.1-2-3.15 สรุปผลการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยผูใช

บัณฑิต  
  

CMP_MD_2.1-2-3.16 
 

แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา (สมอ.
07-02) รายงานประจําภาคตนและปลาย ปการศึกษา 2556 

  

CMP_MD_2.1-2-3.17 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  

CMP_MD_2.1-2-3.18 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
CMP_MD_2.1-2-3.19 มคอ. 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร  
CMP_MD_2.1-2-3.20 รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 กอนการเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชาหลัก 
  

CMP_MD_2.1-2-3.21 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

  

CMP_MD_2.1-2-3.22 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

  

CMP_MD_2.1-2-3.23 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงคณะกรรมการอํานวยการและอนุกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 สั่ง ประกาศ ณ 
วันที่ 24 มีนาคม 2557 

  

CMP_MD_2.1-2-3.24 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หนา 5 - 6   
CMP_MD_2.1-2-3.25 

 
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําป
การศึกษา จํานวน 3 รายวิชา 

  

CMP_MD_2.1-2-3.26 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ประจําปการศึกษา 2556   
CMP_MD_2.1-2-3.27 รายชื่ออาจารยประจําทุกคน ในเลม มคอ.2 หนา 170-172   
CMP_MD_2.1-2-3.28 หัวขอและขอมูลการปฐมนิเทศ อาจารยใหม  จํานวน 6 ทาน ที่มาบรรจุในรอบปการศึกษา 

2556 
  

CMP_MD_2.1-2-3.29 ขอมูลอาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา  15 
ชั่วโมงตอปการศึกษา 

  

CMP_MD_2.1-2-3.30 ขอมูลบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคน
ในแตละปไมนอยกวาคนละ 10 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

  

CMP_MD_2.1-2-3.31 ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย  คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต  
3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5.00 

  

CMP_MD_2.1-2-3.32 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  คะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต 3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5.00   

  

CMP_MD_2.1-4-4.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 786/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ ประจําวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

  

 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1963/2556 เร่ือง เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ ประจํา   

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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ประเภทผูแทนคณาจารยระจํา สั่ง ณ วันที่ 29 สิหงหาคม พ.ศ. 2556 
CMP_MD_2.1-4-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
CMP_MD_2.1-4-4.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ ที่ 471/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 

3 ธันวาคม 2556 
  

 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 132/2557 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (ฉบับแกไข) 
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2557 

  

CMP_MD_2.1-4-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   
CMP_MD_2.1-4-4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที ่31 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 

  

 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที ่ 25 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 

  

CMP_MD_2.1-4-4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
CMP_MD_2.1-4-4.7 คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ที่ 327/2556  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

วิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 255 6 สั่ง ณ วันที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

  

CMP_MD_2.1-4-4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
CMP_MD_2.1-4-4.9 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ประจําป

การศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
  

 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ประจําป
การศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557   

  

CMP_MD_2.1-4-4.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินกิ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    
CMP_MD_2.1-4-4.11 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในเลม มคอ. 2 หนา 3-4   
CMP_MD_2.1-4-4.12 ตัวอยาง มคอ.5 รายวิชา 1901 211 ระบบหหัวใจและหลอดเลือด   
CMP_MD_2.1-4-4.13 สรุปผลการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2550 โดยผูใชบัณฑิต   
CMP_MD_ 2.1-5-5.1 มคอ. 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร   

 
 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  
CMP_PH_2.1-1-1.1 เอกสารสรางหลักสูตรและรายวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
CMP_PH_2.1-1-1.2 คูมือการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 

ของ สกอ. (TQF) 
CMP_PH_2.1-1-1.3 แนวปฏิบัติการเสนอเปดหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
CMP_PH_2.1-1-1.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553 

CMP_PH_2.1-1-1.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 898/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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CMP_PH_2.1-1-1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2553 

CMP_PH_2.1-1-1.7 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
CMP_PH_2.1-1-1.8 โครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 
CMP_PH_2.1-1-1.9 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 185/2553 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวม

ประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
CMP_PH_2.1-1-1.10 สรุปผลโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2553 
CMP_PH_2.1-1-1.11 หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 1213 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เร่ือง 

ขอเรียนเชิญประชุมชี้แจงระเบียบวาระการประชุมที่เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2553 คณบดี ไดมอบหมาย ผศ.มินตรา 
สาระรักษ หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอและชี้แจง
หลักสูตรฯ 

CMP_PH_2.1-1-1.12 หนังสือจากฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ที่ ศธ 0529.4.6/                      
ว1366  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เร่ืองแจงผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา    
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 

CMP_PH_2.1-1-1.13 หนังสือที่ ศธ 0529.16.3/0064 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เร่ืองขอสงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

CMP_PH_2.1-1-1.14 หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ที่ ศธ 0529.4.6/ ว 045 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 เร่ือง 
แจงผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุม คร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 

CMP_PH_2.1-1-1.15 
 

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

CMP_PH_2.1-1-1.16 หนังสือจากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 
สธ 0702.03 / 1240 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เร่ือง ขอสงหลักสูตรที่แกไขตาม
ขอเสนอแนะของสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

CMP_PH_2.1-1-1.17 หนังสือที่ ศธ 0506(2)/890 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

CMP_PH_2.1-1-1.18 หนังสือที่ ศธ 0529.4.6/ว 444 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557และ หนังสือที่ ศธ 0506(3)/4095 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

CMP_PH_2.1-2-2.1 แผนผังข้ันตอน ระบบและกลไกการปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
CMP_PH_2.1-2-2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ 

วันที่ 8 กันยายน 2552 
CMP_PH_2.1-2-2.3 หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ืองแนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตรสาขาวิชา 
CMP_PH_2.1-3-3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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CMP_PH_2.1-3-3.2 แนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรและรายวิชา 2550   งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_PH_2.1-3-3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ 
วันที่ 8 กันยายน 2552  

CMP_PH_2.1-3-3.4 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 471/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 3 
ธันวาคม 2556 

CMP_PH_2.1-3-3.5        คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 228/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 

CMP_PH_2.1-3-3.6 คําสั่งมหาวิทยาลัยที ่1282 /2556  เร่ืองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

CMP_PH_2.1-3-3.7 รายชื่ออาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 2556 
CMP_PH_2.1-3-3.8 ตารางการใชหองเรียนหองปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2556 
CMP_PH_2.1-3-3.9 สรุปจํานวนหนังสือและสื่อการสอนของหองสมุดวิทยาลัยฯ 
CMP_PH_2.1-3-3.10 นักศึกษาฝกงานและรายชื่อแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
CMP_PH_2.1-3-3.11 คูมืออาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2556 
CMP_PH_2.1-3-3.12 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 198/2556 เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 2556 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และรายชื่อ
อาจารยที่เปนอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2556 

CMP_PH_2.1-3-3.13 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน 
CMP_PH_2.1-3-3.14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
CMP_PH_2.1-3-3.15 แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษาตนและภาค

การศึกษาปลาย (สมอ.07-02)  
CMP_PH_2.1-3-3.16 แบบรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมนิประจําป 
CMP_PH_2.1-3-3.17 ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร 
CMP_PH_2.1-3-3.18 มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม แบบ มคอ.2 
CMP_PH_2.1-3-3.19 ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ในระบบ 

www.tqf.ubu.ac.th ทุกรายวิชาที่เปดสอน 
CMP_PH_2.1-3-3.20 ตัวอยางรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาค

การศึกษา  
ในระบบ www.tqf.ubu.ac.th ทุกรายวิชาที่เปดสอน 

CMP_PH_2.1-3-3.21 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นป
การศึกษา  

CMP_PH_2.1-3-3.22 -คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 222/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน
การสอน ประจําปการศึกษา 2556  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  
-ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและอนุกรรมการทวนสอบ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 

หนา - 71 - 

http://www.tqf.ubu.ac.th/
http://www.tqf.ubu.ac.th/


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําป
การศึกษา 2556 
-แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  

CMP_PH_2.1-3-3.23 รายงานสรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2556 
CMP_PH_2.1-3-3.24 การปฐมนิเทศอาจารยใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

 ปการศึกษา 2556 
CMP_PH_2.1-3-3.25 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร  ประจําปการศึกษา 2556 
CMP_PH_2.1-3-3.26 ขอมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตรประจําปการศึกษา 2556 
CMP_PH_2.1-3-3.27 จํานวนรายวิชาที่บูรณาการ/สอดแทรกเนื้อหาการสรางเสริมสุขภาพ รายวิชาเอก อยางนอย 3 

รายวิชา  
CMP_PH_2.1-3-3.28 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียน ไมต่ํา

กวา 3.51 จาก 5 
CMP_PH_2.1-3-3.29 อาจารยประจําทุกคนไดรับการประเมินการสอนรายวิชาที่วิทยาลัยฯเปดสอน อยางนอย 1 

คร้ัง ตอภาคการศึกษา  
CMP_PH_2.1-3-3.30 อาจารยมีการนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  
CMP_PH_2.1-4-4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายใน

ที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2554 
CMP_PH_2.1-4-4.2 - คําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  16/2555 เร่ือง แตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  569/2557  เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดี  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 574/2557 เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ 
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  1963/2556  เร่ือง แตงตั้งรักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมวิชา 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  785/2555 เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย
ประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  786/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555  

CMP_PH_2.1-4-4.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 471/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 3 
ธันวาคม 2556 

CMP_PH_2.1-4-4.4 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 228/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 

CMP_PH_2.1-4-4.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  1282  /2556 เร่ืองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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CMP_PH_2.1-4-4.6 สมอ.07 รายงานขอมูลหลักสูตรและการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา 
CMP_PH_2.1-5-5.1 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 228/2555 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
CMP_PH_2.1-5-5.2 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 471/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 3 

ธันวาคม 2556 
CMP_PH_2.1-5-5.3 - คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  1963/2556 เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย

ประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  786/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555  
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่  569/2557 เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดี  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 574/2557  เร่ือง แตงตั้งผูชวยคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ 
สาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยที ่575/2557 เร่ือง แตงตั้งรักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมวิชา วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่  31  มีนาคม 2557 

 
 
 
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 2556 

กรณีที่ 1 
22.50 

กรณีที่ 1        
1 

กรณีที่ 1 
23.50 

 
คน 

2. อาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2556 37.50 18 55.50 คน 
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                       

ปการศึกษา 2556 
60 5.56 42.34 

รอยละ 

4. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                          
ปการศึกษา 2555 

55 6.06 38.67 
รอยละ 

5. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  ปการศึกษา 2556 

เพิ่มข้ึน 
5 

ลดลง              
0.50  

เพิ่มข้ึน 
3.06 

รอยละ 

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

5 0.93 5 คะแนน 

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

4.17 -0.42 3.06 คะแนน 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(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 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  กรณีที่ 1 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน                   
(1-5 คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ   รอยละ 37.25 รอยละ 42.34 5 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 37.25 รอยละ 60 5 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 37.25 รอยละ 5.56 0.93 ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_2.2-1    ตารางสรุปขอมูลจํานวนอาจารย ประจําปการศึกษา 2556 (อางอิงจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 

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

 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 
กลุมวิชา

สาธารณสุข
ศาสตร 

วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

วิธีคํานวณคะแนน 
1. อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 

2556  

กรณีที่  2 
6 

กรณีที่ 2 
2 

กรณีที่ 2 
8 คน 

   1.1  รองศาสตราจารย     
   1.2  ผูชวยศาสตราจารย   

1 
5 

0 
2 

1 
7 

 

2. อาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2556 37.50 18 55.50 คน 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 
กลุมวิชา

สาธารณสุข
ศาสตร 

วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

3. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ        
ปการศึกษา 2556 

16 11.11 14.41 รอยละ 

4. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ        
ปการศึกษา 2555 

11.94 6.06 10 รอยละ 

5. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ ปการศึกษา 2556 

4.06 5.05 4.41 รอยละ 

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

1.33 0.93 1.20 คะแนน 

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

1.69 2.10 1.84 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี)  กรณีที่ 2 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(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 

ผลการประเมินตนเองปน้ี   กรณีที่ 2 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 
คะแนน) 

การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 9.80 รอยละ 14.41 1.84 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 9.80 รอยละ 16 1.69 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 9.80 รอยละ 11.11 2.10 บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_2.3-1    ตารางสรุปจํานวนอาจารยทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา 2556   
                  (อางอิงจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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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  มีแผนกลยุทธไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. 2555-2559  (CMP_2.4-1-1.1) โดย
กําหนดกลยุทธดานการวางแผนอัตรากําลัง  การพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพของ
บุคลากร  เพื่อใหสามารถเพิ่มผลงานทางวิชาการ และ
ระบบงานของสายสนับสนุน  และไดจดัโครงการพัฒนา
อาจารยดานการจัดการเรียนการสอน 
 นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ยังไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป (CMP_2.4-1-1.2) เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการ
สนับสนุนโครงการตางๆ รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน (CMP_2.4-1-1.3) , (CMP_2.4-1-1.4) 

 
 

CMP_2.4-1-1.1 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.4-1-1.2 
 

CMP_2.4-1-1.3 
CMP_2.4-1-1.4 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนด 

 

 วิทยาลัยฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ดังนี้  
(CMP_2.4-2-2.1) 
 1. วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสําหรับ
ใหบุคลากรพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ โดยการเขารวม
ประชุม ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนและประสบการณ 
 - สายวิชาการ 15,000 บาท/คน/ป 
 - สายสนับสนุนวิชาการ 10,000 บาท/คน/ป 
 - หากคาใชจายเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําไปตัดยอด
กับ งบประมาณในปถัดไปไมเกิน 5,000 บาท 
เกณฑการเบิกคาใชจายสําหรับผูไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ โดยกําหนดวงเงินตามจายจริงในทุกหมวด 
โดยมีจํานวนเงินสนับสนุน ไมเกิน 10,000 บาท/ป และ
สนับสนุนเฉพาะชื่อที่ 1 เทานั้น (CMP_2.4-2-2.2) 
 2. สนับสนุนเงินทุนการศึกษาสําหรับอาจารยเพื่อ
ศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือแพทยเฉพาะทาง เพื่อใหไดรับ

 
 

CMP_2.4-2-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.4-2-2.2 
 
 

CMP_2.4-2-2.3 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน (CMP_2.4-2-2.3) 
 3. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมดานการเรียน
การสอนโดยใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการจัดทํา
เอกสาร มคอ.และฝกทักษะการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผลที่ถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งไดเขารวมอบรมเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 6 วัน  
(CMP_2.4-2-2.4) 
 4. สงเสริมใหอาจารยเขารวมสัมมนาเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการเพื่อใหอาจารยทราบหลักเกณฑในการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการและเปนการกระตุนใหอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ไดสงอาจารยเขารวมอบรมในวันที่ 26 
มีนาคม 2557 ณ หองประชุมศรีเมืองใหม สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(CMP_2.4-2-2.5) 
            5. การปรับปรุงเกณฑภาระงานเพื่อใหสอดคลองกับ
วิทยาลัยฯ (CMP_2.4-2-2.6) 

 
CMP_2.4-2-2.4 

 
 
 
 
 
 

CMP_2.4-2-2.5 
 
 
 
 
 

CMP_2.4-2-2.6 
 

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 (CMP_2.4-3-3.1), 
(CMP_2.4-3-3.2) 
     - การมอบรางวัลแสดงความยินดีแกคณาจารย และ
บุคลากรในโอกาสพิเศษตางๆ  เชน การไดรับรางวัลดีเดนจาก
แพทยสภา (CMP_2.4-3-3.3) 
      - บุคลากรกรดีเดนดานกีฬา 

 
 
 
 
 
 

CMP_2.4-3-3.1 
CMP_2.4-3-3.2 

 
 

CMP_2.4-3-3.3 
 

4. มีระบบการติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่
ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

        วิทยาลัยฯ มีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูทักษะมาพัฒนาในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานดังนี้  
1. การใหบุคลากรสายสนับสนุนรายงานผลการฝกกอบรม 
พรอมทั้งใหเขียนในรูแบบรายงาน แบบ บค.1.1 ใบรายงานผล
การไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  (CMP_2.4-4-4.1 ถึง 4.3) 

 
 
 
 

CMP_2.4-4-4.1 
CMP_2.4-4-4.2 
CMP_2.4-4-4.3 
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เก่ียวของ  
5. มีการใหความรูดาน

จรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ 

1. วิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อทําหนาที่กํากับ ดูแล ควบคุม ให
บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
(CMP_2.4-5-5.1) 
2. การติดปายประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณบุคลากร ตามจุดตางๆ ของวิทยาลัยฯ ที่สามารถ
มีผูพบเห็นไดงาย  (CMP_2.4-5-5.2) 
3. วิทยาลัยฯ สําเนาหนังสอืจรรยาบรรณบุคลากรที่
มหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนใหบุคลากรในวิทยาลัยฯ ทุกคนได
ศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
(CMP_2.4-5-5.3) 
4. การสงบุคลากรเขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
และจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   (CMP_2.4-5-5.4) 

CMP_2.4-5-5.1 
 
 
 

CMP_2.4-5-5.2 
 
 

CMP_2.4-5-5.3 
 
 
 

CMP_2.4-5-5.4 

6. มีการประเมินผล ความ 
สําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน  

          วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยฯ ประจําป
งบประมาณ 2556 (แผนฉบับป 2555 – 2559) โดแสดงผล
การดําเนินงานตามแผนและไดนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา คร้ังที่ 1/2557  
(CMP_2.4-6-6.1) 

 
 
 
 

CMP_2.4-6-6.1 
 

7. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

        วิทยาลัยฯ ไดนําผลประเมินไปปรับปรุง ตามที่
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ แนะนํา โดยการปรับปรุงใหมี
การจัดอบรม ดังนี้ 
 - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ 3-4 ตุลาคม 
2556 เร่ือง “การวิเคราะหคางานของหนวยงานเพื่อกําหนด
กรอบเสนทางความกาวหนาของตําแหนงประเภทวิชาการ 
ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหมของ
สถาบันอุดมศึกษา” 
- การจัดประชุมและอบรม ระหวางวันที่ 22 และ 5 มิถุนายน 
2556 เร่ือง “หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อตอ
สัญญาจาง และหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 
 - การจัดประชุมและอบรม ระหวางวันที่ 22 มิถุนายน 2556        
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เร่ือง “หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อตอ
สัญญาจาง และหลักเกณฑ และวิธีการกําหนดระดับตําแหนง 
และแตงตั้งบุคคล สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภท
ทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 
 - กําหนดการจัดโครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เร่ือง “การจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” 
(CMP_2.4-7-7.1) 

 
 
 
 
 

CMP_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 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_2.4-1-1.1 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา (ระยะ 5 ป)  วิทยาศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
                      พ.ศ. 2555- 2559 (ฉบับปรับปรุง) (สวนที่ 7 การพัฒนาบุคลากร) 
CMP_2.4-1-1.2 Action Plan ปงบประมาณ 2556  
CMP_ 2.4-1-1.3 โครงการสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนา 
                       ตามสายงาน ปงบประมาณ 2556 
CMP_2.4-1-1.4 โครงการสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหน

ตามสายงาน ปงบประมาณ 2556  
CMP_2.4-2-2.1 ประกาศเกณฑพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  2556  
CMP_2.4-2-2.2 แผน-ผล โครงการทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประจําปงบประมาณ 2556 
CMP_2.4-2-2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาตอ ในประเทศ 
CMP_2.4-2-2.4  บันทึกการเขารวมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับในหัวขอ เร่ือง “กาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ”          
   รุนที่ 8  
CMP_2.4-2-2.5 บันทึกการเขารวมโครงการสัมมนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
CMP_2.4-2-2.6  คูมือภาระงานสายวิชาการ ฉบับปรับปรุงป 2557     
CMP_2.4-3-3.1  โครงการระบบสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของบุคลากร   ประจําป 2556 
CMP_2.4-3-3.2  ประกาศหลักเกณฑสวัสดิการบุคลากร  ประจําป 2556 
CMP_2.4-3-3.3  รายงานประจําป 2556 หนา 160-161 เร่ือง เชิดชูคุณธรรม จริยธรรมดีเดน 
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CMP_2.4-4-4.1   ประกาศหลักเกณฑและวิธีการใหคณาจารย และบุคลากรที่ประสงคขอไปเพิ่มพูนความรู และ 
  ประสบการณ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
CMP_2.4-4-4.2 แผนการจัดการความรู (KM)  
CMP_2.4-4-4.3  แบบรายงานผลการไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณ และนําเสนอผลงานทางวิชาการ (บค.1.1) 
CMP_2.4-5-5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลจรรยาบรรณ วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
CMP_2.4-5-5.2 ปายประชาสัมพันธปฏิบัตติามแนวทางจรรยาบรรณ 
CMP_2.4-5-5.3  คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
CMP_2.4-5-5.4  ปฐมนิเทศบุคลากรใหมมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
CMP_2.4-6-6.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 12/2557 รายงานผลการดําเนินงาน 
CMP_2.4-7-7.1 หนังสือบันทึกขอความเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 

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 
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1. มีการจัดการหรือ
จัดบริการเพื่อให
นักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอรใชในอัตรา
ไมสูงกวา  8 FTES ตอ
เคร่ือง 

 

         นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดรับการจัดบริการเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา โดยจัดบริการไวในสวนตางๆ จํานวน. 
260 เคร่ือง จากแหลงตางๆดังนี้ 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 30 เคร่ือง 
และหองสมุดวิทยาลัยฯ จํานวน 20 เคร่ือง (CMP_2.5-1-1.1) 

2. คอมพิวเตอรที่สวนกลางปนมาให จํานวน  10  
เคร่ือง   (CMP_2.5-1-1.2) 

3. นักศึกษาของวิทยาลัยยังไดรับการบริการเคร่ือง
คอมพิวเตอรจากมหาวิทยาลัยฯ โดยนับจากจํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร, Notebook ที่นักศึกษาใชงานผานระบบ Wifi 
จํานวน 209 เคร่ือง (CMP_2.5-1-1.3) 

4. คา FTES วิทยาลัย ปการศึกษา 2556 เทากับ 
378.639 

ดังนั้นจํานวนคอมพิวเตอร ( FTES) ของนักศึกษา ป
การศึกษา 2556 คํานวนไดในอัตรา ( 378.639 /269) เทากับ 
1.41 ตอเคร่ือง  (CMP_2.5-1-1.4) 

  
 
 
CMP_2.5-1-1.1 

 
CMP_2.5-1-1.2 

 
CMP_2.5-1-1.3 

 
 
 

CMP_2.5-1-1.4 
 

2. มีบริการหองสมุดและ            นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีแหลงการเรียนรู เพื่อ  
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แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษาทุกปการศึกษา 

 
 

สนับสนุนการเรียนการสอน 2 แหง ไดแก สํานักวิทยบริการและ
หองสมุดวิทยาลัยฯ มีบริการแหลงเรียนรูผานระบบคอมพิวเตอร
ดังนี ้

1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib ประกอบ
ไปดวยบริการสืบคนสื่อสิ่งพิมพ การยืมหนังสือ การแจงเตือน
กอนถึงกําหนดสงทรัพยากรสารสนเทศ  (CMP_2.5-2-2.1) 

2. บริการฐานขอมูลตางๆ เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-Book) และวารสารอิเลกทรอนิกส (E-Journal) ฐานขอมูล  
Thailis (TDC) และฐานขอมูลทดลองใชที่ทางสํานักวิทยบริการ 
และ วิทยาลัยฯ บอกรับ (CMP_2.5-2-2.2) 

3. บริการสืบคนฐานขอมูลผานระบบ VPN โดยใช 
User และ Password ที่สามารถเขาใชงานผานระบบเครือขาย
มหาวิทยาลัย ไดทุกที่ (สําหรับอาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
โรงพยาบาลรวมผลิต แหงละ 5 User )  (CMP_2.5-2-2.3) 

 4.   นอกจากการใหบริการตางๆดังกลาวขางตนแลว 
วิทยาลัยยังมีการใหบริการจัดอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 
แนะนําการใชบริการหองสมุด ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และ
มีการจัดโครงการอบรมการเรียนสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ
ทาง facebook ของหองสมุดวิทยาลัยฯ (CMP_2.5-2-2.4) 

 
 
 

CMP_2.5-2-2.1 
 
 

CMP_2.5-2-2.2 
 
 
 

CMP_2.5-2-2.3 
 
 
 

CMP_2.5-2-2.4 

3. มีบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยาง
นอยในดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตใน
ระบบไรสาย 

     มหาวิทยาลัยฯจัดใหมีการบริการที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานกัศึกษา ดานตางๆ ดังนี ้

ดานหองเรียน หองบรรยายและหองปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยมีความพรอมเพื่อรองรับการใหบริการแกนักศึกษา 
โดยมีอาคารเรียนรวม 5 อาคาร และมีบริการอ่ืนๆเพื่อความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยแกนักศึกษา เชน หองน้ําภายใน
หองเรียน ระบบปองกันความปลอดภัย ระบบไฟฉุกเฉิน นาฬิกา 
กลองวงจรปด เปนตน 

ดานอุปกรณการศึกษา มหาวิทยาลัยไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการใหบริการแกนักศึกษา โดยมี
อุปกรณโสตทัศนศึกษาประจําหองเรียน  หองปฏิบัติการ เชน 
เคร่ืองปรับอากาศ ชุดขยายเสียง เคร่ืองฉาย โปรเจคเตอรเคร่ือง
ฉายสามมิติ เคร่ืองคอมพิวเตอร  โทรทัศนลอ่ืนๆ เปนตน 

ดานจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต มหาวิทยาลัยโดยสํานัก
คอมพิวเตอรและเครือขาย  ไดติดตั้งจุดใหบริการเครือขาย
อินเตอรเน็ตไรสายใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรรวมจํานวน 
276 จุด ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัย ทั้งในเขตการศึกษา และที่
พักอาศัย 
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นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังไดมีการบริการดานหองเรียน 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ดังตอไปนี ้     

1. การจัดบริการหองเรียน จาํนวน 21 หอง 
(CMP_2.5-3-3.1) 

2. หองปฏิบัติการและวิทยาศาสตร จํานวน 14 หอง 
(CMP_2.5-3-3.2) 

3. หองมหกายวิภาคศาสตร จํานวน 1 หอง เปนหอง
เก็บวัสดุและอุปกรณ หองเก็นชิ้นสวนอวัยวะ และรางอาจารย
ใหญ  (CMP_2.5-3-3.3) 

4.    นอกจากนี้ยังมีบริการติดตั้งจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
แบบไรสาย จํานวน 8 และยังมีการจัดทําโครงการจัดหาอุปกรณ
การศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 
6 โครงการ (CMP_2.5-3-3.4) 

 
 

CMP_2.5.3-3.1 
 

CMP_2.5.3-3.2 
 

CMP_2.5.3-3.3 
 
 

CMP_2.5.3-3.4 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนอ่ืน ๆ 
อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การ
บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการ
ดานอาหาร และสนาม
กีฬา 

           นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดรับบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ดังนี้ 

1. มีการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา ผานระบบ 
REG ของมหาวิทยาลัย (CMP_2.5-4-4.1) 

2. มีการจัดระบบการใหบริการดานสุขภาพครบวงจร 
ไดแก อาคารผูปวยนอก (OPD)  (CMP_2.5-4-4.2) 

3. การจัดการดานอาหาร มีการจัดรานจําหนายสินคา
เพื่ออุโภค บริโภค ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และมีราคา
ยุติธรรม จํานวน 4 แหง ดังนี้ (CMP_2.5-4-4.3) 

3.1 บริเวณอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 แหง 

3.2 บริเวณหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 1 แหง 

3.3 ในสวนของวิทยาลัยฯ ไดจัดบริการราน
เคร่ืองดื่มและอาหารวาง จํานวน 1 ราน จัดหาที่นั่งสําหรับญาติ
และนักศึกษา ไวใหบริการ  

4. การบริการสถานที่ออกกําลังกาย  ดังนี้  (CMP_2.5-
4-4.4) 

4.1 อาคารศูนยกีฬาอเนกประสงค 
4.2 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลยั 
4.3 สระวายน้ําที่ทางมหาวิทยาลัยจัดใหมี 

           5.  นอกจากนี้ทางวิทยาลัยไดจัดสวนพักผอนหยอนใจ 
และที่จอดรถจักรยานยนต ซึ่งสามารถจอดรถไดถึง 150 คัน ไว
ใหบริการใหกับนักศึกษาวิทยาลัยฯ  (CMP_2.5-4-4.5) 

 
 

CMP_2.5.4-4.1 
 

CMP_2.5.4-4.2 
 

CMP_2.5.4-4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.5.4-4.4 
 
 
 
 

CMP_2.5.4-4.5 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 

หนา - 82 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยใน
เร่ืองประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตาง ๆ 
โดยเปนไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวของ 

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยฯ มีการจัดการ
เร่ืองระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
ดังนี ้

1. ดานไฟฟา มีการดําเนินการเปนไปตามที่กฏหมายกําหนด 
โดยมีการออกแบบระบบไฟฟาใหเปนไปตามมาตราฐานวิศวกรรม 
ดังนี ้

    1.1 การติดตั้งระบบไฟฟา ประกอบดวย แผงสวิตซ
ไฟฟาแรงสูง สายไฟและอุปกรณไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟา 
บริภัณฑประธานแรงต่ํา แผงสวิตซไฟฟาแรงต่ํา โคมไฟฟาและ
อุปกรณประกอบ ระบบตอลงดิน 

   1.2 การติดตั้งระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ประกอบดวย โคมไฟ
แสงสวาง ปายทางออก เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง 

   1.3 การติดตั้งระบบแจงเหตุไฟไหม 
   1.4 การติดตั้งระบบสื่อสารและสารสนเทศ ประกอบดวย 

ระบบโทรศัพท ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (CMP_2.5-5-5.1) 
 2. ดานประปา ทางวิทยาลัยไดติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา  ผลิตน้ําประปา 

มีกําลังการผลิต 200 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง รองรับการใชงาน 
24 ชั่วโมง โดยระบบการผลิตเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
และมาตรฐานการผลิตน้ําประปานครหลวง (CMP_2.5-5-5.2) 

 3. ระบบจัดการขยะ มีการดําเนินการเปนไปตามกฏหมาย
กําหนด ดังนี ้(CMP_2.5-5-5.3) 

 3.1 มีระบบคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ เชน ขยะมูลฝอย
ยอยสลายได ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป  โดยจัดเปนโครงการ
ธนาคารขยะ 

 3.2 มีระบบทําความสะอาดอุปกรณและภาชนะจัดเก็บขยะ 
สัปดาหละคร้ัง 

 3.3 มีบริการจัดถังขยะ จํานวน 14 จุด ในพื้นที่วิทยาลัยฯ 
 3.4 มีการบริการจัดเก็บขยะทุกวัน วันละ 2 คร้ัง 
 4. ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย มีการดําเนินการเปนไปตาม

กฏหมายกําหนด ดังนี ้(CMP_2.5-5-5.4) 
 4.1 มีระบบปองกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง โดยออกแบบ

ตามหลักวิศวกรรม 
 4.2 มีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับเพื่อการเตือนเหตุเพลิงไหม 
 4.3 มีการจัดอบรมใหกับอาจารย บุคลากร และนักศึกษาเก่ียวกับ

การปองกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 
 5.  มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณโครงการจางเหมา

บริการพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารและจางพนักงาน

 
 
 
 

CMP_2.5.5-5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.5.5-5.2 
 
 
 

CMP_2.5.5-5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.5.5-5.4 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.5.5-5.5 
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รักษาความปลอดภัย (CMP_2.5-5-5.5) 

6. มีผลการประเมิน
คุณภาพของบริการใน
ขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยฯ จัดใหมีการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการดานตางๆ โดย
มหาวิทยาลัยใหประเมินความพึงพอใจผานระบบกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ   
          ผลประเมินโดยระบบสารสนเทศผานระบบกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในประเด็น
ตางๆดังนี ้(CMP_2.5-6-6.1) 

1. ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ 
1.1 ดานการใหบริการหองสมุด (คะแนน 3.75)  
1.2 ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณ

การเรียนฯ (คะแนน 4.29) 
1.3 ระบบงานทะเบียน (REG) (คะแนน 3.74) 
1.4 ดานสถานพยาบาล (คะแนน 3.65) 
1.5 ดานโรงอาหาร (คะแนน 3.51) 
1.6 ดานสนามกีฬา (คะแนน 3.92) 
1.7 ดานสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 

(คะแนน 3.65) 
  2.สวนวิทยาลัยฯ ไดทําการประเมินคุณภาพของการ

บริหารดวยแบบประเมินของทางวิทยาลัยฯ เอง  ซึ่งผลการ
ประเมินของวิทยาลัยฯในการใหบริการดานตางๆ ดังนี้  
(CMP_2.5-6-6.2)  

2.1. การบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 
ผานระบบเครือขายฯ (คะแนน 4.06) 

    2.1.1 การใหบริการแหลงเรียนรูผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร (คะแนน 3.98) 

    2.1.2 การแนะนําการใชงานแหลงเรียนรู  
(คะแนน4.13) 

2.2. การบริการที่เหมาะสมตอการเรียนการสอน
(คะแนน 4.10) 

     2.2.1 หองเรียน  (คะแนน 4.29) 
     2.2.2 หองปฏิบัติการ  (คะแนน 4.33) 
     2.2.3 อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน

(คะแนน 4.18) 
     2.2.4 อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (Wireless) 

(คะแนน 3.59) 

 
 
 
 

CMP_2.5-6-6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.5-6-6.2 
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2.3. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน 
(คะแนน 3.73) 

     3.3.1 ระบบงานทะเบียนนักศึกษา (REG) 
(คะแนน 3.68) 

     3.3.2 การรักษาพยาบาล (OPD) (คะแนน 
4.24) 

     3.3.3 การบริการดานอาหาร  (คะแนน 3.55) 
     3.3.4 สถานที่จอดรถ  (คะแนน3.65) 
     3.3.5 สนามกีฬา  (คะแนน3.51) 
2.4. การบริการระบบสาธารณูปโภคและการรักษา

ความปลอดภัย 
(คะแนน 4.22) 
                       2.4.1 การประปา  (คะแนน 4.11) 

2.4.2  การไฟฟา  (คะแนน 4.31) 
2.4.3 การจัดการขยะ  (คะแนน4.14) 
2.4.3  ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย  

(คะแนน4.23) 
2.4.4 การรักษาความปลอดภัย                     

(คะแนน4.33) 
7. มีการนําผลการประเมิน

คุณภาพในขอ 6 มาใช
เปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนอง
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

             1. มหาวิทยาลัย รวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบไดนํา
ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจฯ และคณะ/หนวยงานจัด
ประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการดานตางๆ 
และการนําผลการประเมินไปปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 พ.ค 2557  
(ขอมูลของทางมหาวิทยาลัย)  ( CMP_2.5-7-7.1)    

2. วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 
มาเปนขอมูลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
คร้ังที่ 12/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เพื่อประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง แกไขและพัฒนาระบบการใหบริการดานตางๆ 
เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการ โดยคณะ
กรรมการฯ ใหขอเสนอแนะในจุดดอยของการบริการบางจุดเพื่อ
นําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป                      
( CMP_2.5-7-7.2)    

3. วิทยาลัยฯ ไดนําสรุปผลการประเมิน รายงาน
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศจากทางมหาวิทยาลัย 2556 เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนา ปรับปรุงในปถัดไป  ( CMP_2.5-7-7.3)   

CMP_2.5-7-7.1 
 
 
 
 

CMP_2.5-7-7.2 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.5-7-7.3 
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เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7 5 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  
เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) คะแนนการประเมินตนเอง (1-5 คะแนน) การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7 5 บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_2.5.1-1.1 ภาพถายการบริการคอมพิเตอรสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 2556 
CMP_2.5.1-1.2 แบบรายงานการใหบริการคอมพิวเตอรจากงานเอกสารสนเทศ ปการศึกษา 2556 
CMP_2.5.1-1.3 แบบสรุปจํานวนคอมพิวเตอรและ notebook  ของนักศึกษาที่ใชงาน WIFI ปการศึกษา 2556 
CMP_2.5.1-1.4 แบบสรุปจํานวนคอมพิวเตอรและ FTES ของนักศึกษา ปการศึกษา 2556 
CMP_2.5.2-2.1 Website  สืบคนทรัพยาสารสนเทศสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(http://202.28.51.206/opac/main/index.aspx) 
CMP_2.5.2-2.2  Website  สืบคนฐานขอมูลออนไลนที่สํานักวิทยบริการ และวิทยาลัฯ บอกรับ 
  (http://www.lib.ubu.ac.th/weblib2009/?page_id=54) 
CMP_2.5.2-2.3  Website ระบบ VPN สําหรับสืบคนฐานขอมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
   (https://202.28.50.38/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi) 
CMP_2.5.2-2.4  โครงการอบรมการเรียนรูสารสนเทศสําหรับนักศึกษาใหม 
  อบรมก ารแนะนําการใชบริการหองสมุด 
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2556 
  การประชาสัมพันธหองสมุดทาง facebook ของหองสมุดวิทยาลัยฯ  
CMP_2.5.3-3.1  รายงานจํานวนหองเรียน 
CMP_2.5.3-3.2  รายงานจํานวนหองปฏิบัตกิารและวิทยาศาสตร  
CMP_2.5.3-3.3  ภาพถายหองมหกายวิภาคศาสตร 
CMP_2.5.3-3.4  ภาพถายการติดตั้งจุดเชื่อตออินเทอรเน็ต 
CMP_2.5.4-4.1  Web site ระบบการลงทะเบียนออนไลน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (REG) 

(http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp) 
CMP_2.5.4-4.2 ภาพถายอาคารผูปวยนอก (OPD) 
CMP_2.5.4-4.3 ภาพถายรานจําหนายสินคาเพื่ออุปโภค 
CMP_2.5.4-4.4  ภาพถายสถานที่ออกกําลังกาย 
CMP_2.5.4-4.5  ภาพถายสวนพักผอนหยอนใจ และสถานที่จอดรถของวิทยาลัยฯ 
CMP_2.5.5-5.1  ภาพถายระบบไฟฟาของอาคารวิทยาลัยฯ 
CMP_2.5.5-5.2  ภาพถายระบบปะปาของอาคารวิทยาลัยฯ 
CMP_2.5.5-5.3  โครงการธนาคารขยะและภาพถายระบบกําจัดขยะของอาคารวิทยาลัยฯ 
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CMP_2.5.5-5.4  โครงการจัดอบรมใหกับอาจารย บุคลากร และนักศึกษาเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและ   
                     ภาพถายระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยของอาคารวิทยาลัย 
CMP_2.5.5-5.5  โครงการจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําอาคาร  
                      ภาพถายพนักงานรักษาความปลอดภัย 
CMP_2.5.6-6.1  สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของการใหบริการดานกายภาพที่มีผลตอการจัดการ  
                     เรียนการสอนในรอบปการศึกษา 2556 (1 มิย. 56 – 31 พ.ค. 57) ของทางมหาวิทยาลัยฯ 
CMP_2.5.6-6.2  สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของการใหบริการดานกายภาพที่มีผลตอการจัดการ  
                     เรียนการสอนในรอบปการศึกษา 2556 (1 มิย. 56 – 31 พ.ค. 57) ของทางวิทยาลัยฯ 
CMP_2.5.6-7.1  รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการดานตางๆและนําผลการ  
                      ประเมินไปปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 พ.ค 2557 (ขอมูลมหาวิทยาลัย)  
CMP_2.5.6-7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 12/2556 
CMP_2.5.6-7.3 รายงานแผนพัฒนาระบบสารสนเทศจากทางมหาวิทยาลัย 2556  
 

  

 
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
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร 
 

กลุมวิชาแพทยศาสตร   
1. มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและกลไก

การเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  
(CMP_MD_2.6-1-1.1) 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มกีารกําหนดกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไวในเลม
หลักสูตรทุกหลักสูตร ทั้งนี้เปนไป ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ฯ และขอบังคับแพทยสภา ซึ่งกําหนดไวในเกณฑการขอเปด
ดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไวดังนี้  

2.1 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตาม

 
CMP_MD_2.6-1-1.1 

 
 
 
 
 

CMP_MD_2.6-1-1.2 
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หลักการที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 
2.2 ใชรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

และหลากหลายทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ
ประสบการณจริงเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะเจตคติ
และคุณสมบัติที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพ
(CMP_MD_2.6-1-1.2) 

3. ชั้นปรีคลินิกมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ประจําปการศึกษา  
2556(CMP_MD_2.6-1-1.3)และแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 
สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษา
ตนและภาคปลาย ปการศึกษา 2556(CMP_MD_2.6-1-1.4) 

4. มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐานสาํหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 
1(CMP_MD_2.6-1-1.5) 

5. กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยกอนข้ึนเรียนชั้นคลินิก
สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3  และโครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาซึ่งจัดรวมกันระหวาง
วิทยาลัยฯ และศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แหง             
(CMP_MD_2.6-1-1.6) 

 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและกลไก

การเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่ 

10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  (CMP_PH_2.6-1-1.1) 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ไดมีการสอด
รับกับนโยบายดังกลาว โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคําสั่งที่ 228/2555 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  (CMP_PH_2.6-
1-1.2)  โดยมีหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ คือ กํากับดูแลการจัดระบบการเรียนการสอนใหมี
ความยืดหยุนและหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ         

 
 
 
 
 
 
CMP_MD_2.6-1-1.3 

 
CMP_MD_2.6-1-1.4 

 
 
 

CMP_MD_2.6-1-1.5 
 
 
 

CMP_MD_2.6-1-1.6 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.6-1-1.1 

 

 

 

 

 

 

CMP_PH_2.6-1-1.2 
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2. ทุกรายวิชาของหลักสูตร
มีรายละเอียดของรายวิชา 
และของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการ
เปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 

      ในปการศึกษา 2556 การจัดการศึกษาของทุกระดับชั้น ของ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยรายงานในระบบ 

UBU TQF MAPPER และหลักสูตรเการายงานเปนประมวล

รายวิชาและแผนการสอน (course syllabus)  ดังนี้ 

1.ระดับชั้นปรีคลินิก: 
ภาคการศึกษาตน  

- ชั้นปที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555(มคอ.3) จํานวน 6 รายวิชา  

- ชั้นปที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 (course syllabus) จํานวน 7 รายวิชา 

ภาคการศึกษาปลาย 
- ชั้นปที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 (มคอ.3) จํานวน  1 รายวิชา 
- ชั้นปที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 (มคอ.3) จํานวน  5 รายวิชา  
- ชั้นปที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 (course syllabus) จํานวน 4 รายวิชา 
(CMP_MD_2.6-2-2.1) 
 
2. ระดับชั้นคลินิก 
มีการจัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 2556โดยชั้นปที่ 4 
จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) จํานวน 7 รายวิชาและชั้นปที่ 5-6จัดการ
เรียนการสอนโดยใชหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) จํานวน 22รายวิชา โดยทุกรายวิชามีประมวล
รายวิชา( Course syllabus)ครบทุกรายวิชากอนเปดสอน 
(CMP_MD_2.6-2-2.2) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 / 
2556 จํานวน11รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 จํานวน7 
รายวิชา มีประมวลรายวิชากอนเปดภาคการศึกษาทุกรายวิชา และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.6-2-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.6-2-2.2 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ2554 จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 / 
2556 จํานวน 16รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 / 255 6 จํานวน 
20 รายวิชาทุกรายวิชามีมคอ.3 ครบทุกรายวิชากอนเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษามีการรายงานในระบบ UBU TQF MAPPERโดยมี
การแจงใหอาจารยประธานรายวิชาสงประมวลรายวิชา / มคอ.3  
และมีการประชุมประธานรายวิชาในการชี้แจงนําเสนอประมวล
รายวิชา /มคอ.3 (CMP_PH_2.6-2-2.1ถึงCMP_PH_2.6-2-2.3) 
เพื่อปองกันความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชาและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายและเหมาะสมโดยผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสงตรวจสอบ
ประมวลรายวิชา/มคอ.3 ที่งานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
 

CMP_PH_2.6-2-2.1 

CMP_PH_2.6-2-2.2 

CMP_PH_2.6-2-2.3 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือ
จากการทาํวิจัย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 

ระดับชั้นปรีคลินิก  

1. ทุกรายวิชาที่เปดสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
มีการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบ Problem Base Learning(PBL) และ
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียน ( SDL) และ มี
การจัดชั่วโมงพบและปรึกษาอาจารยผูเชี่ยวชาญในแผนการสอนทุก
รายวิชา (CMP_MD_2.6-3-3.1) 
 

2. ตัวอยางรายวิชาที่จัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ในภาคการศึกษาตน และภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 ไดแก การฝกปฏิบัตินอก
หองเรียนหรือในชุมชนในรายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 
1และ 2 รายวิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตรการแพทย 3 และ 
รายวิชาระบบเลือดและน้ําเหลือง(CMP_MD_2.6-3-3.2) 
 

ระดับชั้นคลินิก 

1. รายวิชาที่เปดสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2553) มีจัดการ

เรียนการสอนในระดับชั้นคลินิกที่ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

CMP_MD_2.6-3-3.1 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.6-3-3.2 
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ครอบคลุมการเรียนรูทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน โดยมี

กิจกรรมการอภิปรายกลุม สัมมนาในทีมดูแลผูปวย ฝกทักษะทาง

คลินิก  การดูแลผูปวยในหอผูปวย ฝกทักษะในแผนกผูปวยนอก 

ผูปวยฉุกเฉิน การปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ และทักษะ

อ่ืนๆที่จําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามเกณฑแพทย

สภา 

2. ตัวอยางรายวิชาในชั้นคลินิกไดแกรายวิชา อายุรศาสตร 3 และ 
เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 4 (CMP_MD_2.6-3-3.3) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร

ปรับปรุง 2548 มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 255 6 มี

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจํานวน

6 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 / 255 6 จํานวน  7 รายวิชา

(CMP_PH_2.6-3-3.1)  อาทิเชน รายวิชา 1902 403 เวชศาสตร

ชุมชน เปนรายวิชาที่ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการภาคสนาม ที่หมูบาน

หนองไฮ อําเภอพิบูลมังสาหาร โดยนักศึกษาไดจัดทําโครงการดาน

สุขภาพจํานวน 5 โครงการ (CMP_PH_2.6-3-3.2) รายวิชา 1902  

406 การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม นักศึกษาไดศึกษาดู

งานในหนวยงานดานสิ่งแวดลอมทั้งภาครัฐและเอกชน 

(CMP_PH_2.6-3-3.3) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มีรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556 มีรายวิชาที่จัดการเรียน การสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจํานวน 8 รายวิชาและภาคการศึกษาที่ 2 
/ 2555 จํานวน 10รายวิชา โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
การ ออกพื้นที่ศึกษาชุมชนจริง และ การฝกปฏิบัติการใน
หองปฏิบัติการ เชน รายวิชา 1902 303 ระเบียบวิธีวิจัย ที่
นักศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช Research 
Based Learning (CMP_PH_2.6-3-3.4) 

 
 
 
 
 
 
 
CMP_MD_2.6-3-3.3 

 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.6-3-3.1 

 

CMP_PH_2.6-3-3.2 

 

 

CMP_PH_2.6-3-3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMP_PH_2.6-3-3.4 

4. มีการใหผูมี
ประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการออกแบบการเรียนรูให
ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคล หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
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จากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมใน
กระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

 

ในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรู
ทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย 
โดยชั้นปรีคลินิกมีการเชิญอาจารยพิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ
บรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชม
หนวยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน สวนชั้นคลินิก มีการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงทําใหไดเรียนรูจากผูมีประสบการณใน
ทุกสาขาอาชีพที่เก่ียวของ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมให
นักศึกษาไปเรียนในสถานพยาบาลเฉพาะทางเพื่อใหไดรับ
ประสบการณตรงจากแพทยผูมีประสบการณทางวชิาการหรือ
วิชาชีพ อยางหลากหลาย (CMP_MD_2.6-4-4.1) (CMP_MD_2.6-
4-4.2) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

        ในปการศึกษา 255 6หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง 2548 มีการเชิญอาจารย

ผูสอนภายนอกที่มีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือชุมชนรวมเปนอาจารยพิเศษในกระบวนการเรียน

การสอนของหลักสูตร จํานวน  4  คน ใน 3 รายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร

ปรับปรุง พ .ศ .2554 มีการเชิญอาจารยผูสอนภายนอกที่มี

ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนรวม

เปนอาจารยพิเศษในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร 

จํานวน  9  คน ใน 7 รายวิชา 

 (CMP_PH_2.6-4-4.1และ CMP_PH_2.6-4-4.2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
CMP_MD_2.6-4-4.1 
CMP_MD_2.6-4-4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMP_PH_2.6-4-4.1 

CMP_PH_2.6-4-4.2 

5. มีการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 

     ในปการศึกษา 2556 ไดมีกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ในหัวขอ “ เทคนิกตดัเกรดอยางงาย 

สบายใจผูสอน” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข(CMP_MD_2.6-5-5.1) 

 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

          ในปการศึกษา 255 6กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดมีการ

จัดการความรูเร่ือง การดูแลนักศึกษา รายวิชาปญหาพิเศษทางดาน

สาธารณสุข คร้ังที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุข

 
 

CMP_MD_2.6-5-5.1 
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ศาสตร) วันที่ 23 กันยายน 2556สโดยมีการนําเอาองคความรูจาก

การจัดการเรียนรูที่ไดคือ คูมือการจัดทํารูปเลมรายงานฉบับ

สมบูรณ รายวิชาปญหาพิเศษ มาใชในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาปญหาพิเศษภาคการศึกษาที่ 2/ 2556(CMP_PH_2.6-5-

5.1และ CMP_PH_2.6-5-5.2) 

 
CMP_PH_2.6-4-5.1 
CMP_PH_2.6-5-5.2 

6. มีการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในแตละรายวิชาตองไม
ต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนน  เต็ม 5 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
     ระดับชั้นปรีคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ที่มีการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 255 6 ไดคะแนนความพึง
พอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา 4.52
จากคะแนนเต็ม 5ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
รายวิชาเฉลี่ย 4.54จากคะแนนเต็ม 5 และภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2556 ไดคะแนนความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา  4.39 จากคะแนนเต็ม 5 ความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาเฉลี่ย  4.44 จากคะแนน
เต็ม5 (CMP_MD_2.6-6-6.1) 
ระดับชั้นคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ที่มีการเรียนการสอนใน ป
การศึกษา 2556 ไดคะแนนความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนเฉลี่ยทุกรายวิชา  4.60 จากคะแนนเต็ม 5ความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาเฉลี่ย 4.6 3 
(CMP_MD_2.6-6-6.2) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2548 จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 / 

2556 จํานวน11รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 จํานวน7 

รายวิชาและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ2554 จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา

ที่ 1 / 255 6 จํานวน 16รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 / 255 6 

จํานวน 20 รายวิชา    ซึ่งทุกรายวิชา (ยกเวนรายวิชาที่ไมมีหนวย

กิตการเรียน และรายวิชาฝกปฏิบัติงาน) มีผลการประเมินความพึง

พอใจไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  (CMP_PH_2.6-6-6.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.6-6-6.1 
 
 
 

CMP_MD_2.6-6-6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.6-6-6.1 
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7. มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
ระดับชั้นปรีคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดมีการสรุป
รายงานผลการดําเนินการของทุกรายวิชา ปการศึกษา 2556 โดยมี
การปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 255 6 ทั้งสิ้นจํานวน 
13 รายวิชา  และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  2556ทั้งสิ้น
จํานวน 10รายวิชา  (CMP_MD_2.6-7-7.1) 
 
ระดับชั้นคลินิก   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดมีการสรุป
รายงานผลการดําเนินการของทุกรายวิชา ในปการศึกษา 2556 ซึ่ง
ไดดําเนินการตอเนื่องทกุปการศึกษา โดยมีการปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ในปการศึกษา 
2556 ทั้งสิ้นจํานวน 29 รายวิชา (CMP_MD_2.6-7-7.2) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 ทุกรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548และและหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต

(สาธารณสุขศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มีการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู โดยไดมีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุง

การเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 1/255 6 จํานวน 27 รายวิชา 

ผานการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการ สอนในวันที่ 6 

พฤศจิกายน 2556(CMP_PH_2.6-7-7.1) 

 ภาคการเรียนที่ 2/2555 จํานวน 27 รายวิชา ผานการ
ประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 3 เมษายน  
2557(CMP_PH_2.6-7-7.2) 

 
CMP_MD_2.6-7-7.1 

 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.6-7-7.2 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.6-7-7.1 

 

 

 

 

 

 

 

CMP_PH_2.6-7-7.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(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 
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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 
CMP_MD_2.6-1-1.1    ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ.2554 
CMP_MD_2.6-1-1.2      เกณฑวาดวยการขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยสภาและขอมูลจาก  
  เลมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) หลักสูตรแพทยศาสตร   
    บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2555) 
CMP_MD_2.6-1-1.3 คําสั่งที่ 478/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการเรียนการสอนโดยใช  ปญหา

เปนฐาน ประจําปการศึกษา 2556 
CMP_MD_2.6-1-1.4  คําสั่งที่ 113/2556,126/2556,219/2556  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียน

การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษาตนป
การศึกษา 255 6 และคําสั่งที่ 360/2556,388/2556  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก ประจําภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 

CMP_MD_2.6-1-1.5  มีการจัดกิจกรรม การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานสําหรับ
นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 

CMP_MD_2.6-1-1.6  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทยกอนข้ึนเรียนชั้นคลินิก และโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
CMP_MD_2.6-2-2.1 - ตัวอยางมคอ.3 และ ประมวลรายวิชาในระดับชั้นปรีคลินิก ภาคการศึกษาตนและปลาย

ประจําปการศึกษา2556 
- รายงานการประชุมอาจารยชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 2/2556, คร้ังที่
3/2556, คร้ังที่ 10/2556 และคร้ังที่ 11/2556  

CMP_MD_2.6-2-2.2  - ตัวอยางประมวลรายวิชาในระดับชั้นคลินิก ประจําปการศึกษา 2556 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข คร้ังที่ วาระพิเศษ/2556 
CMP_MD_2.6-3-3.1 คําสั่งที่ 478/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน 

ฐาน ประจําปการศึกษา  2556 และคําสั่งที่ 113/2556,126/2556,219/2556 เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษาแพทย
ชั้นปรีคลินิก ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 255 6และคําสั่งที่ 360/2556,388/2556

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินกิ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 

CMP_MD_2.6-3-3.2 ตัวอยางประมวลรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 (1901 304)รายวิชาเวชศาสตร
ครอบครัวและชุมชน 2(1901 306) ตารางเรียน รายวิชา หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร
การแพทย 3 (1901 205) และ รายวิชาระบบเลือดและน้ําเหลือง (1901 206) 

CMP_MD_2.6-3-3.3 ตัวอยางประมวลรายวิชาอายุรศาสตร 3 และเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 5 
CMP_MD_2.6-4-4.1 สรุปจํานวนอาจารยพิเศษ ในภาคการศึกษาตนและปลาย ประจําปการศึกษา 2556 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งอาจารยพิเศษ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

CMP_MD_2.6-4-4.2 สรุปจํานวนอาจารยพิเศษในระดับชั้นคลินิก ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ 2553)  

CMP_MD_2.6-5-5.1 รายงานการจัด กิจกรรมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง เทคนิคตัดเกรด
อยางงาย สบายใจผูสอน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

CMP_MD_2.6-6-6.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูของแตละวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก ในภาคการศึกษาตนและปลาย 
ประจําปการศึกษา 2556 

CMP_MD_2.6-6-6.2 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด การเรียนการสอน และสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรูของแตละวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก ประจําปการศึกษา 2556 

CMP_MD_2.6-7-7.1 - สรุปรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระดับชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก คร้ังที่9/2556, คร้ังที่ 10/2556 และ
คร้ังที่ 12/2556 
- สรุปรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระดับชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก คร้ังที่ 1/2557, คร้ังที่ 2/2557 และ
คร้ังที่ 3/2557  

CMP_MD_2.6-7-7.2 สรุปรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในระดับชั้นคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
CMP_PH_2.6-1-1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
CMP_PH_2.6-1-1.2 คําสั่งที่ 228/2555 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 
CMP_PH_2.6-2-2.1 สรุปรายวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 
CMP_PH_2.6-2-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร คร้ังที่ 7/2556 ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาประมวลรายวิชาและรายละเอียดของ
วิชา (มคอ.3) ประจําภาคตน ปการศึกษา 2556 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 
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CMP_PH_2.6-2-2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร คร้ังที่ 19/2556 ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาประมวลรายวิชาและรายละเอียด
ของวิชา (มคอ.3) ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556 

CMP_PH_2.6-3-3.1 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในสวนของรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2556 

CMP_PH_2.6-3-3.2 ประมวลรายวิชา 1902 403 เวชศาสตรชุมชน 
CMP_PH_2.6-3-3.3 ประมวลรายวิชา 1902  406 การศึกษาดูงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
CMP_PH_2.6-3-3.4 ประมวลรายวิชา 1902 303 ระเบียบวิธีวิจัย 
CMP_PH_2.6-4-4.1 ขอมูลอาจารยพิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 2/2556 
CMP_PH_2.6-4-4.2 ตัวอยางประวัตอิาจารยพิเศษ 
CMP_PH_2.6-5-5.1 รายงานการจัดการความรู(KM) เร่ืองการดูแลนักศึกษา รายวิชาปญหาพิเศษทางดาน

สาธารณสุข คร้ังที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2556 
CMP_PH_2.6-5-5.2 คูมือการจัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ รายวิชาปญหาพิเศษ 

CMP_PH_2.6-6-6.1 สรุปความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 
 

CMP_PH_2.6-6-6.2 สรุปความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ  
เรียนรู ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 

CMP_PH_2.6-7-7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
คร้ังที่ 25/2556สรุปผลการการจัดการการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2556 

CMP_PH_2.6-7-7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
คร้ังที่ 7/2557สรุปผลการการจัดการการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2556 
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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. มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
         วิทยาลัยฯ มีการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 
โดยมีการสงแบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตไปยังโรงพยาบาลผูใชบัณฑิต โดย
มีผูตอบแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 93.75 จากการประเมิน
พบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพ ของบัณฑิต
ในระดับมากในทุกดาน ไดแก ดานวิชาการ , ดานวิชาชีพและ
ดานทักษะการทํางาน โดยรวมแลวบัณฑิตมีคุณสมบัติที่พึง
ประสงคตามหลักสูตรในระดับมาก (CMP_MD_2.7-1-1.1) 
     ซึ่งนําขอมูลที่ไดมาเปนฐานของการออกแบบหลักสูตร
ตามที่ปรากฎในเนื้อหาของ มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง 
2555  จากผลการสํารวจความคิดเห็นดังกลาว ทําใหทราบ
คุณภาพของบัณฑิตที่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน  ซึ่งเปน
ประโยชนตอการวางแผนเพือ่พัฒนานักศึกษา และปจจัยเสริม
ตางๆใหอยูในเกณฑคุณภาพการศึกษา       
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสขุศาสตร 
ครบรอบการปรับปรุงคร้ังลาสุดในปการศึกษา 2553 กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึ่งประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตสําหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร ตามรอบ
ระยะเวลา 5 ปที่กําหนดในแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญ
ผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรฯ ( CMP_PH_2.7-
1-1.1 ) และมีการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอการ
ทํางานของบัณฑิต   โดยใชแบบสอบถาม ( CMP_PH_2.7-1-
1.2) และมีการประเมินหลักสูตรฯ โดยการสอบถามจาก
อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต  (CMP_PH_2.7-1-1.3)  ซึ่งนํา
ขอมูลที่ไดมาเปนฐานของการออกแบบหลักสูตรตามที่ปรากฎ
ในเนื้อหาของ มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง 2554  จากผล

 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.7-1-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.7-1-1.1 
 
CMP_PH_2.7-1-1.2 
 
CMP_PH_2.7-1-1.3 
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การสํารวจความคิดเห็นดังกลาว ทําใหทราบคุณภาพของ
บัณฑิตที่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน  ซึ่งเปนประโยชนตอการ
วางแผนเพื่อพัฒนานักศึกษา และปจจัยเสริมตางๆใหอยูใน
เกณฑคุณภาพการศึกษา       

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชใน
การปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร  
    ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต คร้ังที่ 2/2554  ที่ประชุมไดเสนอใหมีการนําผลการประ
เมิลการดําเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยการสัมภาษณผูที่เก่ียวของที่ได
ปฏิบัติงานรวมมือ ไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
แพทยเพื่อประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาแพทยทั้งนี้ขอมูล
ดังกลาวจะนํามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (CMP_MD_2.7-2-2.1) 
        ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ที่ใชจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 
2555 มีการนําผลการสํารวจในขอ 1 มาใชในการ  ปรับปรุง
หลักสูตร ตาม มคอ.2 จากนั้นนํามาจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนตามรายละเอียดใน 
มคอ.3 เพื่อใหบัณฑิตที่จบไปมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่ไดจากการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตจากขอ 
1 มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  ( CMP_MD_2.7-2-2. 2) 
(CMP_MD_2.7-2-2.3) 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  
         ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) พ.ศ.2553 คร้ังที่ 4/ 2553
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553  กลุมวิชสาธารณสุขศาสตร ไดนํา
ผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ฉบับปรับปรุง 2553 ในเร่ือง
ภาพลักษณของบัณฑิตมีการศึกษาชุมชน ทํางานวิจัย โดยนํามา
ปรับปรุงใหมีรายวิชาที่เนนการจัดทําวิจัย และรายวิชาที่
เก่ียวกับการศึกษาชุมชน รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยเนน กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 5 ดาน  CMP_PH_2.7-2-2.1 
          ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิยาศา
สตรบัณฑิต(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) พ.ศ.2553 คร้ังที่ 
11/2553 มีรายวิชาที่เก่ียวของกับการศึกษาชุมชน คือ การฝก
ปฏิบัติงานอนามัยชุมชน และเก่ียวของกับงานวิจัย คือ รายวิชา

 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.7-2-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.7-2-2.2 
CMP_MD_2.7-2-2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.7-2-2.1 
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ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข ( CMP_PH_2.7-2-2.2 ) และใน
การประชุมคร้ังที่ 12/2553 มีการปรับเนื้อหาในรายวิชาชีพของ
วิชาเอกอนามัยชุมชนในการควบคุมโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ 
(CMP_PH_2.7-2-2.3)       
           นอกจากนี้กลุมวิชาฯ ไดมีแผนที่จะนําขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเพิ่มเติมในป
การศึกษา 2554 ไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตในปตอไป (CMP_PH_2.7-2-2.4)      

CMP_PH_2.7-2-2.2 
 
 

CMP_PH_2.7-2-2.3 
 
 
 
 

CMP_PH_2.7-2-2.4 
 

3. มีการสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

กลุมวิชาแพทยศาสตร        
       วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณอยางเพียงพอตามเกณฑ
มาตรฐานการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและเกณฑ
การขอเปดดําเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแพทยสภา 
พ.ศ. 2545 ตามที่มีรายงานในรายงานประจําป 2556 วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(CMP_MD_2.7-3-3.1) 
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  
     วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากร  โดยไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลังสายวิชาการและ
สรรหาบุคลากรใหเพียงพอตามแผนที่กําหนดไว  
(CMP_PH_2.7-3-3.1)  รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และงบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต ไดแก การจัดหาวัสดุหนังสือ วารสาร 
และตําราทางการแพทยและการสาธารณสุขทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ฐานขอมูลออนไลน สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การ
ติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ตเพิ่มเติม (CMP_PH_2.7-3-3. 2) 
เพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูดานวิชาชีพ ดาน
สาธารณสุข และมีทักษะการทําวิจัยตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงคของหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
 

CMP_MD_2.7-3-3.1 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.7-3-3.1 
 
 
 
 
CMP_PH_2.7-3-3.2 
 
 

 
4. มีระบบและกลไกการสงเสริม

ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทาง

กลุมวิชาแพทยศาสตร 
     วิทยาลัยฯ  ไดมีระบบและกลไกเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
ปริญญาตรีเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยไดมีการประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ
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วิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

การสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข (CMP_MD_2.7-4-4.1) 
     ในปการศึกษา 255 6 นักศึกษาแพทยไดเขารวมกิจกรรม
วิชาการระดับนานาชาติรวม 1 คร้ัง (CMP_MD_2.7-4-4.2)  
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  
      วิทยาลัยฯ ไดจัดทําประกาศ เร่ืองหลักเกณฑการสนับสนุน
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงาน
ทางวิชาการภายนอกมหาวทิยาลัย ของวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข ( CMP_PH_2.7-4-4.1) เพื่อใหเปนระบบ
และกลไกในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตอไป 

 
 

CMP_MD_2.7-4-4.1 
 

CMP_MD_2.7-4-4.2 
 
 
 
 
 

CMP_PH_2.7-4-4.1 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

กลุมวิชาแพทยศาสตร      
      วิทยาลัยฯ ไดมีกิจกรรมสรางเสริมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในดาน คุณธรรมจริยธรรม ดานการเปนผูนํา การ
ทํางานแบบมีสวนรวม พัฒนาใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนอยูในระเบียบวินัยอันดีของ
มหาวิทยาลัย (CMP_MD_2.7-5-5.1), (CMP_MD_2.7-5-5.2), 
(CMP_MD_2.7-5-5.3)    
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  
       วิทยาลัยฯ มี โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
(CMP_PH_2.7-5-5.1)  เชน  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเรียนรูเศรษฐกืจพอเพียง  โครงการปลูกคุณธรรม
จริยธรรมดวยวิถีพุทธ  โครงการสมาธินําใจ  โครงการวันมหิดล 
และอ่ืนๆ 

 
 
 

CMP_MD_2.7-5-5.1 
CMP_MD_2.7-5-5.2 
CMP_MD_2.7-5-5.3 

 
 
 
 

CMP_PH_2.7-5-5.1 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(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 
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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 
CMP_MD_2.7-1-1.1 ผลการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
CMP_MD_2.7-2-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข คร้ังที่ 2/2554 
CMP_MD_2.7-2-2.2 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
CMP_MD_2.7-2-2.3 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา รหัสวิชา 1901 202 พันธุศาสตรการแพทยและ        
  พัฒนาการชีวิตมนุษย  
CMP_MD_2.7-3-3.1 รายงานประจําป 2556 : การจัดสรรทรัพยากรทั้งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
CMP_MD_2.7-4-4.1 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ืองหลักเกณฑการสนับสนุนให      

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมประชุทมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

CMP_MD_2.7-4-4.2 บันทึกขอความ ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการแขงขันตอบปญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยา
ภูมิคุมกันทางการแพทยนานาชาติโดยศิริราช ป 2557 

CMP_MD_2.7-5-5.1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2557 
 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
CMP_MD_2.7-5-5.2 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา : ดานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ดาน      

สงเสริมศิลปและวัฒนธรรม 
CMP_MD_2.7-5-5.3 รายงานประจําป 2556 : ภาพกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําป 2556   
 
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
CMP_PH_2.7-1-1.1 สรุปโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 
CMP_PH_2.7-1-1.2 หนังสือที่ ศธ.0529.16/ ว0695 เร่ือง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามการประเมิน

ประสิทธิภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 
CMP_PH_2.7-1-1.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําปการศึกษา 

2553 
CMP_PH_2.7-2-2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร) พ.ศ.2553 คร้ังที่ 4/2553  
CMP_PH_2.7-2-2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร) คร้ังที่ 11/2553  
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CMP_PH_2.7-2-2.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร) คร้ังที่ 12/2553  

CMP_PH_2.7-2-2.4 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 หมวดที่ 2 ขอ 1.2.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

CMP_PH_2.7-3-3.1 แผนอัตรากําลังสายวิชาการ พ.ศ. 2555-2558  
CMP_PH_2.7-3-3.2 ผลการดําเนินงานดานเอกสารสนเทศ ปงบประมาณ 2555 
CMP_PH_2.7-4-4.1 ประกาศเร่ืองหลักเกณฑการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 
 ผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
CMP_PH_2.7-5-5.1 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ป 2557 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที ่2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
หมายเหตุ :  ทั้งสองกลุมวิชามีการดําเนินงานรวมกัน 
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 

        มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคณะมี
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริม โดยมี 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเร่ืองคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
(1) “รูจักกาลเทศะ ” โดยเนนพฤติกรรมบงชี้ “แตงกาย
เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่” 
(2) “มีระเบียบวินัย” โดยเนนพฤติกรรมบงชี้ “ความตรงตอ
เวลา” 
(3) “มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อสวนรวม ” โดยเนน
พฤติกรรมบงชี้ “มีความเสียสละ มีน้ําใจและมีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ”   (CMP_2.8-1-1.1)   
2. วิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหนักศึกษาทุก คนมีพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม โดยมี
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 5 /2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-1-1.1 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ดังนี้ ใหผูชวยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา และหัวหนากลุม
วิชาทั้งสองกลุมมีการดูแล กํากับ ติดตาม พฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม  ซึ่ง
กําหนดใหมีการประเมินคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
(CMP_2.8-1-1.2)   

 
 
 
 

CMP_2.8-1-1.2 
2. มีการถายทอดหรือเผยแพร

พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไป
ยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของ
ทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

      วิทยาลัยฯ  ไดเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยาง
ทั่วถึงดังนี้ 

• นักศึกษา   
- คูมือการใชหองสมุดวิทยาลัยฯ (CMP_2.8-2-2.1) 
- มีการประชาสัมพันธเร่ืองการแตงกายที่ถูกระเบียบผาน
เว็บไซต และบอรดประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ  
(CMP_2.8-2-2.2) (CMP_2.8-2-2.3) 
- Facebook ของกลุมนักศึกษาแพทยศาสตร  และ
สาธารณสุขศาสตร (CMP_2.8-2-2.4) (CMP_2.8-2-2.5) 

• คณาจารยของวิทยาลัยฯ สถาบันรวมผลิตและ
หนวยงานที่เก่ียวของ  

- มีหนังสือแจงเวียนเร่ืองประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  (CMP_2.8-2-2.6)  ใหแกคณาจารย สถาบันรวม
ผลิตที่เก่ียวของ รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

 
 
 
 
 

CMP_2.8-2-2.1 
CMP_2.8-2-2.2 
CMP_2.8-2-2.3 

 
 

CMP_2.8-2-2.4 
CMP_2.8-2-2.5 
CMP_2.8-2-2.6 

3. มีโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัว
บงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน 

 

        วิทยาลัยฯ ไดจัดทําโครงการและกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้  
1. กิจกรรมที่สงเสริม “รูจักกาลเทศะ” โดยเนนพฤติกรรม
บงชี้ “แตงกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ ” และ 
“มีระเบียบวินัย” โดยเนนพฤติกรรมบงชี้ “ความตรงตอ
เวลา” 
- มีการจัด กิจกรรม“แตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อ
ศักดิ์ศรี ว.แพทย” โดยการประชาสัมพันธ กิจกรรมใหแก 
นักศึกษา คณาจารย ทราบ (CMP_2.8-3-3.1)  
- มีการสงเสริมและติดตามกํากับพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ของนักศึกษาดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตร  
กลุมวิชาแพทยศาสตรมีกิจกรรมดูแลพฤติกรรมของ
นักศึกษาเร่ืองความตรงตอเวลาในการสงงานตามกําหนด 
การมีระเบียบวินัยและการแตงกาย  

 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-3-3.1 
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โดยมีมติที่ประชุมอาจารยชั้นปรีคลินิก หลักสูตร
แพทยศาสตร คร้ังที่ 1/2556 และการประชุมประชุม
อาจารยชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร คร้ังที่ 9/2556 
(CMP_2.8-3-3.2) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรมีกิจกรรมดูแลพฤติกรรมของ
นักศึกษาเร่ืองความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน 
และการแตงกาย โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร คร้ัง
ที่ 14/2556 (CMP_2.8-3-3.3) 
2. กิจกรรมที่สงเสริม  “มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพ่ือ
สวนรวม ” โดยเนนพฤติกรรมบงชี้ “มีความเสียสละ มี
นํ้าใจและมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ” 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดมีการ
ดําเนินงาน โครงการดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
นักศึกษา เพื่อสงใหนักศึกษามีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะ
เพื่อสวนรวม (CMP_2.8-3-3.4) 

 
 
 

CMP_2.8-3-3.2 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-3-3.3 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-3-3.4 

4. มีการประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอย    รอย
ละ 90  ของตัวบงชี้ 

    วิทยาลัยฯ ไดทําการประเมินผลกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ดังนี้ 
4.1  การจัดกิจกรรม“แตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อ
ศักดิ์ศรี ว.แพทย”มีตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการจํานวน 
2 ตัวบงชี้ ซึ่งไดดําเนินการบรรลุเปาหมายจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
คิดเปนรอยละ 100  
(CMP_2.8-4-4.1) 

• หลักสูตรแพทยศาสตร  
กลุมวิชาแพทยศาสตรมีการประเมินผลกิจกรรมดูแล
พฤติกรรมของนักศึกษาเร่ืองความตรงตอเวลาในการสงงาน
ตามกําหนด การมีระเบียบวินัยและการแตงกาย  
ดังตัวชี้วัดตอไปนี้ มีนักศึกษาสงงานตามกําหนด การมี
ระเบียบวินัย และการแตงกายถูกระเบียบ อยางนอยรอยละ 
80 โดยมีรายวิชาที่ดําเนินการอยางนอย 1 รายวิชาตอป 
(รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข) ซึ่งผลการดําเนินงาน
บรรลุตามตัวบงชี้ (CMP_2.8-4-4.2) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  
กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรมีการประเมินผลกิจกรรมดูแล
พฤติกรรมของนักศึกษาเร่ืองความตรงตอเวลาในการเขาชั้น

 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-4-4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-4-4.2 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เรียน และการแตงกาย ดังตัวชี้วัดตอไปนี้  มีนักศึกษาเขา
เรียนตรงตอเวลาอยางนอย รอยละ 80 โดยมีรายวิชาที่
ดําเนินการอยางนอย 1 รายวิชาตอชั้นป (CMP_2.8-4-4.3) 
        การจัดโครงการดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  มี
ตัวชี้วัดที่บงชี้ความสําเร็จของโครงการ 2 ตัวชี้วัดคือ 
1. จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80    
2. ภายหลังจากเขารวมโครงการคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาที่เขารวม มีจิตอาสาเขารวมดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยฯจัดข้ึน คือ  
(CMP_2.8-4-4.4) 

• หลักสูตรแพทยศาสตร  
นักศึกษาแพทยที่ผานการเขารวมโครงการดานเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม ไดมีจิตอาสาเขารวมโครงการเรียนรู
คุณคาศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญขาวประดับ
ดิน ในวันที่ 27 สิงหาคม-4 กันยายน 2556 (CMP_2.8-4-
4.5) 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ที่ผานการเขารวมโครงการดาน
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ไดมีจิตอาสาเขารวมโครงการ
กิจกรรมการจัดโครงการสานฝนตนกลาสาสุข ในวันที่ 18-
21 มกราคม 2557 (CMP_2.8-4-4.6)  

 
 

CMP_2.8-4-4.3 
 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-4-4.4 
 
 
 
 

CMP_2.8-4-4.5 
 
 
 
 
 

CMP_2.8-4-4.6 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ 

         ในปการศึกษา 2556 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ไดรับ
การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยมี นางสาวพัชรนันท จิรฐิติวงศ นักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตร ชั้นปที่ 4 ไดรับโลรางวัล นักศึกษา
แพทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา  ( CMP_2.8-
5-5.1)  

 
 
 
 

CMP_2.8-5-5.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

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

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง  
CMP_2.8-1-1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม  
CMP_2.8-1-1.2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 5/2556 
CMP_2.8-2-2.1 คูมือการใชหองสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
CMP_2.8-2-2.2 การประชาสัมพันธเร่ืองการแตงกายที่ถูกระเบียบผานเวบไซตวิทยาลัยแพทยฯ 
CMP_2.8-2-2.3 บอรดประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯ 
CMP_2.8-2-2.4 Facebook ของกลุมนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร 
CMP_2.8-2-2.5 Facebook ของกลุมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
CMP_2.8-2-2.6  หนังสือแจงเวียนเร่ือง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดาน

คุณธรรม จริยธรรมใหแกคณาจารย สถาบันรวมผลิตที่เก่ียวของ  
และหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

CMP_2.8-3-3.1 โครงการแตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย 
CMP_2.8-3-3.2  รายงานการประชุมประชุมอาจารยชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร คร้ังที่ 1/2556 และการ

ประชุมประชุมอาจารยชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตร คร้ังที่ 9/2556 
CMP_2.8-3-3.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร คร้ังที่ 

14/2556  
CMP_2.8-3-3.4      โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข  
CMP_2.8-4-4.1      สรุปการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ “แตงกายดี มีวินัย ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี 

ว. แพทย” 
CMP_2.8-4-4.2 ใบรายงานสรุปรายวิชาที่ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรม ดานการตรงตอเวลา มี

ระเบียบวินัยและการแตงกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (แพทยศาสตร) 
CMP_2.8-4-4.3   ใบรายงานสรุปรายวิชาที่ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรม ดานความตรงตอเวลา 

และการแตงกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
CMP_2.8-4-4.4   สรุปรายงานการดําเนินงานการจัดโครงการดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
CMP_2.8-4-4.5 สรุปรายงานการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ 2556 โครงการ เรียนรูคุณคาศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญขาวประดับดิน 
CMP_2.8-4-4.6 สรุปรายงานการการดําเนินงานโครงการบริการแกสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ 2556 โครงการ สานฝน ตนกลา สา’สุข คร้ังที่ 1 
CMP_2.8-5-5-1 รายชื่อผูที่ไดรับโลเกียรติคุณของแพทยสภาและภาพกิจกรรมการมอบโลรางวัลนักศึกษาแพทยที่มี

คุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา ในวันไหวครู ปการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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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 2556 14 82 96 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ไดงานทํา 14 66 80 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรีท่ีอุปสมบท - - - คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรีท่ีเขารับการเกณฑทหาร - - - คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 11 11 คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - - - คน 
-จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรีท่ีศึกษาตอ - 1 1 คน 

      -จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ท่ีไมไดงานทํา - 1 1 คน 
2. จํานวนผูสําเร็จการ ศึกษาระดับป .ตรีท่ี ไดงานทําและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ท่ีนํามาเปนตัวตั้ง) 
14 77 91 คน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรีท่ีตอบแบบสํารวจฯ 14 79 93 คน 
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรี (ท่ีนํามาเปนตัวหาร) 14 78 92 คน 
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับป.ตรีท่ีตอบแบบสํารวจฯ 100 96.34 96.88 รอยละ 
6. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ปการศึกษา 2556 100 98.72 98.91 รอยละ 
7. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100) 5 4.94 4.95 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 98 รอยละ92.44 4.62 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 98 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 98 รอยละ 88.75 4.44 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ  รอยละ 92.44 รอยละ 98.91 4.95 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 92.44  รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 92.44 รอยละ 98.72 4.94 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_2.9.1-1   สรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ป 2556 จากสรุปรายไดเฉลี่ย   
                    ของบัณฑิต 2556  
CMP_2.9.1-2   รายชื่อบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ธันวาคม 2556 
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ตัวบงชี้ที่ 2.9.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ(สมศ.2)                
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการใหคะแนน  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5) 
ผลการคํานวณ  

ขอมูลพ้ืนฐาน 
จํานวน 

หนวยวัด 
พบ. วทบ. วิทยาลัยฯ 

1. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ      
1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.88 4.30 4.59 คะแนน 
1.2 ดานความรู 4.50 3.99 4.24 คะแนน 
1.3 ดานทักษะทางปญญา 4.44 4.07 4.26 คะแนน 
1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.44 4.21 4.32 คะแนน 
1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.61 3.90 4.25 คะแนน 

1.6  ดานลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

“สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” 

4.44 4.20 4.32 คะแนน 

ผลการวิเคราะหขอมูล โดยผูใชบัณฑิตตามลักษณะงานใน
สาขาวิชาของบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

3.78 - 3.78 คะแนน 

1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษา
และสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของ 

3.80 - 3.80 คะแนน 

2. มีความสามารถในการพัฒนางานที่ปฏิบัติใหมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 3.80 - 3.80 คะแนน 
3. มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความกาวหนาทาง

วิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 
3.87 - 3.87 คะแนน 

4. มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพใหมีความ
เจริญกาวหนา 

3.73 - 3.73 คะแนน 

5. มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณเก่ียวกับวิชาชีพ 3.80 - 3.80 คะแนน 
2.จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 15   คน 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 15   คน 
2. คิดเปนรอยละ 100   รอยละ 

3. คาคะแนนคุณภาพบัณฑิต ทั้ง 1-5 ดาน 4.57 4.09 4.33 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

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 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 4.41 คะแนน 4.09 คะแนน  4.33 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 4.41 คะแนน 4.09 คะแนน 4.57 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 4.41 คะแนน 4.09 คะแนน 4.09 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

หมายเหตุ :  ขอมูลนักศึกษาจบในรอบปลายปการศึกษา 2555 นํามาใชประเมินในปการศึกษา 2556 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_2.9.2-1 แบบสรุปความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2555  
CMP_2.9.2-2 ตัวอยางแบบสอบถามตอบกลับจากผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2555 
CMP_2.9.2-3  ผลการวิเคราะหขอมูล โดยผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ.2550  
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.9.5  การพัฒนาคณาจารย   (สมศ. 14) 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  
 คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของ
สถาบันในการสงเสริม สนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ สวนการ
คิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑ
ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ กพ. 

เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 
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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 12 15 18.5 1 

2. ผูชวยศาสตราจารย 0 0 2 2 3 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 2556 

148.50 41 189.50 คาถวง 
นน. 

1.1 ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ระดับ
ปริญญาตรี 

0 0 0 คาถวง 
นน.  

1.2 ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ระดับ
ปริญญาโท 

30 36 66 คาถวง 
นน.  

1.3 ผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ระดับ
ปริญญาเอก 

118.50 5 123.50 คาถวง 
นน.  
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

หนวย
วัด 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2556 37.50 18 55.50 คน 
3. ผลรวมถวงน้ําหนักเฉลี่ยของระดับคุณภาพ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ /
อาจารยทั้งหมด 

3.96 2.28 3.41 คะแนน 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
(คะแนนเต็ม 6 เทากับ 5 คะแนน) 

3.30 1.90 2.84 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ระดับคุณภาพฯ/
อาจารยประจํา) 

คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(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 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ระดับคุณภาพฯ/
อาจารยประจํา) 

คะแนนการตนเอง
ประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 3.21 คะแนน 3.41 คะแนน 2.84 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 3.21 คะแนน 3.96 คะแนน 3.30 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 3.21 คะแนน 2.28 คะแนน 1.90 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_2.9.5-1 ตารางสรุปจํานวนอาจารย ระบุวุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา 2556  
                  ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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การประเมินตนเอง 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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องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผูบริหารมีนโยบายและใหการสนับสนุนการทํากิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองของการ
สรางเสริมสุขภาพ และการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม  

- วิทยาลัยฯ มีระบบอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาชั้นป เพื่อติดตามดูแลและใหคําแนะนําแกนักศึกษา
อยางทั่วถึง  

- วิทยาลัยฯ มีการประสานงานพัฒนานักศึกษากับสถาบันรวมผลิตอยางสม่ําเสมอ ทําใหนักศึกษาทุกชั้นป
ไดทํากิจกรรมรวมกัน  

- มีการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรไดทํารวมกัน 
- นักศึกษามีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งเปนโครงการที่คณาจารยจัดเพื่อเสริมการเรียนรูใน

รายวิชาตางๆ  
- มีกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ทําใหนักศึกษาไดรับพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง  
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- วิทยาลัยฯ มีนักศึกษา 2 หลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนแตกตางกันทําใหมีชวงเวลาการจัดกิจกรรม

รวมกันไดนอย 
- สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ยังไมเพียงพอ 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและมีอาจารยที่ปรึกษาชั้นป ที่นักศึกษาจะขอรับคําปรึกษาได

ตามความเหมาะสม 
- วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ทําใหนักศึกษาไดรับ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
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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 

1. วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยมี
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (CMP_3.1-1-1.1)  
2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นปของทั้งสองหลักสูตร 
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต       (CMP_3.1-1-1.2) 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (CMP_3.1-1-1.3)    
3. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อแนะแนวการปรับตัว
และใชชีวิตแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา (CMP_3.1-1-1.4)  
4. มีการจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยใชเปนแนวทางใน
การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง  (CMP_3.1-1-1.5) 

CMP_3.1-1-1.1 
 
 

CMP_3.1-1-1.2 
CMP_3.1-1-1.3 
CMP_3.1-1-1.4 

 
 

CMP_3.1-1-1.5 
2. มีการจัดบริการขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา 

        วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาผานชองทางตางๆ ดังนี ้
- ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯและวิทยาลัยฯ (CMP_3.1-2-2.1)    
- หนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธภายในวิทยาลัยฯและสถาบันรวมผลิต 
(CMP_3.1-2-2.2)  
- บอรดประชาสัมพันธของงานพัฒนานักศึกษา(CMP_3.1-2-2.3)  
- Facebook ของกลุมนักศึกษาแพทยและสาธารณสุข (CMP_3.1-2-
2.4) 

 
 

CMP_3.1-2-2.1 
 

CMP_3.1-2-2.2 
CMP_3.1-2-2.3 
CMP_3.1-2-2.4 

 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา 

        วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษาดังนี้  
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มี การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางานในวชิาชีพใหกับรุนนอง ใน กิจกรรมการ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร  ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 
ณ สวนสัตวอุบลราชธานี (CMP_3.1-3-3.1)  
- หลักสูตรแพทยศาสตร มีการจัดอบรมเร่ืองประสบการณการเปน
แพทยในชุมชน กฎหมายเก่ียวกับแพทยและการฟองรอง เวชจริย
ศาสตรใหกับนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 เพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกไปปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ในงานปจฉิมนิเทศ นักศึกษา
แพทย  วันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2557 ณ บานสวนกอลฟแอนดเฮาส อ.วา
รินชําราบ จ.อุบลราชธานี  (CMP_3.1-3-3.2) 

 
 
 
 
 

CMP_3.1-3-3.1 
 
 
 

CMP_3.1-3-3.2 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน
ตอศิษยเกา 

       วิทยาลัยฯ จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
ผานทาง website ของมหาวิทยาลัยฯ และ วิทยาลัยฯ (CMP_3.1-
4.4.1)  
- ฐานขอมูล REG  ( CMP_3.1-4.4.2)   
- Facebook ของกลุมวิชาแพทยศาสตรและกลุมวิชาสาธารณสุข 
(CMP_3.1-4.4.3) 
- Facebook ชมรมศิษยเกาของวิทยาลัยฯ (CMP_3.1-4.4.4)  

CMP_3.1-4.4.1 
 
 

CMP_3.1-4.4.2 
CMP_3.1-4.4.3 

 
CMP_3.1-4.4.4 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษย
เกา 

วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณให
ศิษยเกาดังนี้  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internal Auditor ISO 14001&18001 

ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  เพื่อใหศิษยเกาไดเขารวมการประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิชาการ      (CMP_3.1-5-51)   

2. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
"พัฒนากําลังคนและการวิจัยดานสุขภาพในยุค AEC"  ในวันที ่13-
14 มี.ค.57 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(CMP_3.1-5-5.2) 

3. การประชุมศิษยเกาของวิทยาลัยฯเพื่อกอตั้งชมรมศิษยเกา เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  (CMP_3.1-5-5.3) 

 
 
 
 

CMP_3.1-5-5.1 
 
 
 
 

CMP_3.1-5-5.2 
 
 
 

CMP_3.1-5-5.3 
6. มีผลการประเมิน

คุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1-3 ทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 

           วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมินผลคุณภาพของ
การใหบริการตามแบบประเมินของวิทยาลัย ซึ่งไดผลการประเมินรวม
เฉลี่ยทั้ง 3 ดาน เทากับ 3.74 โดยผลการประเมินแยกเปน 3 ดานดังนี้  
 ดานที่ 1  การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.67    
ดานที่ 2  การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ได
คะแนนเฉลี่ย  3.76 
ดานที่ 3  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 3.74   (CMP_3.1-6-6.1) 

CMP_3.1-6-6.1 

7. มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา 

           งานพัฒนานักศึกษาไดนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแจงให คณะกรรมการ บริหารงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ 
ทราบ    เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษาตอไป ในการประชุมกรรมการคณะกรรมการงาน
พัฒนานักศึกษาวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น ณ หองประชุม 
CMP 412 วิทยาลัยฯ  (CMP_3.1-7-7.1) 

CMP_3.1-7-7.1 
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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 
CMP_3.1-1-1.1     สั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
CMP_3.1-1-1.2 แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําชั้นปของหลักสูตรแพทยศาสตร 
CMP_3.1-1-1.3 แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําชั้นปของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
CMP_3.1-1-1.4 กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2556 
CMP_3.1-1-1.5 คู มืออาจารยท่ีปรึกษา 
CMP_3.1-2-2.1 หนาเวบไซตของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
CMP_3.1-2-2.2 หนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธภายในวิทยาลัยฯและสถาบันรวมผลิต 
CMP_3.1-2-2.3 บอรดประชาสัมพันธของงานพัฒนานักศึกษา 
CMP_3.1-2-2.4 Facebook ของกลุมนักศึกษาแพทยและกลุมสาธารณสุข 
CMP_3.1-3-3.1 กําหนดการปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ในวันท่ี 12-13 มีนาคม 2557         ณ 

สวนสัตวอุบลราชธาน ี
CMP_3.1-3-3.2 กําหนดการปจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2557   ณ บานสวนกอลฟแอนด

เฮาส อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
CMP_3.1-4-4.1  หนาเวบไซตของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
CMP_3.1-4-4.2 ฐานขอมูล REG 
CMP_3.1-4-4.3 Facebook ของกลุมนักศึกษาแพทยและกลุมนักศึกษาสาธารณสุข 
CMP_3.1-4-4.4 Facebook ชมรมศิษยเกาของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
CMP_3.1-5-5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internal Auditor ISO 14001&18001         

ในวันท่ี 21 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เพ่ือใหศิษยเกาได
เขารวมการประชุมและนําเสนอผลงาน  

CMP_3.1-5-5.2  การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข "พัฒนากําลังคนและการวิจัย
ดานสุขภาพในยุค AEC"  ในวันท่ี 13-14 มี.ค.57 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

CMP_3.1-5-5.3  การประชุมศิษยเกาของวิทยาลัยฯเพ่ือกอตั้งชมรมศิษยเกา เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2557 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
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CMP_3.1-6-6.1  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานีดานระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลชาวสาร  
ประจําปการศึกษา 2556  ( รายคณะ ) 

CMP_3.1-7-7.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาวันท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น 
ณ หองประชุม CMP 412 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 
 
 
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 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนา
นักศึกษารวม  เพื่อกํากับดูแลและ จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม (CMP_3.2-1-1.2)          
   - วิทยาลยัฯ ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกดาน (CMP_3.2-1-
1.1)  

 
CMP_3.2-1-1.1 
CMP_3.2-1-1.2 

 

2. มีกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

       วิทยาลัยฯ ไดใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา โดยผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําป 2556  
(CMP_3.2-2-2.1)  
     - มีการแจกแผนพับประชาสัมพันธดานการประกันคุณภาพให
นักศึกษาทุกชั้นป (CMP_3.2-2-2.2) 
     - มีการใหความรูการประกันคุณภาพแกสโมสรนักศึกษา ใน
กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา  (CMP_3.2-2-2.3)  

 
 

CMP_3.2-2-2.1 
 

CMP_3.2-2-2.2 
 

CMP_3.2-2-2.3 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดับ

        วิทยาลัยฯ ไดสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมโดยใชหลัก PDCA ในการจัดทํา
โครงการและดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  (CMP_3.2-3-3.1)   
อยางนอย 5 ประเภทไดแก 
    - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
เชน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการปจฉิมนิเทศ

 
 

CMP_3.2-3-3.1 
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ปริญญาตรีและอยางนอย 
2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 
   -  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  เชน  การแขงขันกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ 17 สถาบัน การแขงขันกีฬาศูนย
วิทยาศาสตรสุขภาพ  4 สถาบัน โครงการแขงกีฬานองใหม การ
แขงขันกีฬาเข็มสัมพันธ โรงเรียนแพทยสรางเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เชน 
โครงการบริจาคโลหิตในวันมหิดล โครงการธนาคารขยะ   
    - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  เชน โครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการนั่งสมาธิ กิจกรรมแตงกายดี มี
วินัย ตรงตอเวลา เพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย 
   - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน กิจกรรมวันไหว
ครู กิจกรรมทําบุญอาจารยใหญ  กิจกรรมถวายพวงมาลาวัน
มหิดล 

4. มีการสนับสนุนให
นักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน 

    วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
จัดกิจกรรมดังนี ้
1. นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมการแขงขันกีฬาเฟรชชี่และกีฬา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  ( CMP_3.2-4-4.1) 
2. นักศึกษาแพทยไดเขารวมโครงการ/ประชุมเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพระหวางสถาบันผลิตแพทยใหม และเขารวม
แขงขันกีฬาเข็มพันธ งานกีฬาเข็มสัมพันธ คร้ังที่ 26 วันที่ 19-21 
ตุลาคม 2556  ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
(CMP_3.2-4-4.2) 
3. กิจกรรมการเปดร้ัวโรงเรียนแพทย (CMP_3.2-4-4.3) 
4. นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรเขารวมเปนสมาชิก “สมาพันธ
นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหง
ประเทศไทยและไดเขารวมแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ  คร้ังที่ 
32 ”กันภัยมหิดลเกมส “ เมื่อวันที่  7-8 ธันวาคม 2556 ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (CMP_3.2-4-4.4) 

 
 
 
 

CMP_3.2-4-4.1 
 
 

CMP_3.2-4-4.2 
 
 

CMP_3.2-4-4.3 
 
 
 
 

CMP_3.2-4-4.4 
5. มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

       วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการใหนักศึกษาประเมินผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามที่กําหนดในโครงการ 
(CMP_3.2-5-5.1) และกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการ
จัดกิจกรรม(CMP_3.2-5-5.2) เพื่อจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาใน
ปตอไป  
 

 
 

CMP_3.2-5-5.1 
CMP_3.2-5-5.2 
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6. มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

       วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ขอเสนอแนะของนักศึกษา การ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษา 
ในที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานพัฒนานักศึกษา วันที่  23 
เมษายน 2557 เวลา 13.30 น ณ หองประชุม CMP 412 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    (CMP_3.2-6-6.1)  

 
 
 
 

CMP_3.2-6-6.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินตนเอง                     

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_3.2-1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษารวม ประจําปการศึกษา 2557  
CMP_3.2-1-1.2 แผนการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา  
CMP_3.2-2-2.1 กําหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556  
CMP_3.2-2-2.2 แผนพับประชาสัมพันธดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
CMP_3.2-2-2.3 กําหนดการวันสัมมนาสโมสรนกัศึกษาประจําป 2556 
CMP_3.2-3-3.1 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2557  
CMP_3.2-4-4.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 
CMP_3.2-4-4.2 หนังสือการสงนักศึกษาเขารวมประชุมเครือขายการพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบันผลิตแพทยใหม 
CMP_3.2-4-4.3 การเขารวมกิจกรรมเปดร้ัวโรงเรียนแพทย 
CMP_3.2-4-4.4 การเขารวมเปนสมาชิกสมาพันธนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพแหง

ประเทศไทยและเขารวมแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ คร้ังที่ 32 ”กันภัยมหิดลเกมส” ในวันที่ 7-8 
ธันวาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

CMP_3.2-5-5.1 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2557 
CMP_3.2-5-5.2     รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษา  
CMP_3.2-6-6.1     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา   
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 4 
 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน    
                 สรางสรรค 

8 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ                
                 งานสรางสรรค 

5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน  
                 อาจารยประจําและนักวจิัยประจํา 

76,717.50บาท/
คน 

5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ 
                   เผยแพร  

รอยละ 28.32 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  รอยละ 21.24 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ   รอยละ 2.65 1.33 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5.00 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  3.78 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.39 คะแนน 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        - มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย 

 ของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  -   มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

         -  คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยและสามารถขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก รวมถึงมี  
   ผลงานตีพิมพทั้งระดับชาติ และนานาชาติอยางตอเนื่อง 

- มีการจัดประชุม Research forum โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญจากทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนอาจารย
ภายในวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการกระตุนและเพิ่มพูนความรูทางพื้นฐาน นวัตกรรม และงานวิจัย ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางดานวิจัย 

- มีคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยและโรงพยาบาลรวมผลิต เพื่อประสานงานดานวิจัย แลกเปลี่ยนงานวิจัย
ตลอดจนนํางานวิจัยที่เกิดข้ึนจากอาจารยกลุมปรีคลินิกไปใชประโยชน 

- สงเสริมอาจารยใหทําวิจัยโดยมีการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยฯ เพื่อเปนทุนสนับสนุนการทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคและการตีพิมพเผยแพรผลงานระดับชาติ และจัดอบรมแนวทางการในการขอทุนวิจัย
และทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

- มีนักวิจัยพี่เลี้ยงชวยเหลือจากหลายสถาบัน เชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - ควร กระตุนอาจารยรุนใหมใหทําวิจัยมากข้ึน 
  - พัฒนา ระบบการสรางขวัญกําลังใจและการยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยให 
    รางวัลแก นักวิจัยที่มีผลงานประจําปอยางตอเนื่อง 
 -   พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศใหมากข้ึน 
 - ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการวิจัยอยางตอเนื่อง  
 - พัฒนาหนวยงานสนับสนุนการออกแบบเคร่ืองมือวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการ  

ประเมินผลการวิจัย 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - สนับสนุนงบประมาณของวิทยาลัยฯ ดานการวิจัยเพื่อใหมนีักวิจัยและผลงานวิจัยมากข้ึน 
 - สนับสนุนใหมกีารสรางเครือขายความรวมมือหรือกลุมวิจัยระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
    ประเทศ  
- สงเสริมใหบุคคลากรทํางานวิจัยโดยอาศัยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและจัดกิจกรรมการจัดการ 
     ความรูระหวางนักวิจัยที่มีประสบการณกับนักวิจัยหนาใหม 
 -   มีประกาศสนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ และผลงานวิจัยที่นําไปใช         
     ประโยชน 
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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. มีข้ันตอนการบริหารงานวิจัยและการดําเนินงาน (CMP-4.1-1-
1.2) 
 2. มีการกําหนดแผนกลยุทธดานการวิจัยในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 
2555-2559)  (CMP-4.1-1-1.2) 
3. มีการกําหนดแผนปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(CMP-4.1-1-1.3) 
4. มีการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ผานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย (CMP-4.1-1-1.4) เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
แผนงานและกรอบการดําเนินงานวิจัย สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค ตลอดจนการตีพิมพเผยแพร
ผลงานอยางตอเนื่อง  
5. มีการดําเนินงานและจัดกิจกรรมดานการวิจัยอยางตอเนื่อง ซึ่งได
สรุปในรายงานประจําป (CMP-4.1-1-1.5) 

 
 
 
CMP-4.1-1-1.1 

 
CMP-4.1-1-1.2 

 
CMP-4.1-1-1.3 

 
CMP-4.1-1-1.4 

 
 
 
 

CMP-4.1-1-1.5 

2. มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

 

      วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
       วิทยาลัยฯ ไดบูรณาการการทําวิจัยกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังนี้ 
        1. รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและปญหาพิเศษทางดาน
สาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตร (CMP-
4.1-2-2.1 ) โดยใหนักศึษาไดทํางานวิจัยปญหาพิเศษเพื่อพัฒนา
ทักษะและกระบวนการวิจัย 
        2. รายวิชาเวชศาสตรชุมชน หลักสูตรแพทยศาสตร และมี
รายงานการวิจัยจากปญหาของชุมชน(CMP-4.1-2-2.2) 
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ไดจัดทําประกาศ เร่ือง “หลักเกณฑการ

 
 
 
 
 

CMP-4.1-2-2.1 
 
 
 

CMP-4.1-2-2.2 
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สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ของวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข” ( CMP-4.1-2-2 .3 ) และ
นักศึกษาไดเขารวมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู 
กระบวนการวิจัย และรับฟงการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม
วิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่ 3 (CMP-
4.1-2-2.4) 

 
 

CMP-4.1-2-2.3 
 
 

CMP-4.1-2-2.4 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัย
แกอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ดังนี้ 
    1. จัดทําประกาศ เร่ือง “ เกณฑ พัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2556 ” (CMP-4.1-3-3.1) ซึ่งมีอาจารยและนักวิจัยได
เขารวมนําเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมวิชาการ  
    2. จัดอบรมใหความรูโดยเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ คือ 
ศาสตราจารย ดร.มาลินี เหลาไพบูลย บรรยายหัวขอเร่ือง “ Meta-
Analysis”ในวัน ศุกรที่ 5กรกฎาคม  2556 (CMP-4.1-3-3.2) เพื่อ
เปนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
    3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียน proposal และ
จรรยาบรรณนักวิจัย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (CMP-4.1-3-
3.3) และมีการประชาสัมพันธในเว็บไซต (CMP-4.1-3-3.4)  

 
 
 
 
CMP-4.1-3-3.1 
 
 
 
CMP-4.1-3-3.2 
 
 
CMP-4.1-3-3.3 
CMP-4.1-3-3.4 
 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

     วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุน
วิจัย ดังนี้ 
      1. จัดทําประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัย ( CMP-4.1-4-4.1) เพื่อใหอาจารยและนักวิจัยไดพัฒนา
งานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
     2.วิทยาลัยไดจัดทําโครงการสนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท เพื่อใหอาจารยและนักวิจัยได
จัดทําขอเสนอโครงการวิจัย  (CMP-4.1-4-4.2)     
     3. มีโครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน เชน โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาฤทธิ์กระตุนการเจริญ
ของเซลลและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพรพื้นบาน
(CMP-4.1-4-4.3) 

 
 
 
CMP-4.1-4-4.1 

 
 
 

CMP-4.1-4-4.2 
 
 
 

CMP-4.1-4-4.3 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตามอัตลักษณ

       วิทยาลัยฯสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบัน ดังนี้ 
1. หองปฏิบัติการวิจัยและหนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อ
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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) 

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย (CMP-4.1-5-5.1)  
2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย ( CMP-4.1-
5-5.2) 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ( CMP-4.1-5-5.3) 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนตํารา และงานวิจัย 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~library/  (CMP-4.1-5-5.4) 
4. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ  
จัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คร้ัง
ที่ 3 เร่ือง “การพัฒนากําลังคนและการวิจัยดานสุขภาพในยุค 
AEC” ระหวาง วันที่ 13-14 มีนาคม  255 7 โดยมีศาสตราจารย
ผูเชี่ยวชาญ ในดานสุขภาพ เชน การคัดกรอง และการตรวจ
วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย ระบาดวิทยาโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารรสุขชุมชน 
(CMP-4.1-5-5.5) 
 

CMP-4.1-5-5.1 
CMP-4.1-5-5.2 

 
CMP-4.1-5-5.3 

 
CMP-4.1-5-5.4 

 
 
 
 
 
 

CMP-4.1-5-5.5 
 

6) มีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนใน
ขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 

     วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังนี้ 

1. รายงานความกาวหนาและการรายงานผลการดําเนินงาน 
ฉบับสมบูรณ (CMP-4.1-6-6.1) 
     2. ผลการติดตามการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังนี้ 
          2.1 ผลการประเมิน หองปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกและ
หนวยงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย (CMP-4.1-6-6.2) 
2.2ผลการประเมินหองสมุดสนับสนุนการวิจัย (CMP-4.1-6-6.3 
และ6.4) 
          2.3 ผลการประเมิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( CMP-
4.1-6-6.5) 

 
 
 

CMP-4.1-6-6.1 
 
 
 

CMP-4.1-6-6.2 
CMP-4.1-6-6.3 
CMP-4.1-6-6.4 
CMP-4.1-6-6.5 
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          2.4 ผลการประเมิน กิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คร้ังที่ 3 เร่ือง “การพัฒนา
กําลังคนและการวิจัยดานสุขภาพในยุค AEC”(CMP-4.1-6-6.6) 

CMP-4.1-6-6.6 

7) มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน 
 
 

       วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการนําผลการประเมินภารกิจการวิจัย
ที่ไดรับจากอาจารยและนักวิจัย มาปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  โดย
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อให
ขอเสนอแนะแนวทางในดานการดําเนินงานวิจัย และงบประมาณ
การวิจัยใหแลวเสร็จตามปงบประมาณ และขอเสนอแนะในดาน
พันธกิจวิจัย (CMP-4.1-7-7.1)  

 
 
 
 
 

CMP-4.1-7-7.1 
 

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

        วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝาย 4 (สกว.) (CMP-4.1-8-
8.1) 
   2. วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถ่ิน
ในพื้นที่มหาวิทยัลยอุบลราชธานี (CMP-4.1-8-8.2) 
 3. มีโครงการวิจัย เร่ือง “รูปแบบการจัดการน้ําบาดาลใหถูกสุข 
ภิบาลโดยการมีสวนรวมของชุมชน บานเกานอย ตําบลธาตุ อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”(CMP-4.18-8.3) เพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชน และมหีนวยงานในชุมชนเขารวมในการ
วิจัยดวย 

 
 
 

CMP-4.1-8-8.1 
 
 

CMP-4.1-8-8.2 
 
 

CMP-4.18-8.3 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ (1-7) 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                     

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิงหลักฐาน 
CMP-4.1-1-1.1 ข้ันตอนการดําเนินงานบริหารงานวิจัย  
CMP-4.1-1-1.2 แผนกลยุทธดานการวิจัยในระยะเวลา 5 ป 
CMP-4.1-1-1.3 แผนปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
CMP-4.1-1-1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
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CMP-4.1-1-1.5 รายงานประจําป 
CMP-4.1-2-2.1 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและปญหาพิเศษทางดานสาธารณสุข 
CMP-4.1-2-2.2 รายวิชาเวชศาสตรชุมชน หลักสูตรแพทยศาสตร และมรายงานการวิจัยจากปญหาของชุมชน  
CMP-4.1-2-2.3 ประกาศ เร่ือง “หลักเกณฑการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมประชมุวิชาการหรือนําเสนอผลงาน 
  ทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
CMP-4.1-2-2.4 นักศึกษาไดเขารวมประชุมวิชาการ  
CMP-4.1-3-3.1 ประกาศ เร่ือง “หลักเกณฑและวิธีการใหคณาจารยและบุคลากรที่ประสงคขอไปเพิ่มพูนความรูและ 
  ประสบการณและนําเสนอผลงานทางวิชาการ” 
CMP-4.1-3-3.2 อบรมใหความรูเร่ือง “Meta-Analysis” 
CMP-4.1-3-3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียน proposal และจรรยาบรรณนักวิจัย 
CMP-4.1-3-3.4 เว็บไซต  
CMP-4.1-3-3.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย Research Forum 
CMP-4.1-4-4.1 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
CMP-4.1-4-4.2 โครงการ สนับสนุนทุนวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
CMP-4.1-4-4.3 โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาฤทธิ์กระตุนการเจริญของเซลลและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร 
  พื้นบาน 
CMP-4.1-5-5.1 หองงานสงเสริมการวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP-4.1-5-5.2 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
CMP-4.1-5-5.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
CMP-4.1-5-5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนตํารา และงานวิจัย 
CMP-4.1-5-5.5 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่ 3 
CMP-4.1-6-6.1 รายงานความกาวหนา 
CMP-4.1-6-6.2 ผลการติดตามการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  
CMP-4.1-6-6.3 ผลการประเมิน หองปฏิบัติการวิจัย 
CMP-4.1-6-6.4 ผลการประเมิน หองสมุดสนับสนุนการวิจัย 
CMP-4.1-6-6.5 ผลการประเมิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
CMP-4.1-6-6.6   ผลการประเมินกิจกรรมประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่ 3 
CMP-4.1-7-7.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวจิัย  
CMP-4.1-8-8.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
  ฝาย 4 (สกว.)  
CMP-4.1-8-8.2 แผนกลยุทยการพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถ่ิน  
CMP-4.1-8-8.3 โครงการวิจัย เร่ือง “รูปแบบการจัดการน้ําบาดาลใหถูกสุขภิบาลโดยการมีสวนรวมของชุมชน บานเกา 
  นอย ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 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
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติดังนี้ 
     1. มีข้ันตอนการเผยแพรผลงานวิจัยสูหนวยงานภายนอก 
(CMP-4.2-1-1.1)กําหนดแผนกลยุทธดานการวิจัยใน
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)  (CMP-4.2-1-1.2) 
     2. มีการกําหนดแผนปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557(CMP-4.2-1-1.3) 
     3. มีการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ผาน
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (CMP-4.2-1-1.4: คําสั่ง
วิทยาลัยฯ ที่ 368/2555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555) เพื่อทํา
หนาที่กําหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการดําเนินงานวิจัย 
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย งานสรางสรรค
ตลอดจนการตีพิมพเผยแพรผลงานอยางตอเนื่อง  
     4. มีการ จัดทําประกาศ เร่ือง หลักเกณฑสนับสนุน
คาตอบแทน ตีพิมพผลงานทางวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน (CMP-4.2-1-1.5 ) และมีบทความที่ไดรับการ
สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติ (CMP-4.2-1-1.6) 

 
 
 
 

CMP-4.2-1-1.1 
CMP-4.2-1-1.2 

 
CMP-4.2-1-1.3 

 
CMP-4.2-1-1.4 

 
 
 
 
 
 

CMP-4.2-1-1.5 
CMP-4.2-1-1.6 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  
คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรู
ที่คนทั่วไปเขาใจไดและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

       วิทยาลัยฯ มีข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการความรู
จากงานวจิัย ( CMP-4.2 -2-2.1) และมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อทําการวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัย ( CMP-4.2-2-2.2) ซึ่งงาน
สงเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ ไดรวบรวมโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จและใหนักวิจัยทําการวิเคราะหและสังเคราะหความรู
ที่ไดจากงานวิจัย และใหคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
พิจารณาและทําการสังเคราะหใหเขาใจงาย และนาเชื่อถือทัน
ตอการใชประโยชน (CMP-4.2-2-2.3) 

 
CMP-4.2-2-2.1 

 
CMP-4.2-2-2.2 

 
 
 
 

CMP-4.2-2-2.3 
3. มีการประชาสัมพันธและ 
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 

      วิทยาลัยฯ มี การจัดทําจุลสาร เผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยสูสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ( CMP-4.2-3-
3.1) 

 
CMP-4.2-3-3.1 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

        มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพ 
และเชิงนโยบาย โดยมีหนวยงานวิทยาลัย โรงพยาบาล และ
สํานักปองกันควบคุมโรค เปนหนวยงานรับรองและใช
ประโยชน (CMP-4.2-4-4.1) 

 
 

CMP-4.2-4-4.1 
 
 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน 
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

       วิทยาลัยฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา
ดวยการบริหารจัดการ ทรัพยสินทางปญญา  (CMP-4.2-5-
5.1 ) และคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย และการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(CMP-4.2-5-5.2) 

 
CMP-4.2-5-5.1 
CMP-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 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP-4.2-1-1.1 ข้ันตอนการเผยแพรผลงานวิจัย 
CMP-4.2-1-1.2  แผนยุทธศาสตรดานการวจิัยในระยะเวลา 5 ป 
CMP-4.2-1-1.3 แผนปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
CMP-4.2-1-1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
CMP-4.2-1-1.5 ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑสนับสนุนคาตอบแทนตีพิมพผลงานทางวิชาการและการนําไปใชประโยชน 
CMP-4.2-1-1.6 บทความที่ไดรับการสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยระดับชาติ  
CMP-4.2-2-2.1 ข้ันตอนการดําเนินงานการจัดการความรูจากงานวิจัย  
CMP-4.2-2-2.2  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
CMP-4.2-2-2.3 ผลงานของนักวิจัยที่ไดทําการวิเคราหและสังเคราะห  
CMP-4.2-1-2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
CMP-4.2-3-3.1 จุลสาร  
CMP-4.2-4-4.1 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพ และเชิงนโยบาย  
CMP-4.2-5-5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการบริหารจัดการ ทรัพยสินทางปญญา 
CMP-4.2-5-5.2   ระเบียบคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
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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 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จาก
ภายในและภายนอกในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

3,169,900 512,540   3,682,440 บาท 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ                
จากภายใน 

1,352,200 399,540 1,751,740 บาท 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ              
จากภายนอก 

1,817,700 113,000 1,930,700 บาท 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง ปการศึกษา 2555 (ไมนับ
ลาศึกษาตอ) 

33.0 14.0 48 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

96,057.58 36,610.71 76,717.50 
 

บาท/คน 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 
5 คะแนนที่ไดในระดับกลุมวิชา = 
คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุม
สาขาวิชาในวิทยาลัยฯ 

5.00 3.66 5.00 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 
(บาท/คน) 

คะแนนการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 50,000 บาท/คน 50,175.55 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
กลุมวิชาแพทยศาสตร 50,000 บาท/คน 72,095.08 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 50,000 บาท/คน 4,370.37 0.43 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 
(บาท/คน) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง (1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 50,000 บาท/คน 76,717.50 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
กลุมวิชาแพทยศาสตร 50,000 บาท/คน 96,057.58 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 50,000 บาท/คน 36,610.71 3.66 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
รายการหลักฐานอางอิง 
กลุมวิชาแพทยศาสตร 

ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย 
หัวหนา

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

งบประมาณ แหลง
เงิน 

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ป 2556 ภายใน ภายนอก 

CMP_4.3-1 การศึกษาความชุกและปจจัย
เสี่ยงตอการติดเช้ือปรสิตใน
เชิงพ้ืนท่ี 

ดร.จิตติยวด ีศรี
ภา 

    
100,000  

100,000    -   ม.อบ. 100,000 

CMP_4.3-2 การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบ
บริการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุท้ังรายกลุมและ
รายบุคคลสําหรับเขตพ้ืนท่ี
บริการศูนยอนามัยท่ี 7  
อุบลราชธานี 

ดร.สุพัตรา ขจัด
โรคา 

100,000 
 
 
 

100,000 - ม.อบ. 100,000 

CMP_4.3-3 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ไมเกิดการระบาดเช้ือเลปโตส
ไปราในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิด
โรคเลปโตสไปโรสิสจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.จารุวรรณ 
วงบุตดี 

100,000 100,000 - ม.อบ. 100,000 

CMP_4.3-4 การตรวจวินิจฉัยในระดับ
โมเลกุลเพ่ือพยากรณโรค
ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ใน
ศูนยมะเร็งจังหวัด
อุบลราชธานี 

ดร.สุรศักดิ ์แวน
รัมย 

772,200 772,200   -   ม.อบ. 772,200 
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ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย 
หัวหนา

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

งบประมาณ แหลง
เงิน 

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ป 2556 ภายใน ภายนอก 

CMP_4.3-5 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลก
ติกท่ีมีคุณสมบัติเปนโปรไบโอ
ติกจากอุจาระของเด็กแรกเกิด
ท่ีมีสุขภาพดีและดื่มนมแม 

ดร.มารุตพงศ
ปญญา 

  40,000  40,000   -   วิทยาลัยฯ 40,000 

CMP_4.3-6 บทบาทของเซลลเดนไดรติก
ในการตอบสนองตอเอนติเจน
ของพยาธิใบไมตับ 

ดร.จุฑารัตนจิต
ติมณ ี

48,000   -   60,000  สกว. 60,000 

CMP_4.3-7 บทบาทของดีเอ็นเอเมธิลเลช่ัน
ตอการแสดงออกของแทบพา
ซิน ระหวางการพัฒนา
โรคมะเร็งปากมดลูก 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์
แวนรัมย 

479,500   -   60,000  สกว. 60,000 

CMP_4.3-8 การสรางเช้ือ recombinant 
Bifidobacterium breve ท่ีมี
การแสดงออกของโปรตีน 
viral capsid protein (VP1) 

ดร.มารุตพงศ
ปญญา 

480,000 80,000 160,000 สกว. 240,000 

CMP_4.3-9 Cloning and 
characterization of 
Opisthorchis viverrini 
leucine aminopeptidase 

ดร.จิตติยวดี ศรี
ภา 

480,000 80,000   100,000 สกว. 180,000 

CMP_4.3-10 Immunopathogenesis and 
relapse related biofilm 
formation of Burkholderia 
pseudomallei infection in 
C57BL/6 mice 

ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต 

480,000 80,000 100,000 สกว. 180,000 

CMP_4.3-11 การตรวจหาเช้ือ Escherichia 
coli และ Salmonella typhi 
ท่ีดื้อยาท่ีแยกไดจากแมลงวัน
บานและแมลงวันหัวเขียวท่ีจับ
จากบริเวณแหลงท่ีอยูอาศัย
ของมนุษยในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ธารินี 
ไชยวงศ 

240,000 - 240,000  สงเสริม
บัณฑิต
จาก

มูลนิธิ
อนันท 
มหิดล 

240,000 

CMP_4.3-12 การตรวจหาเช้ือเอ็นการเทอ
โรคอกคัสท่ีดื้อยาท่ีแยกไดจาก
แมลงวันบานและแมลงวันหัว
เขียวท่ีจับจากบริเวณแหลงท่ี
อยูอาศัยของมนุษยในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ธารินี 
ไชยวงศ 

99,000 - 99,000  สกอ. 99,000 
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ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย 
หัวหนา

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

งบประมาณ แหลง
เงิน 

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ป 2556 ภายใน ภายนอก 

CMP_4.3-13 การศึกษาการกลายพันธุของ
เช้ือBurkholderia 
pseudomalleiท่ีแยกไดจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ใต 

ผศ.ดร.ภาวนา
พนมเขต 

518,700   -   518,700  สวรส. 518,700 

CMP_4.3-14 การศึกษาลําดับเบสท้ังหมด
ของBurkholderia 
pseudomallei 

ดร.สุรศักดิ์ แวน
รัมย 

240,000   -   240,000  สงเสริม
บัณฑิต
จาก

มูลนิธิ
อนันท    
มหิดล 

240,000 

CMP_4.3-15 การตรวจหาvanยีนใน
แบคทีเรียกลุมแกรมบวกท่ีพบ
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิ
ประสงค 

ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต 

240,000   -   240,000  สงเสริม
บัณฑิต
จาก

มูลนิธิ
อนันท 
มหิดล 

240,000 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย 
หัวหนา

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

งบประมาณ แหลง
เงิน 

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ป 2556 ภายใน ภายนอก 

CMP_4.3-16 การศึกษาแนวทางการ
ตั้งครรภไมพึงประสงคของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

อ.นิยมจันทร
นวล 

100,000 
 
 

100,000    -   ม.อบ. 100,000 

CMP_4.3-17 การพัฒนาระบบการเฝาระวัง
ทันตสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.มินตราสาระ
รักษ 

100,000 100,000    -   ม.อบ. 100,000 

CMP_4.3-18 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมของ
เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนกอง
กํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 22 อุบลราชธานี 

อ.สมเจตน
ทองดํา 

36,000 36,000    -   วิทยาลัยฯ 36,000 
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ลําดับ ชื่อขอเสนอการวิจัย 
หัวหนา

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

งบประมาณ แหลง
เงิน 

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ป 2556 ภายใน ภายนอก 

CMP_4.3-19 การประเมินผลกระทบสุขภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนเครือขาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ.ลักษณีย บุญ
ขาว 

  37,500  37,500    -   วิทยาลัยฯ 37,500 

CMP_4.3-20 การประเมินการบริโภคอาหาร
และภาวะโภชนาการของเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ.พัจนภาวงษา
พรหม 

  32,050  32,040   -   วิทยาลัยฯ 32,040 

CMP_4.3-21 ปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา 1902 414 
ปญหาพิเศษดานสาธารณสุข 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร) หมาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อ.ทักษิณพิมพ
ภักดิ ์

4,500 4,500   -   วิทยาลัยฯ 4500 

CMP_4.3-22 การศึกษาผลการใชกลุม
เครือขายเฟสบุคสื่อสารกับ
อาจารยผูสอนในวิชา 
1902405 ฝกปฏิบัติงาน
สาธารณสุขชุมชน สําหรับ
นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนช้ัน
ปท่ี 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ.ปณฑิตา 
สุขุมาลย 

4,500 4,500   -   วิทยาลัยฯ 4500 

CMP_4.3-23 รูปแบบการจัดการนํ้าบาดาล
ใหถูกสุขภิบาลโดยการมีสวน
รวมของชุมชนบานเกานอย 
ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

อ.จิราภรณ
หลาบคํา 

198,000  85,000 113,000  สกว. 198,000 
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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 9 2.25 7 1.75 16 4.00 

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 9 9 2 2 12 12 
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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  18 11.25 9 3.75 28 16.00 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัย

ประจํารวมลาศึกษาตอ 
 37.5  18  56.5 

 

7. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ)                    

  30.00  20.83 
 

28.32 

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

  5  5 
 

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  37.5  18  56.5  

8. ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร 
(รอยละ)                    

  -  -  - 
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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 

9. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับ
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 

51 20 11.00 21.57 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

รอยละ 
20 

33.5 
14 

9.75 28.36 
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

รอยละ 
20 

16.5 6 1.50 9.09 2.27 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 

จํานวน
อาจารย

ประจาํและ
นักวิจัยรวม
ลาศึกษาตอ 

จํานวน
ผลงาน 

 
คาถวง
นํ้าหนัก 

ผล
ดําเนินงาน 
(รอยละ) 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 21.57 56.50 28 16.00 28.32 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

รอยละ 21.57 
37.50 18 11.25 30.00 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 

รอยละ 21.57 18.00 9 3.75 20.83 5คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
เอกสาร ฃ่ือ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ี

ตีพิมพ/เผยแพร 
แหลงขอมูล
ผลงานวิจัย 

กลุมวิชา 

CMP_4.4.1-1 Maereerat Manwong, 
Nopparat Songserm, 

Risk Factors for 
Cholangiocarcinoma in the 

Asian Pac J 
Cancer Prev 

ISI สาธารณสุข
ศาสตร 
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เอกสาร ฃ่ือ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ี
ตีพิมพ/เผยแพร 

แหลงขอมูล
ผลงานวิจัย 

กลุมวิชา 

Supannee Promthet, 
and Keitaro Matsuo 

Lower Part of Northeast 
Thailand: a Hospital-based 
Case-control Study 

2013; 14(10): 
5953-6. 

CMP_4.4.1-2 Suebwongsa, 
N. Panya, M. Namwat, 
W. Sookprasert, 
S. Redruello, B.et., al. 

Cloning and expression of a 
codon-optimized gene 
encoding the influenza A 
virus nucleocapsid protein in 
Lactobacillus casei 

International 
Microbiology 
2013; 16(2): 93-
101.  

ISI แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-3 Anun 
Chaikoolvatana,Meree
rat Manwong, Niyom 
Junnual, Cholada 
Chaikoolvatana. et., 
al. 

Effects of a Cigarette 
Smoking Prevention Program 
among  Junior High School 
Students inNorth-East 
Thailand: A Pilot Survey 

J Med Assoc 
Thai 2013; 
96(6): 1-12. 

Q2 สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.1-4 Tarinee Chaiwong, 
Thunyakarn 
Srivoramas, 
Marutpong Panya, 
Surasak Wanram, 
Pawana Panomket. 

Antibiotic Resistance 
Patterns of Enterococcus 
spp. Isolated from Musca 
domestica and Chrysomya 
megacephalain Ubon 
Ratchathani  

J Med Assoc 
Thai 2014; 
97(suppl.4). 1-6. 

Q2 แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-5 Pawana Panomket, 
Suthinee Thirat, 
SurasakWanram, 
Rungnapa Pankla 
Sranujit. 

Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus with 
Reduced Susceptibility to 
Vancomycin in 
Sanprasitthiprasong Hospital 

J Med Assoc 
Thai 2014; 
97(suppl.4). 7-
11. 

Q2 แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-6 Surasak Wanram,  
Metee Wongsena, 
Phalakorn 
Suebsamran, Pawana 
Panomket, Sutthini 
Tirat, Parichart 
Wongsena, 

Prognostic Factors of Human 
Papillomavirus Genotypes of 
Invasive Cervical Carcinoma: 
An Analytical Cross-Sectional 
Study in Lower North-East 
Thailand  

J Med Assoc 
Thai 2014; 
97(suppl.4). 12-
19. 

Q2 แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-7 Jutharat Jittimanee. 
andJaruwan 
Wongbutdee. 

Survey of Pathogenic 
Leptospira in Rats by 
Polymerase Chain Reaction 
in Sisaket Province 

J Med Assoc 
Thai 2014; 
97(suppl.4).20-
24. 

Q2 แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-8 Nophawan Bunchu, 
Malai Silaram, 
Kom Sukontason, 

Isolation of Toxocara Eggs 
from Flies in Northeast 
Thailand 

J Med Assoc 
Thai 2014; 
97(suppl.4). 25-

Q2 แพทยศาสตร 
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เอกสาร ฃ่ือ - สกุล ชื่อผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร หนวยงานท่ี
ตีพิมพ/เผยแพร 

แหลงขอมูล
ผลงานวิจัย 

กลุมวิชา 

KabkaewL. Sukontason, 
Tarinee Chaiwong.  

28. 

CMP_4.4.1-9 Kanjana Pangjit, 
Payungsak 
Tantiphaipunwong, 
Wittawas 
Sajjapong,SomdetSrich
airatanakool 

Iron-chelating, Free Radical 
Scavenging, and Anti-
proliferative Activities of 
Azadirachta indica 

J Med Assoc 
Thai 2014; 
97(suppl.4). 36-
43. 

Q2 แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-10 Puan 
Suthipinittharm, 
Nopadon Noppakum, 
Kanokvalai Kulthanan, 
Sukhum Jiamton, et., 
al. 

Opinions and Perceptions on 
Acne: A Community-Based 
Questionnaire Study in Thai 
Students 

J Med Assoc 
Thai 2013; 
96(8). 952-59. 

Q2 แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-11 Attawut 
Chaibunruang, 
Rossarin Karnpean, 
Goonnapa Fucharoen 
and Supan Fucharoen 

Genatic heterogeneity of 
hemoglobin AEBart’s 
disease: A large cohort data 
from a single referral center 
in northeast Thailand 

Blood Cells, 
Molecules and 
Diseases 2014; 
52: 176-180. 

ISI แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-12 Anun Chaikoolvatana, 
Pratap 
SinghasivanonPeter 
Haddawy 
andWacharapong 
Saengnill 

GIS-based surveillance to 
support dengue control in 
Thailand, 2009-2011 

Dengue Bulletin 
2013; 37: 123-
40. 

scopus วิทยาลัยฯ 

CMP_4.4.1-13 Chanwit Maneenin, 
Naowarat 
Tungsrithong, Yanyong 
Toomsan, et., al. 

Incidence of metopic suture 
in skulls of Northeastern Thai 
adults 

Chiang Mai Med 
J 2013; 52(1-
2):16. 

TCI แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-14 อนันต ไชยกุลวัฒนา, เมรี
รัตน มั่นวงศ, วิชชุดา ศรี
ภูวงศ, ธนัชชัย คมใส, 
และคณะ 

ผลสํารวจสถานการณการบริโภค
ยาเสนและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
พิษภัยยาเสนในพ้ืนท่ีตัวอยาง 
ตําบลเมืองศรีไค และธาตุ จังหวัด
อุบลราชธานี 

เภสัชศาสตรอีสาน 
2556; 9(3): 83-
94. 

TCI สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.1-15 พัจนภา วงษาพร, เมรีรัตน
มั่นวงศ, และ แสงอรุณ 
ไชยสนาม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักศึกษาท่ีมีภาวะโภชนาการต่ํา
กวาเกณฑในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ ม.
อบ.ครั้งท่ี 7 25-
26 กรกฎาคม 
2556 

ประชุม
วิชาการ 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.1-16 มินตรา สาระรักษ, และ ความรูและพฤติกรรมการปองกัน ประชุมวิชาการ ม. ประชุม สาธารณสุข
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พรพิมล เอ่ียมสะอาด โรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตาบลขวาวใหญ อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 

อบ.ครั้งท่ี 7 25-
26 กรกฎาคม 
2556 

วิชาการ ศาสตร 

CMP_4.4.1-17 นิยม จันทรนวล, สุวรรณา 
ทิพยมงคุณ, และ พลากร
สืบสาราญ 

พฤติกรรมการปองกันอันตราย
และผลกระทบทางดานสุขภาพ
ของชาวนาผูใชสารเคมีในการ
ปองกันและกาจัดศัตรูพืชตาบล
ตะดอบ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ 

ประชุมวิชาการ ม.
อบ.ครั้งท่ี 7 25-
26 กรกฎาคม 
2556 

ประชุม
วิชาการ 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.1-18 Sukanya 
SrigulbutrandLatiporn 
Udomsuk 

Antimicrobial susceptibilities 
of bacterial enteropathogens 
in Srinagarind Hospital, Khon 
Kaen, Thailand 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 
มีนาคม 2557 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-19 Sukanya Srigulbutr, 
Preeda 
Prakrankamanant , 
Rossarin Karnpean 

Antimicrobial susceptibility 
patterns of Streptococcus 
pneumoniae isolates in 
Srinagarind Hospital 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 
มีนาคม 2557 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-20 ลักษณีย  บุญขาว, สม
เจตน  ทองดํา, จิราภรณ  
หลาบคํา และนิตยา  จิต
บรรเทิง 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนเครือขาย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 
มีนาคม 2557 

ประชุม
วิชาการ 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.1-21 อนุวัตร ภิญญะชาต,ิ 
กาญจนา แปงจิตต, 
จุฑารัตน จิตติมณ,ี มารุต
พงศ ปญญา, สุพัตรา ขจัด
โรคา,และคณะ 

การวิจัยเชิงวิเคราะหแบบ
ยอนหลังแบบไมจับคูเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางประวัติ
ครอบครัวกับโรคความดันโลหิตสูง
ในประชากรหมูบานวังยาง จังหวัด
อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 
มีนาคม2557 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-22 ลติพร อุดมสุข, ภาวนา 
พนมเขต,พลากร สืบ
สําราญ, ปรีดา ปราการก
มานันท, สุรศักดิ์ แวนรัมย
, และคณะ 

การศึกษาปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิด
ภาวะอวนลงพุงในหมูบานวังยาง 
ตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 
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กลุมวิชา 

มีนาคม 2557 
CMP_4.4.1-23 ปณฑิตา  สุขุมาลย  

ทักษิณ  พิมพภักดิ์ และ
ปวน  สุทธิพินิจธรรม 

ความชุกของโรคซึมเศราและ
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุตําบลคําขวาง 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 
มีนาคม 2557 

ประชุม
วิชาการ 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.1-24 จารุวรรณ วงบุตดี, รสริน 
การเพียร, กมลเนตร มณี
นิล, เจนวิทย เตียวสุวัฒน, 
ชนัญญา และคณะ 

ความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานของประชาชน ตําบล
บุงหวาย อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 
มีนาคม 2557 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-25 วัชรพงษ แสงนิล และ
จารุวรรณ วงบุตด ี

ความสัมพันธระหวางลักษณะ
บุคคลกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก หมูบานดอน
กลาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 3 13-14 
มีนาคม 2557 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-26 พลากร สืบสําราญ,ปณฑิ
ตา สุขุมาลย,  ลักษณีย 
บุญขาว, และ ปวีณา ลิมป
ทีปราการ 

ความสัมพันธระหวางความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธ
ใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ใน
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 313-14
มีนาคม2557 

ประชุม
วิชาการ 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.1-27 ปรีดา ปราการกมานันท, 
ธันยาการย ศรีวรมาศ
,พลากร สืบสําราญ, วัลวิ
สาข สุวรรณเลิศ,  กรกช 
ขอสินกลาง, กันตภัศสร  
พิพัฒนภัทรกุลและคณะ 

พฤติกรรมการแปรงฟนและการ
เกิดฟนผุในเด็กกอนวัยเรียน 
 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 313-14
มีนาคม2557 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-28 เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน,สุร
ศักดิ์ แวนรัมย,มนูณพงศ 
ศรีวิรัตน, ณัฏฐ ดิษเจริญ, 
วงกต ศรีอุไรและ ชัชวิน 
นามมั่น 

การประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องมือโครงขายประสาทเทียม
ในการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย 
 

ประชุมวิชาการ 
วิทยาลัย
แพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 313-14
มีนาคม2557 

ประชุม
วิชาการ 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.1-29 P. Limpiteeprakan, S. 
Babel 

Quantification of Nanosilver 
from Different Commercial 

Proceedings of 
4th International 

International 
Conference 

สาธารณสุข
ศาสตร 
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กลุมวิชา 

Products available in 
Thailand and their Potential 
for Leaching with Deionized 
Water 

Conference on 
Soil Waste 
Management 
January 28-30, 
2014. 

 
 
 
 
 
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 

8 4 12 เร่ือง 

1.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน ระดับชาต ิ

8 4 12 เร่ือง 

1.2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน ระดับนานาชาต ิ

0 0 0 เร่ือง 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2556 37.5 18 56.5 คน 
3. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
21.33 22.22 21.24 รอยละ 

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

5 5 5 คะแนน 
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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 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 

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี  

หนวยงาน เปาหมาย 

จํานวน
อาจารย

ประจําและ
นักวิจัยรวม
ลาศึกษาตอ 

จํานวน
ผลงาน 

ผล
ดําเนินงาน
(รอยละ) 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง                      

(1-5 ะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 3.92 56.5 12 21.24 5 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 3.92 37.5 8 21.33 5 บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 3.92 18.0 4 22.22 5 บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
เอกสาร รายการ หนวยงานที่นําไปใช

ประโยชน 
ลักษณะการนําไปใช

ประโยชน 
กลุมวิชา 

CMP_4.4.2-1 ความรูดานโภชนาการ 
ทัศนคติดานอาหาร 
พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และภาวะ
โภชนาการ ของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วิทยาลัยการ
สาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นําไปใชประโยชนดานการ
สงเสริมสุขภาพ และเชิง
นโยบาย 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.2-2 ความชุกของลูกน้ํายุงลาย 
และพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก 
กรณีศึกษา: หมูบานนา
โหนนนอย 

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบัววัด 
อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

นําไปใชประโยชนดานการ
ปองกันและควบคุมยุงลาย
และโรคไขเลือดออก และ
เชิงนโยบาย 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.2-3 การรับรูและพฤติกรรม
การปองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชน 

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบัววัด 
อําเภอวารินชําราบ 

นําไปใชประโยชนดานการ
ปองกันและควบคุมยุงลาย
และโรคไขเลือดออก และ

แพทยศาสตร 
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เอกสาร รายการ หนวยงานที่นําไปใช
ประโยชน 

ลักษณะการนําไปใช
ประโยชน 

กลุมวิชา 

จังหวัดอุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธาน ี เชิงนโยบาย 

CMP_4.4.2-4 ความสัมพันธระหวาง
ลักษณะบุคคลกับ
พฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออก หมูบานดอน
กลาง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบัววัด 
อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

นําไปใชประโยชนดานการ
ปองกันและควบคุมยุงลาย
และโรคไขเลือดออก และ
เชิงนโยบาย 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.2-5 Methicillin-resistant 
Staphylococcus 
aureus with Reduced 
Susceptibility to 
Vancomycin in 
Sanprasitthiprasong 
Hospital 

หนวยพยาธิวิทยา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นําไปใชประโยชนดานเชิง
นโยบาย 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.2-6 การตรวจวินิจฉัยใน
ระดับโมเลกุล เพื่อ
พยากรณโรคผูปวย
มะเร็งปากมดลูก ในศูนย
มะเร็งจังหวัด
อุบลราชธานี  

กลุมงานมะเร็งวิทยา
นรีเวชโรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธาน ี

ไดใชประโยชนจากแบบ
บันทึกผล สําหรับชวย
ประเมินคนไขมะเร็งปาก
มดลูก โดยจักไดจัดกลุมให
ผูปวยที่มีความสําคัญทาง
คลินิกใหไดรับการบําบัด 
ดูแล รักษา 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.2-7 Iron-chelating, Free 
Radical Scavenging, 
and Anti-proliferative 
Activities of 
Azadirachta indica 

โรงพยาบาลดอกคําใต 
จังหวัดพะเยา 

 แพทยศาสตร 

CMP_4.4.2-8 รูปแบบของเชื้อ 
Enterococcus spp. 
ตอการดื้อยาปฏิชีวนะ ที่
แยกไดจากแมลงวันบาน 
(Musca domestica) 
และแมลงวันหัวเขียว 
(Chrysomya 
megacephala) ใน
อุบลราชธานี  

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

สําหรับการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมจํานวนแมลงวันใน
พื้นที่ตางๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี ปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน
ที่เก่ียวของในการลดจํานวน
แมลงวันซึ่งจะเปนการลด
การเปนพาหะนําเชื้อจาก
แมลงวัน 

แพทยศาสตร 
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เอกสาร รายการ หนวยงานที่นําไปใช
ประโยชน 

ลักษณะการนําไปใช
ประโยชน 

กลุมวิชา 

CMP_4.4.2-9 การจําแนกไขพยาธิ 
Toxocara แมลงวันที่
ชอบตอมสิ่งสกปรกในภา
คะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

สําหรับการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมการเฝาระวัง
โรคติดตอทางเดินอาหาร
และน้ํา 

แพทยศาสตร 

CMP_4.4.2-10 ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมติดเกม
ออนไลนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน 
อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม  

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉิ
นารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ 

เปนนโยบายในพัฒนา
กิจกรรมเพื่อดําเนินการเฝา
ระวังการติดเกมออนไลน
ของกลุมนักเรียนและ
เยาวชน 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.2-11 Effects of the 
cigarette smoking 
prevention program 
among high school 
students in north-
eastren of Thailand: 
a pilot study 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉิ
นารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ 

เปนนโยบายในการปองกัน
การสูบบุหร่ี เพื่อสงเสริม
ความรูเก่ียวกับพิษภัยของ
บุหร่ี 

สาธารณสุข
ศาสตร 

CMP_4.4.2-12 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโรงเรียน
เครือขายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

โรงเรียนบานแฮหนาม
แทง 

เปนนโยบายดานสุขภิบาล
อาหาร ผูใหผูสัมผัสอาหาร
ไดปฏิบัติตนที่ถูกตอง 

สาธารณสุข
ศาสตร 

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

ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 

คา
น้ําหนัก 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

1. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 
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ระดับคุณภาพงานวิจัย / จํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด 

คา
น้ําหนัก 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุขศาสตร 

วิทยาลัยฯ 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

จํานวน
ผลงาน 

คาถวง
นํ้าหนัก 

2. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

0.50 3 1.5 - - 3 1.5 

3. ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑ
โดยผูทรงคุณวุฒิที่สถาบันกําหนด 

0.75 - - - - - - 

4. ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการ และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่
มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - - - - 

5. รวมผลงาน และคาน้ําหนัก  3 1.5 0 0 3 1.5 

6. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํ
ทั้งหมด 

 37.5  18.0  56.5  

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ (รอยละ)                      4.00  0  2.65 
8. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนน

เต็ม 5  
  2.00  0  1.33 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ หนวยวัด 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพในป
การศึกษา พ.ศ. 2556 

1.50 0 1.50 ผลรวม
ถวง นน. 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2555 (รวมลา
ศึกษาตอ) 

37.5 18.0 56.5 คน 

3. รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 4.00 0 2.65 รอยละ 
4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 

( รอยละ 10 = 5 คะแนน) 
2.00 0 1.33 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน                

(รอยละ) 

คะแนนการประเมินของ
คณะกรรมการ 
(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 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน                

(รอยละ) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 1.96 รอยละ 2.65 1.33 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 1.96 รอยละ 4 2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 1.96 รอยละ 0 0 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 

ลําดับ สาขาวิชา ฃื่อ - สกุล 
ชื่อผลงานที่ไดรับ

รองคุณภาพ 
หนวยงานที่ไดรับ

รองคุณภาพ 

วัน-เดือน-ป
ที่ไดรับรอง
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ
งานวิจัย 

CMP_4.4.3-1 แพทยศาสตร Preeda 
Prakrankamanant 

Quartz Crystal 
Microbalance 
Biosensors: 
Prospects for 
Point-of-care 
Diagnostics 

J Med Assoc Thai 
2014; 56-64. 

April 2014. Q2 

CMP_4.4.3-2 แพทยศาสตร Rossarin 
Karnpean 

Fetal Blood 
Sampling in 
Prenatal 
Diagnosis of 
Thalassemia at 
Late Pregnancy 

J Med Assoc Thai 
2014; 97(suppl.4). 
49-55. 

April 2014. Q2 

CMP_4.4.3-3 แพทยศาสตร Pawana 
Panomket 

Antimicrobial 
agents and 
Burkholderia 
pseudomallei; 
perspectives 
from Thailand 

Asian Biomedicine 
2014; 8(2): 1-6. 

April 2014. ISI 
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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 57.14 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

5 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  5 คะแนน 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีระบบและกลไกบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการบริการ 
  วิชาการแกสังคมของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

       -  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
 -  มีศูนยศึกษาและวิจัยทางการแพทย ที่เปนศูนยวิจัยและบริการสุขภาพที่ดําเนินการดานการสงเสริมสุขภาพ  
    ปองกันโรค รักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ 

       -  มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ 
                   กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการดานสุขภาพตามจุดเนนของสถาบัน  
                -  มีหนวยงานใหบริการ เชน ศูนยพัฒนาเด็ก  ในกํากับดูแล 

 -  มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ใหบริการแบบสหสาขาวิชาชีพ 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  ควรสงเสริมใหโครงการบริการวิชาการแกสังคมทุกโครงการมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
   หรือการวิจัย 
- ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ 
  การวิจัย 
- ควรมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมและมีการนําไปพัฒนา   
  โครงการใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อใหสามารถประเมินผลกระทบและผลประโยชนตอชุมชนได 
- ควรมีหนวยบริการวิชาการเฉพาะดาน เชน หนวยบริการดานสถิติและการวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและหนวยโภชนาการชุมชน เปนตน  
- ควรสงเสริม สนับสนุนใหกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 

3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
                 - สนับสนุนใหศูนยบริการตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ศูนยการศึกษาและวิจัย 
                   ทางการแพทย ศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมมากข้ึน 

 -  สรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 
      -  พัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสมเพื่อให  
                   สามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                   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. มีข้ันตอนการดําเนินงานบริการวิชาการ เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการงานบริการวชิาการ (CMP_5.1-1-1) 
     2. จัดทําแผนกลยุทธบริการวิชาการแกสังคม ในระยะเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2555-2559) (CMP_5.1-1-2)  
     3. กําหนดแผนปฏิบัติ งาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 7 
(CMP_5.1-1-1.3) 
     4. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร งานบริการวิชาการ และทํานุ บํารุงฯ 
(CMP_5.1-1-1.4) เพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการ   
5. มี คูมือการบริ หาร โครงการบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ( CMP_5.1-1-1.5) เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติและขอ
สนับสนุนงบประมาณแผนดินในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
     6. มีการดําเนินงานและกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งไดจัดทํารายงาน
ประจําปดานบริการวิชาการแกสังคม ประจําป 2556(CMP_5.1-1-1.6) 

 
 
 

CMP_5.1-1.1.1 
 

CMP_5.1-1.1.2 
 

CMP_5.1-1.1.3 
 

CMP_5.1-1.1.4 
 

CMP_5.1-1.1.5 
 
 

CMP_5.1-1.1.6 
2. มีการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอน 

 

       วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน โดยใหอาจารยสอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนและ
มีการนํานักศึกษาไป บริการวิชาการแกสังคมซึ่งมีการดําเนินงานโดย
จัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ และไดกําหนดรายวิชาที่เก่ียวของ
โดยมโีครงการบริการวิชาการ เร่ือง บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อ
ปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล
กระทบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง ปที่3 (19_.5.1-2-2.1 ) ซึ่งมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการควบคุมแมลงและสัตว
แทะ(CMP_5.1-2-2.2) รวมถึงการนํานักศึกษาออกสํารวจยุงและรณรงค
ใหความรูแกประชาชน(CMP_5.1-2-2.3) 

 
 
 
 
 
 

CMP_5.1-2-2.1 
CMP_5.1-2-2.2 
CMP_5.1-2-2.3 
 

3. มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย  

 

       วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ กับงานวิจัย ซึ่ง
มีการจัดทําโครงการวิจัยและเผยแพรผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โดยจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ เชน 
1.โครงการบริการวิชาการเร่ือง บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อ
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ปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล
กระทบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง (CMP_5.1-3-3.1)มีการนําผล
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและ
ประมวลผลทางการวิจัย และสามารถนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ และ ตีพิมพบทความในเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร คร้ังที่ 3 (CMP_5.1-3-3.2) 
    2. โครงการบริการวิชาการเร่ือง โรงเรียนปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดลอมดี ( CMP_5.1-3-3.3) มีการจัดทําโครงการวิจัยและนําเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร คร้ังที่ 3 
(CMP_5.1-3-3.4) 

 
CMP_5.1-3-3.1 

 
 
 

CMP_5.1-3-3.2 
 

CMP_5.1-3-3.3 
 

CMP_5.1-3-3.4 
4. มีการประเมินผล

ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

     1.มีรายงานผลการประเมินผลสําเร็จจาการบูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง การ
จัดการเรียนการสอนใหสอดแทรกในโครงการบริการวิชาการและการวิจัย 
(CMP_5.1-4-4.1) 
     2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ไดมีการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของการบริการวิชาการกับการบูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัย และไดใหขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาโครงการบริการ
วิชาการตอไป (CMP_5.1-4-4.2) อักทั้งยังจัดกิจกรรมนําเสนอการบูรณา
การโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และวิจัย และการ
นําไปใชประโยชน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เพื่อเผยแพรใหกับ
บุคลากรในหนวยงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจัย (CMP_5.1-4-4.3) 

 
 
 

CMP_5.1-4-4.1 
 
 
 

CMP_5.1-4-4.2 
 
 
 

CMP_5.1-4-4.3 
5. มีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 
 

  มีการนําผลการประเมินการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยไป
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินกิจกรรม โดยการเขียนขอเสนอโครงการ
บริการวิชาการเพื่อของบประมาณการดําเนินงานโครงการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวหนาโครงการบริการวิชาการจะตองระบุ
รายวิชาที่จะบูรณาการ ในแบบขอเสนอโครงการ และใหนํานักศึกษาออก
พื้นที่ หรือการเก็บขอมูล หรือการวิจัยใหชัดเจน เพื่อใหนักศึกษาได
เรียนรูสภาพปญหาของพื้นที่ชุมชน และสภาพแวดลอมในพื้นที่จริง ให
เปนประโยชนตอชุมชนและการเรียนการสอน (CMP_5.1-5-5.1)  

 
 
 
 
 
 

CMP_5.1-5-5.1 
 

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) 
คะแนนการประเมินตนเอง                           

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_5.1-1-1.1 ข้ันตอนการดําเนินงานบริการวิชาการ  
CMP_5.1-1-1.2 แผนยุทธศาสตรการบริการวิชาการแกสังคม ในระยะเวลา 5 ป  
CMP_5.1-1-1.3 แผนปฏิบัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
CMP_5.1-1-1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และทํานบุํารุงฯ 
CMP_5.1-1-1.5 คูมือการบริหารโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
CMP_5.1-1-1.6 รายงานประจําปดานบริการวิชาการแกสังคม ประจําป 2556  

CMP_5.1-2-2.1 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม
ของชุมชนในการประเมินผลกระทบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง ปที3่ 

CMP_5.1-2-2.2 รายวิชาการควบคุมแมลงและสัตวแทะ 
CMP_5.1-2-2.3 ภาพนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรออกตรวจและใหความรูแกประชาชน 
CMP_5.1-3-3.1 โครงการบริการวิชาการเร่ือง บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก 
  แบบมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผลกระทบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง 

CMP_5.1-3-3.2  บทความวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางลักษณะบุคคลกับพฤติกรรมการปองกันโรค 
  ไขเลือดออก หมูบานดอนกลาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
CMP_5.1-3-3.3 โครงการบริการวิชาการเร่ือง โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอมดี  
CMP_5.1-3-3.4   บทความวิจัยเร่ือง การประเมินผลกระทบสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเครือขาย  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
CMP_5.1-4-4.1 รายงานผลการประเมินผลสําเร็จจาการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัย  
CMP_5.1-4-4.2   สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
CMP_5.1-4-4.3   กิจกรรมนําเสนอการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และวิจัย  
                       และการนําไปใชประโยชน 
CMP_5.1-5-5.1   ขอเสนอโครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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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
ประเมินความตองการของชมุชนเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ  ซึ่งมีการ
ดําเนินงานดังนี้ 
     1. รายงานผลการสํารวจความตองการของชุมชน โดยเนน
ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการออกบริการวิชาการใน
จังหวัดอุบลราชธานี เชน อําเภอน้ํายืน อําเภอบุณฑริก อําเภอ
ชานุมาน และอําเภอวารินชาํราบ เปนตน (CMP_5.2-1-1.1)  
2. ไดนําผลการสํารวจความตองการเขาประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย เพื่อใหขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
ซึ่งพบวาประชาชนสวนใหญมีความตองการรับบริการวิชาการ
ในดานการดูแลรักษาสุขภาพ  เชน เด็ก นักเรียน และผูสูงอายุ 
(CMP_5.2-1-1.2)  
3. จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2558 ที่
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน (CMP_5.2-1-1.3)  

 
 
 
 
 
 
 

CMP_5.2-1-1.1 
 
 
 
 

CMP_5.2-1-1.2 
CMP_5.2-1-1.3 

 
2. มีความรวมมือดานบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

       วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการบริการวิชาการแกสุงคมโดย
เนนถึงความรวมมือกับชุมชน องคกรในทองถ่ิน เพื่อจะเปน
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดย มีความรวมมือ
ดานบริการทางวิชาการ กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
คําขวางและผูใหญบานเกษตรสามัคี เปนตน( CMP_5.2-2-
2.1)เพื่อการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน 

 
 
 
 

CMP_5.2-2-2.1 
 

3. มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

 
 
 

       วิทยาลัยฯ มีการประเมินประโยชนของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม ในโครงการบริการวิชาการ ของผูสูงอายุ 
ซึ่งผลการประเมินเปนประโยชนตอกลุมเปาหมายในระดับมาก 
มีประเด็นดังนี้ 1) ดานความสามาถนําความรูที่ไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน (คาเฉลี่ย 4.32) การไดรับความรูที่ทันสมัย 
(คาเฉลี่ย 4.24) และความสามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนและ

 
 
 
 
 

CMP_5.2-3-3.1 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 

หนา - 153 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ชุมชนได (คาเฉลี่ย 4.32)(CMP_5.2-3-3.1) 
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 

ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

     มีการนําผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม  โดยคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยไดสรุปรายงานการประชุมใหขอเสนอแนะ และ
แนวทางการดําเนินงานไปพัฒนาในโครงการบริการวิชาการให
มีความตอเนื่อง (CMP_5.2-4-4.1) ซึ่งไดจัดทําแผนโครงการ
บริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของการบริการวิชาการและการนําผลการไปใชประโยชนโดย
จะเนน การรักษากลุมผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตาและโรค
ทางตา ไดแก โรคตามัว ตอลม ตอเนื้อ และตอกระจก เปนตน  
และเพิ่มพื้นที่ใหมในการใหบริการวิชาการโดยเนนการจัด
กิจกรรมรวมกับอาสาสมัครประจําหมูบาน หรือเจาหนาที่
อนามัย (CMP_5.2-4-4.2) 

 
 
 
 
CMP_5.2-4-4.1 
 
 
 
 
 
 
CMP_5.2-4-4.2 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการ
วิชาการ ถายทอดแกบุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพรสู
สาธารณชน   
      1. จัดทําจุลสารวิทยาลัยฯ (CMP_5.2-5-5.1)  
      2. มีการถายทอดความรูที่ไดจากบริการวิชาการ ใน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2557(CMP_5.2-5-5.2) 
3.นําขอมูลและผลการดําเนินงานใหบริการวชาการแกสังคม 
มานําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งมีผูเขารวม
ประชุมทั้งหนวยงานภายในและภายนอก และยังไดรับการ
ตีพิมพบทความวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่ 3 ประจําป 2557
ระหวางวันที่ 13-14มีนาคม 2557  (CMP_5.2-5-5.3) 

 
 
 

CMP_5.2-5-5.1 
 
 
 

CMP_5.2-5-5.2 
 
 
 
 

CMP_5.2-5-5.3 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_5.2-1-1.1 รายงานผลการสํารวจความตองการของชุมชน  
CMP_5.2-1-1.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
CMP_5.2-1-1.3 แผนโครงการบริการวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2558  
CMP_5.2-2-2.1 บันทึกขอลงพื้นที่กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคําขวาง และผูใหญบานเกษตรสามัคี  
CMP_5.2-3-3.1 ผล ประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม ในโครงการบริการวิชาการ 
CMP_5.2-4-4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย  
CMP_5.2-4-4.2  โครงการบริการวิชาการ เร่ือง “หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชนตําบลเมืองศรีไค และตําบลคํา 
  ขวาง (ตอเนื่อง)”  
CMP_5.2-5-5.1 จุลสารวทิยาลัยฯ  
CMP_5.2-5-5.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ  
  การวิจัย  
CMP_5.2-5-5.3  บทความวิชาการนําเสนอในงานประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่  
  3 ประจําป 2557ระหวางวันที่ 13-14มีนาคม 2557 
 
 
 
 
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 

5 3 8 เร่ือง 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชใน “การพัฒนาการเรียนการสอน” 

3 2 5 เร่ือง 

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนา “การวิจัย” 

1 1 2 เร่ือง 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

จํานวนผลงาน 

หนวยวัด กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

1.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใชในการพัฒนา “การเรียนการสอนและ
การวิจัย” 

1 0 1 เร่ือง 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดที่
สภาอนุมัติ 

6 8 14 เร่ือง 

3. รอยละผลงานบริการวิชาการที่นํา มาใช ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

83.33 37.50 57.14 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 57 รอยละ 71.43 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 57 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 57 รอยละ 50 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนการตนเอง
ประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลุ
เปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 71.43 รอยละ 57.14 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 71.43 รอยละ 83.33 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 71.43 รอยละ 37.50 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
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ตารางแสดงรายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
1. กลุมวิชาแพทยศาสตร 

เอกสาร ชื่อกิจกรรม/โครงการ ลักษณะการนําไปบูรณาการ 
บูรณาการดานการ

เรียนการสอน 
รายวิชา 

บูรณาการดานการวิจัย 

CMP_5.3.1-1 บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํา
ยุงลาย เพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออกแบบมีสวน
รวมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและ
การใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง ปที่3 

นํานักศึกษาออกเก็บขอมูล 
และจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคไขเลือดออก 

การควบคุมแมลงและ
สัตวแทะทาง
สาธารณสุข รหัสวิชา 
1902 307 

- 

CMP_5.3.1-2 บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํา
ยุงลาย เพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออกแบบมีสวน
รวมของชุมชนในการ
ประเมินผลกระทบและ
การใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง 

จัดทําโครงการวิจัย และ
นําเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- โครงการวิจัย เร่ือง 
ความสัมพันธระหวาง
ลักษณะบุคคลกับ
พฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออก หมูบานดอน
กลาง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

CMP_5.3.1-3 หมออาสาเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุในชุมชนตําบล
เมืองศรีไคและตําบลคํา
ขวาง 

นํานักศึกษาออกเก็บขอมูล
และการตรวจสุขภาพเบื้องตน 
และไดเรียนรูสภาพความ
เปนอยู และประสบการณจริง
จากผูสูงอาย ุ

สุขภาพจิตชุมชน รหัส
วิชา 1902 304 

- 

CMP_5.3.1-4 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
การพึ่งตัวเองดานสุขภาพ 

1. นํานักศึกษาออกพื้นที่ให
ความรูและตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน นําไปสูการแกไข
ปญหา และเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนใน
การดูแลตนเองดานสุขภาพ 
2. ตอยอดโครงการวิจัย และ
นําเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการ 

เวชศาสตรครอบครัว
และเวชศาสตรชุมชน 

โครงการวิจัยเร่ือง การวิจัย
เชิงวิเคราะหแบบยอนหลัง
แบบไมจับคูเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวาง
ประวัติครอบครัวกับโรค
ความดันโลหิตสูงใน
ประชากรหมูบานวังยาง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

CMP_5.3.1-5 บริการตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด และการ
สงเสริมพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวาน 

นํานักศึกษาออกเก็บขอมูล
และการตรวจวัดระดับน้ําตาล
ในเลือด และการสงเสริม
พฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

สรีรวิทยาของมนุษย 
รหัสวิชา  1904 202 

- 
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2. กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 

เอกสาร ชื่อกิจกรรม/โครงการ ลักษณะการนําไปบูรณาการ 
บูรณาการดานการ

เรียนการสอน 
รายวิชา 

บูรณาการดานการวิจัย 

CMP_5.3.1-6 การสงเสริมภาวะโภชนาการ
และสุขอนามัยนักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ที่
22 อุบลราชธาน ี

นํานักศึกษาออกพื้นที่เพื่อรวม
ใหบริการวิชาการ และรวม
ประเมินภาวะโภชนาการของ
เด็นในพื้นที่โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

โภชนาศาสตร - 

CMP_5.3.1-7 โรงเรียนปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดลอมดี 

1. นํานักศึกษาเขาตรวจ
ประเมินโรงเรียนเครือขาย 
เชน แสงสวาง ฝนละออง  
2. นําผลการบริการวิชาการ
จัดทําโครงการวิจัย เพื่อเสนอ
ปญหาและขอขอเสนอแนะ 

- โครงการวิจัย เร่ือง การ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโรงเรียน
เครือขายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

CMP_5.3.1-8 โครงการสงเสริมสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานหนอง
ใหญ ตําบลรุง อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ตอเนื่องปที่ 2 ประจําป 
2556 

นํานักศึกษาออกพื้นที่ และจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

โรคติดเชื้อและโรคไม
ติดเชื้อ  

- 

 
ตารางแสดงรายชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ ปการศึกษา 2556 
1. กลุมวิชาแพทยศาสตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 
1 สงเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบ

องครวมแกชุมชนในเขตบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
ตําบล (รพ.สต.) ทุงบอน อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โครง
ยอย 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โรคมะเร็งที่พบบอยของจังหวัด
อุบลราชธานี และการตรวจคัดกรองระยะเร่ิมตนเปลี่ยนชื่อเปน
โครงการสงเสริมศักยภาพการประเมินปจจัยเสี่ยงและตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งแกชุมชนในเขตบริการของศูนยสุขภาพชุมชนโคกเถ่ือนชาง
ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

พญ.ปาริชาติ วงศเสนา 147,800 

2 หมออาสาเยี่ยมบานผูสูงอายุในชุมชน ตําบลเมืองศรีไค รศ.นพ.ปวนสุทธิพินิจธรรม 160,600 
3 คาย "ฉันอยากเปน...หมอ มอทราย" คร้ังที่ 6 พญ.ศุทธินี ตรีโรจนพร 130,000 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 
4 บริการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดและการสงเสริมพฤตกิรรมการ

ดูแลตนเองและความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
ผศ.จารุวรรณ วงบุตด ี 100,000 

5 บริการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวน
รวมของชุมชนในการประเมนิผลกระทบและการใชประโยชนอยาง
ตอเนื่อง (ปที่ 3) 

ผศ.จารุวรรณ วงบุตด ี 100,000 

6 ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 3 

ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต 
 

420,000 

 
2. กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 
1 การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 
อุบลราชธาน ี

ผศ.มินตรา สาระรักษ 193,000 

2 สัปดาหวิทยาศาสตร “เปดโลกการเรียนรู สูรางอาจารยใหญ คร้ังที่ 4” อ.นิยม จันทรนวล 83,000 

3 โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนอง
ใหญตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ตอเน่ืองปท่ี 2 ประจําป 
2556  

อ.พลากร สืบสําราญ 71,700 

4 โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี ่ อ.พลากร สืบสําราญ 100,000 

5 โรงเรียนตนแบบดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม อ.ลักษณีย บุญขาว 110,500 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.)จังหวัด
อุบลราชธานี 

อ.พลากร สืบสําราญ 57,700 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใหสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแนวใหมสําหรับบุคลากรทางดานสาธารณสุข 

อ.ปณฑิตา สุขุมาลย 100,000 

8 สานฝน ตนกลาสาฯสุข อ.สมเจตน ทองดาํ 100,000 
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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) 
โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนหรือองคกร 

        วิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน โดยเนนการบริการสุขภาพ บริการตรวจรักษาโรค การคัดกรอง
โรค และการปองกันโรคที่จะเปนอันตรายตอประชาชน และชุมชน 
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและการแกไขปญหาของสังคมดานตางๆ ผานนโยบาย แผนกล
ยุทธ และแผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดย
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) มาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และไดจัดทําโครงการการสงเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่  22 อุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อจัดกิจกรรมคายแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอด
ประสบการณในดานการสรางเสริมสุขภาพในโรงเรียนของแกนนํา
ตนแบบ เพื่อใหความรูดาน อาหาร โภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และ
การสรางเสริมสุขภาพอ่ืนๆ แกแกนนํา และผูรับผิดชอบทางดานอาหาร 
โภชนาการและเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน ซึ่ง
มีกระบวนการดังนี้ 
1. (P) จัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ และแผนการดําเนินงาน  
เร่ือง " การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียน โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22 
อุบลราชธานี"  (CMP_5.3.2-1.1)       
2. (D) มีการดําเนินงานโครงการไดมีจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด
ตามวัตถุประสงค  (CMP_5.3.2-1.2)       
3.(C)มีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม โดยใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามดานความพึงพอใจในการใหบริการ 
และมีการใหประชาชนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการรับ
บริการวิชาการจากวิทยาลัยฯ (CMP_5.3.2-1.3)    
        4.  (A) จากการดําเนินงานกิจกรรมวิทยาลัยฯ ไดมีการสอบถาม
ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามความตองการของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_5.3.2-1.1 
 

CMP_5.3.2-1.2 
 
 
 

CMP_5.3.2-1.3 
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โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผน ปฏิบัติการ ดานการบริการวิชาการแก
สังคม ในป พ.ศ. 255 7 ซึ่งมีการบรรจุกลยุทธบริการดานสุขภาพแบบ
องครวม แกชุมชนในทองถ่ินอีสานใต มีวัตถุประสงคเพื่อบริการทาง
การแพทย พยาบาล และสาธารณสุข รวมถึงการฟนฟูสุขภาพของ
ชุมชน (CMP_5.3.2-1.4)  ทั้งนี้พ.ศ. 255 7 ไดจัดทํา ขอเสนอโครงการ
บริการวิชาการแกสงคม เร่ือง " การสงเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขอนามัย นักเรียนโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี " (CMP_5.3.2-1.5)   เพื่อ
เปนการตอบสนองความตองการบริการสุขภาพของประชาชนดานการ
ดูแลแลสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหเปนฐานขอมูลสุขภาพประชาชนในการ
การศึกษาและวิจัยทางการแพทยตอไป 

 
 
 
 

CMP_5.3.2-1.4 
 
 

CMP_5.3.2-1.5 

2. บรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปไมต่ํากวารอย
ละ 80 

           มีการดําเนินงานและจัดกิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ ตาม
แผนที่กําหนดไวบรรลุผล ไมต่ํากวารอยละ 80 

CMP_5.3.2-2.1 
 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนํา
หรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

           มีกลุมเปาหมายคือ แกนนํานักเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ครู
โภชนาการ แกนนําผูปกครอง แกนนําชุมชน ซึ่งมีการเรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องในการจัดกิจกรรมในป พ.ศ. 2555 มีผูเขารวม
จํานวน 105 คน (CMP_5.3.2-3.1 ) และป พ.ศ. 2556 มีผูเขารวม
จํานวน 93 คน(CMP_5.3.2-3.2) 

 
 
 

CMP_5.3.2-3.1 
CMP_5.3.2-3.2 

4. ชุมชนหรือองคกรสราง
กลไกที่มีการพัฒนา
ตนเองโดยคงอัตลักษณ
ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณของทองถ่ิน
อยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

           มีชุมชนเขารวมในการสรางกลไกการพัฒนาตนเอง คือ เปด
โอกาสใหเด็กนักเรียนสามารนําความรูที่ไดกลับไปทําโครงงานเพื่อแกไข
ปญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพและสามารถนําไปใชประโยชนใน
ครัวเรือน และชุมชนไดจริง ซึ่งเห็นไดจากการจัดกิจกรรมใน ป พ.ศ. 
2555 เร่ือง การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 22 อุบลราชธานี (CMP_5.3.2-4.1)  และตอเนื่องในป 2556 เร่ือง 
การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียน โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22 
อุบลราชธานี(CMP_5.3.2-4.2)  และในป พ.ศ. 2557 ไดจัดทําขอเสนอ
โครงการ เร่ือง การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 22 อุบลราชธานี(CMP_5.3.2-4.3)  เพื่อใหผูเขารวมมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและคงอัตลักษณของการดูแลสุขภาพ และอนามัยของ
ตนเองและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

CMP_5.3.2-4.1 
 
 

CMP_5.3.2-4.2  
 
 

CMP_5.3.2-4.3 

5. มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชนสรางคุณคา
ตอสังคม หรือชุมชน/

       มีการสรางเครือขายกับองคกรภายนอก ไดแก ศูนยอนามัยที่ 7 
และโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 เพื่อติดตามการดําเนินงานของชุมชน (CMP_5.3.2-5.1) 

 
 

CMP_5.3.2-5.1 
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องคกรมีความเขมแข็ง และไดมีการประเมินผลสําเร็จของประโยชนและคุณคาที่ไดรับบริการ
วิชาการจากชุมชน โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(CMP_5.3.2-5.2) 

CMP_5.3.2-5.2 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของ

คณะกรรมการ (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_5.3.2-1.1 ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ เร่ือง " การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียน  
  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที2่2 อุบลราชธาน ี
CMP_5.3.2-1.2  จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน  
CMP_5.3.2-1.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
CMP_5.3.2-1.4  แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการแกสังคม ในป พ.ศ. 2557 
CMP_5.3.2-1.5 โครงการบริการวิชาการแกสงคม เร่ือง " การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียน  
  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22อุบลราชธาน"ี  
  ประจําป 2556 
CMP_5.3.2-2.1 ผลการประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ  
CMP_5.3.2-3.1 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมและดําเนินโครงการโครงการบริการวิชาการ เร่ือง " การสงเสริมภาวะ  
  โภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวน 
  ชายแดน ที2่2” 
CMP_5.3.2-3.2 รายชื่อผูเขารวมโครงการบริการวิชาการแกสงคม เร่ือง " การสงเสริมภาวะโภชนาการและ  
  สุขอนามัย นักเรียนโรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 
  อุบลราชธาน"ีประจําป 2556 
CMP_5.3.2-4.1 รายงานฉบับสมบูรณ เร่ือง การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตํารวจ  
  ตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธาน ีป พ.ศ. 2555 
CMP_5.3.2-4.2 รายงานฉบับสมบูรณ เร่ือง การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตํารวจ  
  ตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที2่2 อุบลราชธานปี พ.ศ. 2556 
CMP_5.3.2-4.3 ขอเสนอโครงการ เร่ือง การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตํารวจ 
  ตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานปี พ.ศ. 2557 
CMP_5.3.2-5.1 รายงานฉบับสมบูรณ เร่ือง การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตํารวจ 
  ตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 22 อุบลราชธานใีนหัวขอ “ความคุมคา 
  ของงบประมาณกับผลงานหรือผูรวมโครงการ” 
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CMP_5.3.2-5.2 รายงานฉบับสมบูรณ เร่ือง การสงเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตํารวจ  
  ตระเวนชายแดนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที2่2 อุบลราชธานใีนหัวขอ “การ 
  ประเมินผลสําเร็จของประโยชนและคุณคาที่ไดรับบริการวิชาการจากชุมชน” 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 6 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิงเกณฑ

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที ่6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4 คะแนน 
ตัวบงชี้ที ่6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  4.5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.67 คะแนน 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  - มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  - มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง 
  - อาจารย บุคลากร และนักศึกษา การมีสวนรวมและกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการจัดกิจกรรมทางทําน ุ
    บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  - มี คําสอนของพระบิดาแหงการแพทยไทยเปนตนแบบในการปฏิบัตติัวที่ดีของอาจารย บุคลากร และ 
  นักศึกษาอยางชัดเจน 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

   - ควรสงเสริมใหโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ 
     สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
   - ควรมกีารประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 
                        จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษารวมถึงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในปตอๆ ไป 

 - ควรสงเสริม สนับสนุนให กิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนที่ยอมรับในระดับชาตหิรือ 
  นานาชาต ิ

 
3. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- มีการดําเนิน กิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานสุขภาพที่เนนในระดับทองถ่ินอยาง
ตอเนื่อง 

- อาจารยและบุคลากรนําผลงานดานทํานุบํารุงบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการจัดการเรียน 
  การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
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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 (CMP_6.1-1-1.1) 
     2. มีการแตงตั้ง คณะกรรมการ บริหารงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ( CMP_6.1-1-1.2) เพื่อกํากับดูแลดาน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และเปนแรงขับเคลื่อนในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย  
     3. มี คูมือการบริหารโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัย (CMP_6.1-1-1.3) เปนแนวทางในการปฏิบัติ  
     4. มีการจัดทําประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง แนวปฏิบัติในดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (CMP_6.1-1-1.4) 
    5. มีการดําเนินกิจกรรมในรายงานประจําป พ.ศ. 2556 เพื่อ
เผยแพรใหหนวยงานภายนอก (CMP_6.1-1-1.5) 

 
 
 
 

CMP_6.1-1-1.1 
 

CMP_6.1-1-1.2 
 
 
 

CMP_6.1-1-1.3 
 

CMP_6.1-1-1.4 
 

CMP_6.1-1-1.5 
2. มีการบูรณาการงานดานทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 

        วิทยาลัยฯ เนนการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม  ( CMP_6.1-2-
2.1)และไดสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เร่ือง การฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สําหรับนักศึกษาและ
บุคลากร ในรายวิชา การพฒันาความเปนนักวิชาชีพ ( CMP_6.1-
2-2.2) อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ดวยวิธีพุทธ และมีนักศึกษาเขารวม(CMP_6.1-2-2.3) 

 
 
 

CMP_6.1-2-2.1 
 
 

CMP_6.1-2-2.2 
 

CMP_6.1-2-2.3 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือ
การบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

         วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานประจําป เพื่อ เผยแพรกิจกรรม
หรือการบริการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
(CMP_6.1-3-3.1) และไดจัดทําคูมือการปฏิบัติธรรมและสุนทรีย
สนทนา ณ วัดปาบุญลอม อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัด
อุบลราชธานี ( CMP_6.1-3-3.2) และจุลสารวิทยาลัยฯ 
(CMP_6.1-3-3.3) 

 
 

CMP_6.1-3-3.1 
 

CMP_6.1-3-3.2 
CMP_6.1-3-3.3 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

      วิทยาลัยฯ มีการ ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเร่ือง การฝก
กรรมฐานและสุนทรียสนทนา สําหรับนักศึกษาและบุคลากร
(CMP_6.1-4-4.1) 

 
 
 

CMP_6.1-4-4.1 

5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

       คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและทํานุบํารุงฯ มี
การนําผลการประเมินที่ไดจากการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และไดสรุปรายงานการประชุมให
มีการพัฒนากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมที่เนนผูเรียนให
ปฏิบัติจริง และเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จริง 
(CMP_6.1-5-5.1)  และใหจักกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เร่ือง การฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สําหรับนักศึกษาและ
บุคลากรใหตอเนื่อง ซึ่งไดเขียนขอเสนอโครงการทํานุบํารุง ในป 
พ.ศ. 2558 (CMP_6.1-5-5.2) 

 
 
 
 
 

CMP_6.1-5-5.1 
 
 

CMP_6.1-5-5.2 
6. มีการกําหนดหรือสราง

มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_6.1-1-1.1 แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 5 ป  
CMP_6.1-1-1.2 คณะกรรมการกํากับดูแลดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP_6.1-1-1.3 คูมือการบริหารโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
CMP_6.1-1-1.4 ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง แนวปฏิบัติในดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP_6.1-1-1.5 รายงานประจําป พ.ศ. 2556  
CMP_6.1-2-2.1 ประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม   
CMP_6.1-2-2.2 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเร่ือง การฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สําหรับนักศึกษาและ  
   บุคลากร ในรายวิชา การพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ  
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CMP_6.1-2-2.3   กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมดวยวิธีพุทธ   
CMP_6.1-2-2.4 โครงการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญขาวประดับดิน และบูรณาการกับราชวิชา สุขภาพภาคประชาชน 
CMP_6.1-3-3.1   รายงานประจําป พ.ศ. 2556 
CMP_6.1-3-3.2 คูมือการปฏิบัติธรรมและสุนทรียสนทนา ณ วัดปาบุญลอม อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี  
CMP_6.1-3-3.3 จุลสารวิทยาลัยฯ  
CMP_6.1-4-4.1   ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเร่ือง การฝกกรรมฐานและสุนทรีย 
  สนทนา สําหรับนักศึกษาและบุคลากร  
CMP_6.1-5-5.1   สรุปรายงานการประชุม 
CMP_6.1-5-5.2 ขอเสนอโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเร่ือง การฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สําหรับนักศึกษา 
  และบุคลากร ในป พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
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  
และไดจัดทําโครงการฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนาสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีกระบวนการดังนี้   

   1.( P) แผน กลยุทธ วิทยาลัยฯ ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ( CMP_6.2.1-1-1.1 ) และ โครงการ ฝก
กรรมฐานและสุนทรียสนทนาสําหรับนักศึกษาและบุคลากร  
(CMP_6.2.1-1-1.2) 

   2. (D) มีการดําเนินกิจกรรม โดยมีอาจารย นักศึกษา 
และ  ประชาชนทั่วไปเขารวมกิจกรรม (CMP_6.2.1-1-1.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_6.2.1-1-1.1 
 

CMP_6.2.1-1-1.2 
 

CMP_6.2.1-1-1.3 
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    3. (C) มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม (CMP_6.2.1-1-1.4)  
4. ( A) มีการนําผลการประเมิน  และมีการนําปญหาและ
อุปสรรคเขารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
(CMP_6.2.1-1-1.5) 

 
CMP_6.2.1-1-1.4 

 
CMP_6.2.1-1-1.5 

 

2. บรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

          มีการประเมินผลการดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพตามแผนและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคไมต่ํากวารอยละ 80 (CMP_6.2.1-2-2.1) 

CMP_6.2.1-2-2.1 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยาง
ตอเนื่อง 

           วิทยาลัยฯกําหนดใหมีกิจกรรมทํานุบํารุงอุทิศสวน
กุศลใหอาจารยใหญเปนประจําทุกปและมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง ดังนี ้
    1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประจําป
การศึกษา (CMP_6.2.1-3-3.1) 
    2. กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  
(CMP_6.2.1-3-3.2) 
     3 กิจกรรมโครงการฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา
สําหรับนักศึกษาและบุคลากร (CMP_6.2.1-3-3.3) 

 
 
 
 
CMP_6.2.1-3-3.1 
CMP_6.2.1-3-3.2 
 
 
CMP_6.2.1-3-3.3 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชนภายใน/ภายนอก 

 
 
 
 

           กิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนกิจกรรมที่
เนนการฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนาสําหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มีประโยชนตอการเขารวมกิจกรรมของอาจารย 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปดานจิตใจเปนอยางมาก รวมถึง
การสรางคุณคาแกชุมชน ซึ่งเห็นไดจากมี ประเมินกอนและ
หลังเขารวม อีกทั้งยังมีคูมือการดําเนินกิจกรรมทางดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกดวย (CMP_6.2.1-4-4.1)  

 
 
 
 
 

CMP_6.2.1-4-4.1 

5. ไดรับการยกยองระดับชาตแิละ 
หรือนานาชาติ 

- - 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

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

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 

หนา - 169 - 



รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_6.2.1-1-1.1      แผนกลยุทธวิทยาลัยฯ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
CMP_6.2.1-1-1.2      โครงการฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนาสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 
CMP_6.2.1-1-1.3     กิจกรรมฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนาสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 
CMP_6.2.1-1-1.4     ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
CMP_6.2.1-1-1.5      สรุปรายงานการประชุม 
CMP_6.2.1-2-2.1      ประเมินผลการดําเนินงานไมต่ํากวารอยละ 80 
CMP_6.2.1-3-3.1     กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปการศึกษา 
CMP_6.2.1-3-3.2     กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
CMP_6.2.1-3-3.3      กิจกรรมฝกกรรมฐานและสุนทรียสนทนาสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 
CMP_6.2.1-4.4.1     แบบประเมินและคูมือการดําเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
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 

     วิทยาลัยฯไดจัดทําประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเร่ือง แนวปฏิบัติในดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ( CMP_6.2.2-1-1.1) นอกจากนี้การดําเนินโครงการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม (CMP_6.2.2-1-1.2) 

 
 
 

CMP_6.2.2-1-1.1 
CMP_6.2.2-1-1.2 

 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูก

สุขลักษณะ  และตกแตง
อยางมีความสุนทรีย  

 

      วิทยาลัยฯ ไดออกแบบตึกและดําเนินการสรางและตกแตงอยาง
มีความสุนทรีย โดยนําแนวคิดในการนําศิลปะจากหอไตร กลางหนอง
น้ําขุลุ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีมาเปนแบบอยาง ซึ่ง
มีความงดงามและทรงคุณคา ลักษณะที่โดดเดนคือหลังคาที่มีลักษณะ
คลายหอไตร และภายในอาคารยังออกแบบใหมีอากาศถายเทได
สะดวกสะอาด และถูกสุขลักษณะดวย (CMP_6.2.2-2-2.1) 

 
 
 
 

CMP_6.2.2-2-2.1 
 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศน
ใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ  และเปนมิตรกับ

      วิทยาลัยฯ มีการแตงภูมิทัศนอยางสม่ําเสมอ โดยมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจน เชน  
  1. ภาพถาย อาคารสถานที่ (CMP_6.2.2-3-3.1) 

 
 

CMP_6.2.2-3-3.1 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สิ่งแวดลอม    2. สถานที่ทิ้งขยะและแบงแยกชนิดขยะเพื่อเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (CMP_6.2.2-3-3.2) 
   3. มุมสวนสวยงามไวพักผอน อานหนังสือ(CMP_6.2.2-3-3.3)  

CMP_6.2.2-3-3.2 
CMP_6.2.2-3-3.3 

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ
และสงเสริมตอการจัด
กิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

       วิทยาลัยฯ มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะไดจัดสถานที่
สําหรับรูปของหลวงปูชา สุภัทโท ( CMP_6.2.2-4-4.1) พระบรมรูป
ของพระบิดาแหงการแพทยไทย  และมีการจัดกิจกรรมวันมหิดล  
(CMP_6.2.2-4-4.) หองพระ (CMP_6.2.2-4-4.3) 

CMP_6.2.2-4-4.1 
CMP_6.2.2-4-4.2 
CMP_6.2.2-4-4.3 

5. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาในปการศึกษา 2556 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
3.93 (CMP_6.2.2-5-5.1) 
       วิทยาลยัฯ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีตอ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ วัฒนธรรม

(CMP_6.2.2-5-5.1) พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในดาน 
สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่อยูในระดับที่มาก 
(คาเฉลี่ย 3.75) รองลงมาคือ วิทยาลัยฯ มีนโยบาย แนวปฏิบัติและ
ประกาศดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองคกร 
(คาเฉลี่ย 3.72) อยูในระดับที่มาก สรุปผลในภาพรวมระดับความพึง
พอใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60  อยูในระดับมาก  (CMP_6.2.2-5-5.2) 

 
 

CMP_6.2.2-5-5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_6.2.2-5-5.2 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_6.2.2-1-1.1  แนวปฏิบัติในดานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP_6.2.2-1-1.2  โครงการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
CMP_6.2.2-2-2.1  รูปถายอาคาร 
CMP_6.2.2-3-3.1  ภาพถาย อาคารสถานที่ และการตกแตงบรรยากาศ 
CMP_6.2.2-3-3.2  สถานที่ทิ้งขยะและแบงแยกชนิดขยะเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
CMP_6.2.2-3-3.3  มุมสวน 
CMP_6.2.2-4-4.1  มีรูปพระอาจารยชา สุภัทโท ยึดเหนี่ยวจิตใจใหกราบไหว 
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CMP_6.2.2-4-4.2  มีรูปมหิดล พระบิดาแหงการแพทย พรอมหลักคําสอน 
CMP_6.2.2-4-4.3  หองพระ 
CMP_6.2.2-5-5.1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานสุนทรียภาพ ของมหาวิทยาลัยฯ 
CMP_6.2.2-5-5.2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานสุนทรียภาพ ของวิทยาลัยฯ 
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 7 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

บริหารฯ และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/
หนวยงานเรียนรู 

5 ขอ 5 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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องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 
 
 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน มีความมุงมั่นและใหความสําคัญในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
  คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและบุคลากรโดยรวม 
- มีการสนับสนุนบุคลากรใหมีประสบการณ โดยใหเงินทุนสนับสนุน ในการเพิ่มประสบการณและคุณวุฒิอยาง

ตอเนื่องตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
- มีคณะกรรมการ ประจําวิทยาลัยฯ มีการประชุม ติดตาม และพัฒนาการดําเนินงานทุกเดือน  เพื่อประเมินและ

ติดตามแกปญหาอยางตอเนื่อง 
- การดําเนินงานของผูบริหาร มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 
 
 

2.  จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
  - บุคลากรสายวิชาการ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร)  จํานวนไมเพียงพอ และขาดงบประมาณสนับสนุน  

 
 
 

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 

1. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสา
ธารณชสุข ซึ่งเทียบไดกับสภาสถาบันมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของ
วิทยาลัยนอกจากนี้ยังทําหนาที่กํากับดูแลเชิงนโยบาย
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนด โดย
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ มีองคประกอบและ
หนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
การบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2554 (CMP_7.1-1-1.1) 

2. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ มีการกําหนด
แผนปฏิบัติการตามภาระกิจหลักของวิทยาลัยทุกป 
(CMP_7.1-1-1.2) , (CMP_7.1-1-1.3) 

3. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ไดมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา (CMP_7.1-1-1.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-1-1.1 

 
 

CMP_7.1-1-1.2 
CMP_7.1-1-1.3 
CMP_7.1-1-1.4 

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

      ผูบริหารกําหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ  ในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธเพื่อการ
พัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เมื่อวันที่              
2-3 กุมภาพันธ 2556  (CMP_7.1-2-2.1) โดยมีสวนรวมจาก
บุคลากรทุกระดับ และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย จากการ
ดําเนินงานของหนวยงาน มีอาศัยขอมูลสารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจพิจารณาจัดทําแผนและถายทอดใหบุคลากรทราบ 
ไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก เว็บไซตหนวยงาน เอกสาร
เผยแพร และการสัมมนาประจําป เมื่อวันที่ 17-20 เมษายน 
2556  (CMP_7.1-2-2.2) 

 
 
 
CMP_7.1-2-2.1 

 
 
 
 

CMP_7.1-2-2.2 
 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไป

      ผูบริหารกํากับ ติดตามผล การนํานโยบายและแผนกล
ยุทธ ไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานมีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เสนอผูบริหาร ทุกไตรมาศ เพื่อทบทวนเปาหมาย
และปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน พรอมสงขอแนะนําจากผูบริหารกลับไปยังบุคลากรที่
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ยังบุคลากรใน วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

รับผิดชอบโครงการตางๆของหนวยงาน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป (CMP_7.1-3-3.1) 
   การสื่อสารแผน-ผล และผลการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ             
โดยผานรายงานการประชุมกรรมการคณะ ซึ่งปรากฎบนเว็บ
ไซด รายงานประจําป เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรทราบ
เปนประจําทุกป (CMP_7.1-3-3.2) 

 
CMP_7.1-3-3.1 
 
 
 
CMP_7.1-3-3.2 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร
ในสถาบันมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความ
เหมาะสม 

 

    ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวม ดังนี้  
1.ผูบริหารมอบอํานาจ ในการตัดสินใจ ใหแกรองคณบดี หรือ
ผูปฏิบัติงานในลําดับถัดไป  (CMP_7.1-4-4.1) 
2. บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอความเห็นในเร่ืองการ
ตัดสินใจสําคัญตางๆ ซึ่งอยูในรูปแบบการประชุมหารือ เชน
การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุขมีผูแทนกลุมวิชาเขารวมการประชุม
(CMP_7.1-4-4.2) นอกจากนีวิทยาลัยฯ ยังมีกลองรับความ
คิดเห็น และสายตรงคณบด ี(หากมีจะเสนอเขาที่ประชุม
กรรมการวิทยาลัยฯ) เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข
(CMP_7.1-4-4.3) 

 
 

CMP_7.1-4-4.1 
 
 
 
 

CMP_7.1-4-4.2 
 

CMP_7.1-4-4.3 
 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อให
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
เต็มตามศักยภาพ 

        ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ โดยผูบริหารมีการถายทอดความรู
แกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง เชน  

1. จัดทําคูมือบุคลากร  (CMP_7.1-5-5.1) 
2. คูมือภาระงานสายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) 

(CMP_7.1-5-5.2) 
3. จัดสัมมนาถายแผนกลยทุธสูหนวยงานและบุคคลใน

การสัมมนาประจําป 2556 (CMP_7.1-5-5.3) 
4. จัดประชุมผูบริหารพบะบุคลากร (CMP_7.1-5-5.4) 

 
 
 
 
 

CMP_7.1-5-5.1 
 

CMP_7.1-5-5.2 
 

CMP_7.1-5-5.3 
CMP_7.1-5-5.4 

6. ผูบริหารบริหารงานดวย 
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของมหาวิทยาลัย 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผูบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ได
ประเมินผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปฏิบัติงาน
ราชการในปตอไป มีรายละเอียดดังนี ้
6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  (CMP_7.1-6-6.1) 
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.96  

 ผูบริหารกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการที่กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย โดยมีการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

 
 
 
 
CMP_7.1-6-6.1 
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6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  (CMP_7.1-6-6.2) 
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.43 

มีการจัดทําแผนความเสี่ยงและมีการรับฟงความ
คิดเห็นการใชทรัพยากรของหนวยงาน และแผนกลยุทธทาง
การเงิน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

 
6.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
(CMP_7.1-6-6.3) 
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.59 

1.ผูบริหาร สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีการ
ฝกอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 

2. มีการสํารวจและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตาม
ความตองการของผูใชบริการ 

3. ผูบริหาร สนับสนุนใหมีการปรับปรุงภูมิทัศน ให
สวยงามทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  

 
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.53  (CMP_7.1-6-6.4) 

1.มีการกําหนดความรับผิดชอบและกระจายตัวบงชี้
สูผูบริหารและบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจําป 2556 

 
6.5 หลักความโปรงใส (Transparency)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.71  (CMP_7.1-6-6.5) 

1. มีการประชาสัมพันธ และแจงขาวสารทางสื่อ
ตางๆ เชน ทางเว็บไซต เชน รายงานประจําป, แผนการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ 

3. รายงานทางการเงิน เปนไตรมาส  
4. มีชองทางสําหรับรับรับฟง, เสนอแนะ สําหรับ

บุคลากร นักศึกษาทางกลองความคิดเห็น ในสวนภายนอก          
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น      
ทางสายตรงคณบดี  

5. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน 
และ มีหนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเขาทุกป  

 
6.6 หลักการมีสวนรวม (Participation)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.48  (CMP_7.1-6-6.6) 

CMP_7.1-6-6.2 
 
 
 
 
 
 

CMP_7.1-6-6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-6-6.4 

 
 
 
 

CMP_7.1-6-6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-6-6.6 
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1. บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินการบริหารงาน
ของผูบริหาร ดานหลักธรรมมาภิบาล  

 
6.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.50   (CMP_7.1-6-6.7) 

1. มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกรองคณบดี  
ผูชวยคณบดี 
           2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และ
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ในการประกัน
คุณภาพ 
 
6.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.73   (CMP_7.1-6-6.8) 

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 2.57   (CMP_7.1-6-6.9) 

1.มีการกําหนดขอตกลงการมาปฏิบัติงานสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

2.ในการกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาของ บุคลากร
ระยะ5ป (2555–2559) มีการแผนการพัฒนาบุคลากร         
ตําแหนงคนงาน คนสวน จนถึง ผูบริหาร โดยคํานึงถึงความเสม
ภาค 
 
6.10 หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)  
มีผลการประเมินคาเฉลี่ย 2.67   (CMP_7.1-6-6.10) 

1.ผูบริหาร ดําเนินการหาขอสรุปที่เนนฉันทามติใน
ประเด็นที่เปนสวนไดสวนเสียของบุคลากรในสํานักฯ ทุกคร้ัง 
โดยจัดประชุมผูบริหารพบปะบุคลากร  
2. ในการพิจารณาเร่ืองที่มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
วิทยาลัยฯจะมีการทําใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น เชนการ
เสนอชื่อเลือกผูแทนอาจารยเปนตน 

 
 
 
 
CMP_7.1-6-6.7 
 
 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-6-6.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-6-6.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-6-6.10 
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7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผล
การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและผูบริหารนํา
ผล    การประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม  

     ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยวาดวยประเมินผล
การบริหารงานของ หัวหนาสวนราชการ พ.ศ.2554  
(CMP_7.1-7-7.1) , (CMP_7.1-7-7.2)  และคณบดีวิทยาลัยฯ 
ไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 
4/2556 (CMP_7.1-7-7.3) เพื่อพิจารณาหาขอแกไขปญหา 
และขอเสนอแนวทางการพัฒนาในจุดที่ควรพัฒนา โดยในที่
ประชุมไดมอบหมายผูบริหารที่เก่ียวของไปจัดทําแผนหรือ
ดําเนินการปรับปรุงในสวนที่เก่ียวของตอไปและรองคณบดีได
รายงานผลการดําเนินงานการ นําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม นําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2557 (CMP_7.1-
7-7.4) 
         และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) (CMP_7.1-7-
7.5)  และคณบดีวิทยาลัยฯ ไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2556  (CMP_7.1-7-7.6)  เพื่อ
พิจารณาหาขอแกไขปญหา และขอเสนอแนวทางการพัฒนา
ในจุดที่ควรพัฒนา โดยในที่ประชุมไดมอบหมายผูบริหารที่
เก่ียวของไปจัดทําแผนหรือดําเนินการปรับปรุงในสวนที่
เก่ียวของตอไปและรองคณบดีไดรายงานผลการดําเนินงาน
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน
รูปธรรม นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ัง
ที่ 2/2557  (CMP_7.1-7-7.7) 

 
 
 
CMP_7.1-7-7.1 
CMP_7.1-7-7.2 
CMP_7.1-7-7.3 
 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-7-7.4 
 
 
 
CMP_7.1-7-7.5 
 
CMP_7.1-7-7.6 
 
 
 
 
 
CMP_7.1-7-7.7 
 

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 
CMP_7.1-1-1.1 

 
CMP_7.1-1-1.2 
CMP_7.1-1-1.3 
CMP_7.1-1-1.4 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2554 
คําสั่งแตงตั้งคณบดี / รองคณบดี / ผูแทนอาจารย 
Action Plan ประจําปงบประมาณ 2556  (ฉบับปรับปรุง) 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2556 

CMP_7.1-2-2.1 
CMP_7.1-2-2.2 

Action Plan ประจําปงบประมาณ 2556   (ฉบับปรับปรุง) 
เอกสารประกอบการสัมมนาประจําป 2556 เร่ือง “ผูบริหารกําหนดทิศทางแผนกลยุทธและ
ถายทอดแผนกลุยุทธสูหนวยงานและบุคคล 

CMP_7.1-3-3.1 
 
CMP_7.1-3-3.2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
คร้ังที่ 2,4,7,10/2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่ 
10/2556 

CMP_7.1-4-4.1 
CMP_7.1-4-4.2 
CMP_7.1-4-4.3 
CMP_7.1-5-5.1 
CMP_7.1-5-5.2 
CMP_7.1-5-5.3 
CMP_7.1-5-5.4 
CMP_7.1-6-6.1 
CMP_7.1-6-6.2 
 
CMP_7.1-6-6.3 
CMP_7.1-6-6.4 
CMP_7.1-6-6.5 
CMP_7.1-6-6.6 
CMP_7.1-6-6.7 
CMP_7.1-6-6.8 
CMP_7.1-6-6.9 
CMP_7.1-6-6.10 
CMP_7.1-7-7.1 
CMP_7.1-7-7.2 
CMP_7.1-7-7.3 
CMP_7.1-7-7.4 
CMP_7.1-7-7.5 
CMP_7.1-7-7.6 
CMP_7.1-7-7.7 

คําสั่งมอบอํานาจรองคณบด ี
คําสั่งแตงตั้งผูแทนอาจารย 
กลองรับความคิดเห็น/สายตรงคณบด ี
คูมือบุคลากร 
คูมือภาระงานสายวิชาการ ฉบับปรับปรุง 2557 
เอกสารประกอบการสัมมนาประจําป ถายทอดแผนกลยุทธสูหนวยงานและบุคคลประจําป 
หนังสือเชิญประชุมผูบริหารพบปะบุคลากร คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 
รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2,4,7,10/2556  
แบบรายงานการติดตามการดาํเนินผลการงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป 2556/แผน
กลยุทธทางดานการเงิน 
ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง การพัฒนาบุคลากร ป 2556 
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2556 
รายงานประจําป 2556/รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2,4,7,10/2556  
รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2556 
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2027/2556/คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 266/2556 
หนังสือเชิญประชุม ที่ ศธ 0529.16.1.4/ว 850 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 
ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณธ และวิธีการประเมินของบุคลากร/แผนกลยุทธพัฒนา 
หนังสือจากแพทยสภา/หนังสือเชิญประชุม 
รายงานสภามหาลัย คร้ังที่ 4/2556 (ลับ) 
บันทึกขอความที่ ศธ 0529.2.3(ลับ)/ว 236 
รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2556 
รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2557 
ผลการประเมินปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัยผูมีอายุ 60 ปข้ึนไปประจําปงบประมาณ 2556
รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2556 
รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2557 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ1 ขอ มีการดําเนินการ2 

ขอ 
มีการดําเนินการ3 

ขอ 
มีการดําเนินการ4 

ขอ 
มีการดําเนินการ5 

ขอ 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมายของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยอยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย 

     วิทยาลัยฯ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการ
ความรูของวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2556 วันอังคารที่ 17 
กันยายน 2556 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบใหมีการจัดการความรู
มุงเนนดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย(CMP_7.2-1-
1.1)  
       โดยมีการปรับปรุงแผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557  และนําไปปฏิบัติผานโครงการ การ
จัดการความรูมุงสูองคกรแหงการเรียนรูวิทยาลัยฯ  (CMP_7.2-
1-1.2) (CMP_7.2-1-1.3) 

 
 
 
 
 

CMP_7.2-1-1.1 
 
 

CMP_7.2-1-1.2 
CMP_7.2-1-1.3 

2. กําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 

      วิทยาลัยฯ ไดกําหนด กลุมเปาหมาย ในการพัฒนาความรู
และทักษะดานการผลิตบัณฑิต และดานวิจัย คือ อาจารย และ
บุคลากรประจําวิทยาลัย ฯ จํานวนประมาณ 100 คน  
(CMP_7.2-2-2.1) 

 
 

CMP_7.2-2-2.1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู
ที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

       วิทยาลัยฯ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมี
ประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู 
ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. การบริหารโครงการไมยากอยางที่คิด ผูแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู คือ น.ส.กิตติยา จันทรพันธ                
(CMP_7.2-3-3.1) 
2.  KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ นพ.สมศักดิ์ ชุนหรัศมิ์
(CMP_7.2-3-3.2) 
   3.  การเขียน Proposal เพื่อขอทุนวิจัย คือ ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต และคณะ  (CMP_7.2-3-3.3) 

     โดยมีการเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนดโดย 

 
 
 
 

CMP_7.2-3-3.1 
 

CMP_7.2-3-3.2 
 

CMP_7.2-3-3.3 
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การเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู     
4. มีการรวบรวมความรูตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดใน
ขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร ( Explicit 
Knowledge) 

           วิทยาลัยฯ มีการรวบรวมความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาสรุปเปน ประเด็นความรู(CMP_7.2-4-4.1) 
และจัดเก็บอยางเปนระบบในเว็บไซตวิทยาลัยฯ 
www.cmp.ubu.ac.th ในQuick link การจัดการความรู 
(KM)รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีรายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานเว็บไซต ดังกลาว  (CMP_7.2-4-4.2) 

 
CMP_7.2-4-4.1 

 
 
 

CMP_7.2-4-4.2 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร 
(Explicit Knowledge) และ
จากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง  (Tacit 
Knowledge)ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

      วิทยาลัยฯ ไดมีการสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการจัดกิจกรรมที่ไดไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
และสนับสนุนในการดําเนินงาน ซึ่งมีผลงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี 
ที่เปนแนวนําไปใชจริง คือ คูมือการบริหารโครงการ 
(CMP_7.2-5-5.1) 

CMP_7.2-5-5.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

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

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 

CMP_7.2-1-1.1 แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
CMP_7.2-1-1.2 รายงานการประชุมคร้ังที ่2/2556 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 
CMP_7.2-1-1.3    แบบเสนอแผนดําเนินงาน/โครงการการจัดความรูสูองคกรแหงการเรียนรู ประจําปงบประมาณ 2557   
   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
CMP_7.2-2-2.1   แผนการจดัการความรู วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําป2557 
CMP_7.2-3-3.1   รายงานการจัดการความรู วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง การบริหาร 
   โครงการไมยากอยางที่คิด 
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CMP_7.2-3-3.2 รายงานการจัดการความรู วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู  
CMP_7.2-3-3.3 รายงานการจัดการความรู วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ือง การเขียน proposal เพื่อ

ขอทุนวิจัย 
CMP_7.2-4-4.1   ตัวอยาง รายงานการจัดการความรู วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เร่ืองการบริหาร 
   โครงการไมยากอยางที่คิด 
CMP_7.2-4-4.2   หลักฐานการเผยแพรหนา website วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
CMP_7.2-5-5.1     คูมือการบริหารโครงการ 
 
 
 
 
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) 

 

       มหาวิทยาลัยฯไดมีการจัดทําแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2552-2556 เปน
แผนหลัก และ วิทยาลัยฯมีแผนระบบสารสนเทศ  
(Information System Plan)  ในการดําเนินงานดังนี้ 
      1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 983/2557 (CMP_7.3-1-1.1) 
      1.2 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-
2559)ฉบับปรับปรุง (CMP_7.3-1-1.2) 

 
 
 
 
 

CMP_7.3-1-1.1 
 

CMP_7.3-1-1.2 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และ
การเงินและสามารถนําไปใช
ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

 

       วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ ดังนี้ 
2.1. ระบบการบริการการศึกษา      (CMP_7.3-2-2.1) 
 2.1.1 ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา : ตามลิ้งค
http://www.cmp.ubu.ac.th/~elearning/  
 2.1.2 ระบบ REG : ตามลิ้งค 
http://www.reg.ubu.ac.th/   
 2.1.3 ระบบ UBU SIS : ตามลิ้งค 
http://www.dms.ubu.ac.th/student/ 
2.2 ระบบดานการวิจัย      (CMP_7.3-2-2.2) 

 
 

CMP_7.3-2-2.1 
 
 
 
 
 
 

CMP_7.3-2-2.2 
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2.2.1 ระบบงานฐานขอมูลงานวิจัย และบริการวิชาการ :  
ตามลิ้งค 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/database/     
2.3 ระบบการบริหารจัดการ     (CMP_7.3-2-2.3) 
      2.3.1  ระบบจัดเก็บเอกสารการประชุม : ตามลิ้งค
http://workload.cmp.ubu.ac.th/academics/ 
      2.3.2  แบบบันทึกภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการออนไลน :  
ตามลิ้งคhttp:// workload.cmp.ubu.ac.th/ 
      2.3.3  ฐานขอมูลแสดงการมาปฏิบัติงาน การขาด  มา 
มาสาย (ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
      2.3.4  ระบบลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ :  
ตามลิ้งค http://www.cmp.ubu.ac.th/~transfer/  
      2.3.5  ระบบแจงเวียนขาวสาร ภายใน สําหรับอาจารย
และ บุคลากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส : ตามลิ้งค  
http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/menager/login.p
hp 
      2.3.6 ระบบจองรถราชการออนไลน : ตามลิ้งค 
http://www.cmp.ubu.ac.th/~car/ACal/calendar/ 
      2.3.7 ระบบสารสนเทศเพื่อบุคลากร :  
ตามลิ้งค http://www.dms.ubu.ac.th/ 
 
2.4 ระบบการเงิน        (CMP_7.3-2-2.4) 

2.4.1 ระบบการจัดการดานแผน การเงิน และพัสดุ 
(UBU FMIS)   

2.5 อ่ืนๆ    (CMP_7.3-2-2.5) 
     2.5.1 ระบบขอนัดรับบริการใหคําปรึกษาออนไลน : ตาม
ลิ้งค http://www.happy.cmp.ubu.ac.th/ 

 
 

CMP_7.3-2-2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP_7.3-2-2.4 
 
 

CMP_7.3-2-2.5 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ 

 

     มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินระบบสารสนเทศกลาง 
ไดแกระบบ เครือขาย ระบบ REG ระบบบริหารงานบุคคล 
และระบบการวิจัย  
    3.1 ผลประเมินความพึงพอใจ ของผูใช ระบบสารสนเทศ 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย (CMP_7.3-3-3.1) 
    นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินผลความพึง
พอใจในภาพรวมของแตละคณะแลว วิทยาลัยฯ  ไดจัดทําการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใช ระบบสารสนเทศและ ระบบ
เครือขายจากผูใชบริการ ทุกๆ ป โดยกลุมตัวอยาง คือ  

 
 
 
 
 
 

CMP_7.3-3-3.1 
        

CMP_7.3-3-3.2 
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บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  และ
นักศึกษาในวิทยาลัยฯ และนําผลและขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขระบบใหมีประสิทธิภาพตอองคกรตอไป 
    3.1 ผล ประเมิน และผลประเมิน ความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศและ ระบบเครือขาย  ระดับวิทยาลัย  
(CMP_7.3-3-3.2) 

4. มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 

     มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลในสวนที่
เปนฐานขอมูลกลางที่ใชรวมกันในแตละคณะ และจากที่ทาง
วิทยาลัยไดมีการประเมินความ พึงพอใจของผูใชบริการระบบ
สารสนเทศ  ระบบเครือขาย และการใหบริการประจําป
การศึกษา 2556 นั้น ก็ ไดนําผลการประเมินแจง
กรรมการบริหารงานคอมพิวเตอรและเครือขายและ รวม
ปรึกษาหารือเพื่อ เปนขอมูลในการหาแนวทางพฒันาตอไป 
โดยไดลําดับการปรับปรุงตามความเหมาะสมในการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะที่มากที่สุดกอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ การพิจารณา
ของกรรมการบริหารงานคอมพิวเตอรและเครือขาย และ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ดังนี้ 
     4.1 นําผลการประเมินแจงกรรมการบริหารงาน
คอมพิวเตอรและเครือขายเพื่อ รวมปรึกษาหารือในการหา
แนวทางพัฒนาในการประชุม (รายงานการประชุมคร้ังที่ 
1/2557 คร้ังที่ 2/2557   และคร้ังที่3/2557) (CMP_7.3-4-
4.1) 
     4.2 ศึกษาดูงานในหนวยงานที่มลีักษณะการบริหาร
จัดการที่คลายคลึงกันเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพิ่มเติม  (บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.13/77 
และ ศธ 0529.16.1.13/88)  (CMP_7.3-4-4.1) 
     4.3 การติดตั้ง และการใชงาน ซอฟตแวร  Antivirus 
License เพิ่มเติมสําหรับเคร่ืองที่ยังไมไดทําการติดตั้ง และตอ
อายุการใชงานโปรแกรมเพิ่มอีก 1 ป  (บันทึกขอความที่ ศธ 
0529.16.1.13/40 และ ศธ 0529.16.1.13/84)  (CMP_7.3-
4-4.3) 
     4.4 แจงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
ให กรอก ขอมูล ตนเองที่สามารถเปดเผยได ในฐานขอมูล
เว็บไซต  เชน ขอมูลประวัติการทํางาน ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด 
(บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.13/39) (CMP_7.3-4-4.4) 
     4.5 มีแผนดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิ่มเติม

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CMP_7.3-4-4.1 
 
 
 

CMP_7.3-4-4.2 
 
 
 

CMP_7.3-4-4.3 
 

 
 
 
 
CMP_7.3-4-4.4 
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จากผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิยาลัย   

5. มีการสงขอมูลผานระบบ
เครือขายของหนวยงาน
ภายนอกที่เก่ียวของตามที่
กําหนด  

 

     วิทยาลัยฯมีการเชื่อมโยงระบบฐานข อมูลของ
มหาวิทยาลัยฯ  ผ านระบบเครือข ายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
ระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพศึกษาและมีการเชื่อมโยง
ระบบของวิทยาลัยฯ  ผานระบบมหาวิทยาลัย เชน   
       5.1 ระบบการจัดการดานแผน การเงิน และพัสดุ (UBU 
FMIS)   (CMP_7.3-5-5.1) 
       5.2 ระบบฐานขอมูลเพื่อสืบคนดานการเรียนการสอน 
เชน ระบบ REG สําหรับนักศึกษา : ตามลิ้งค
http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp 
ระบบ UBU SIS : ตามลิ้งค 
http://www.dms.ubu.ac.th/student/  (CMP_7.3-5-
5.2) 
       5.3 การเชื่อมโยงขอมูลกับระบบจัดการเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยฯ : ตามลิ้งค  
http://ubuqaonline.ubu.ac.th/  และระดับอุดมศึกษา : 
ตามลิ้งค http://www.cheqa.mua.go.th/che2556/ 
 (CMP_7.3-5-5.3) 
       5.4 การสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก เชน การสง
ขอมูลการใหบริการ 18 แฟม OP individual Data (การ
ใหบริการผูปวยนอกรายบุคคล) และ PP individual Data 
ของศูนยวิจัยวิการศึกษาทางการแพทย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีผานระบบสํานักงานหลักประกันสุขภาพ : ตาม
ลิ้งค http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-
onlineservices.aspx  (CMP_7.3-5-5.4) 

 
 
 
 
 
CMP_7.3-5-5.1 

 
CMP_7.3-5-5.2 

 
 
 
 

CMP_7.3-5-5.3 
 
 
 
 

CMP_7.3-5-5.4 
 
 
 

 
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 
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รายการหลักฐานอางอิง  
CMP_7.3-1-1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 983/2557 
CMP_7.3-1-1.2 แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)ฉบับปรับปรุง 
CMP_7.3-2-2.1 ระบบการบริการการศึกษา 
CMP_7.3-2-2.2 ระบบดานการวิจัย  
CMP_7.3-2-2.3 ระบบการบริหารจัดการ 
CMP_7.3-2-2.4 ระบบการเงิน 
CMP_7.3-2-2.5 ระบบอ่ืนๆ 
CMP_7.3-3-3.1 
CMP_7.3-3-3.2 

ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย 

CMP_7.3-4-4.1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2557คร้ังที่ 2/2557 และคร้ังที ่3/2557 
CMP_7.3-4-4.2 บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.13/77 และ ศธ 0529.16.1.13/88 
CMP_7.3-4-4.3 บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.13/40 และ ศธ 0529.16.1.13/84 
CMP_7.3-4-4.4 บันทึกขอความที่ ศธ 0529.16.1.13/39 
CMP_7.3-5-5.1 ระบบการจัดการดานแผน การเงิน และพัสดุ (UBU FMIS) 
CMP_7.3-5-5.2 ระบบฐานขอมูลเพื่อสืบคนดานการเรียนการสอน 
CMP_7.3-5-5.3 การเชื่อมโยงขอมูลกับระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ 
CMP_7.3-5-5.4 การสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก 
 
 
 
 
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 ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ โดยมีคณบดี รองคณบดี ผูชวย
คณบดี ผูแทนอาจารย และหัวหนางาน เปนกรรมการรวม
รับผิดชอบ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจ
หลักของวิทยาลัยฯ (CMP_7.4-1-1.1) 

 
 
 
 

CMP_7.4-1-1.1 
 

2. มีการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด

       วิทยาลัยฯ ไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงไว 5 ดาน (10 ความเสี่ยง) 

CMP_7.4-2-2.1 
CMP_7.4-2-2.2 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
จากตัวอยางตอไปนี้  
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่  

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  
หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร    
การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและ
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร  

- ความเสีย่งจากเหตุการณ
ภายนอก 

ไดแก  
1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน (การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)  จํานวน 5 ความเสี่ยง 
 1.1 การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลให มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ ยังไม
ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ 
 1.2 ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอชุมชนและ
หนวยงานภายนอก 
 1.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
 1.4 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาของ
สังคมภายในองคกรประเด็นสุขภาพ 
 1.5 นักศึกษาจบไมทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน  2 ความเสี่ยง 
 2.1 งบประมาณที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนไมเพียงพอ 
 2.2 ระบบยืม-คืนหองสมุดของมหาวิทยาลัยไม
เสถียรภาพ 
3. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
จํานวน 1 ความเสี่ยง 
 3.1 เกณฑการประเมินคุณภาพ ของวิทยาลัยฯ มี
หลายสถาบัน หลายองคกร  ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิยาลัยฯ ทําใหไมสามารถดําเนินการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพไดบรรลุตามเกณฑการประเมินของ
ทุกสถาบันที่ตรวจประเมิน 
4. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธมหาวิทยาลัย 
จํานวน  1 ความเสี่ยง 
 4.1 การดําเนินงานของโครงการที่ไมบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 
5. ความเสี่ยงดานบุคลากร  จํานวน 1 ความเสี่ยง 
 5.1 อาจารยมีทักษะดานภาษาอังกฤษไม
เพียงพอ  (CMP_7.4-2-2.1 ถึง 2.4) 

CMP_7.4-2-2.3 
CMP_7.4-2-2.4 

3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2  

           วิทยาลัยฯ ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง โดยเรียงตามพันธกิจหลักและ
บริบทการดําเนินงานของวทิยาลัยฯ (CMP_7.4-3-3.1) 

CMP_7.4-3-3.1 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และดําเนินการตามแผน 

 

           วิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับความเสี่ยงที่อยูใน
ระดับสูงมากและระดับสูงพรอมวิเคราะห และจัดทํา
โครงการ การบริหารความเสี่ยงประจําวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 
2557 
           ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการกํากับ ติดตาม 
แผนการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ ทุกรอบ 6 เดือน 
เพื่อเปนการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผน  
(CMP_7.4-3-4.1 ถึง 4.5) 

CMP_7.4-4-4.1 
CMP_7.4-4-4.2 
CMP_7.4-4-4.3 
CMP_7.4-4-4.4 
CMP_7.4-4-4.5 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนและ
รายงานตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

           วิทยาลัยฯ มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการ ทุกรอบ 6 เดือน 
(CMP_7.4-3-5.1 ถึง 5.7) 

CMP_7.4-5-5.1 
CMP_7.4-5-5.2 
CMP_7.4-5-5.3 
CMP_7.4-5-5.4 
CMP_7.4-5-5.5 
CMP_7.4-5-5.6 
CMP_7.4-5-5.7 

6. มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป  

           วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง และนําขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ  ไปใชในการวิเคราะหความเสี่ยง และ
ปรับแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ในรอบ
ปงบประมาณ  พ.ศ.2557 ( ณวันที่ 31 มีนาคม 2557 
รอบ 6 เดือน )   (CMP_7.4-3-6.1 ถึง 6.3) 

CMP_7.4-6-6.1 
CMP_7.4-6-6.2 
CMP_7.4-6-6.3 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_7.4-1-1.1 คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 385/2556 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ  
CMP_7.4-2-2.1 บันทึก ขอสงการประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และจัดแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ  

พ.ศ.2557 
CMP_7.4-2-2.2   ตารางการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ 

ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2556(รอบปงบประมาณ พ.ศ.2557) 
CMP_7.4-2-2.3 บันทึก ขอสงผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในหนวยงาน  
  ประจําปงบประมาณ 2556 (ณ กันยายน 2556)  
CMP_7.4-2-2.4   ตารางการวิเคราะห  ระบุความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย ฯ 

ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2556  ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน ป 2556  
CMP_7.4-3-3.1 ตารางการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556  ( รอบปงบประมาณ พ.ศ.2557 ) 
CMP_7-4-4.4.1 บันทึก ขอความอนุเคราะหขอมูลการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
CMP_7.4-4-4.2 บันทึก แจงเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2556 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.

2556 เร่ือง รายงานการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

CMP_7.4-4-4.3 บันทึก ขอสงการประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง และจัดแผนบริหารความเสี่ยง   
  ปงบประมาณ 2557  
CMP_7.4-4-4.4 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  
CMP_7.4-4-4.5 แบบเสนอแผนดําเนินงานโครงการบริหารความเสี่ยงประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
CMP_7.4-5-5.1 บันทึก ขอความอนุเคราะหดําเนินการรายงานการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง   ระดับวิทยาลัย       

– 30 กันยายน 2556 ) 
CMP_7.4-5-5.2 แบบฟอรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
  ระดับวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (รายงานรอบ 6 เดือน)  
CMP_7.4-5-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่4/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  
  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย
  ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 
CMP_7.4-5-5.4 บันทึก ขอความอนุเคราะห รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร 
  ความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2556 (รอบสิ้นปงบประมาณ)  
CMP_7.4-5-5.5 แบบฟอรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง     
  ระดับวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบสิ้นปงบประมาณ)  
CMP_7.4-5-5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่9/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556  
  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย
  ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน (รอบสิ้นปงบประมาณ)  
CMP_7.4-5-5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่4/2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557  
  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย
  ประจําปงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน  
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CMP_7.4-6-6.1 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2556 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 
  เร่ือง รายงานการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 
CMP_7.4-6-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที ่4/2557 วันที่ 20มีนาคม 2557 
  เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย
  ประจําปงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน  
CMP_7.4-6-6.3 แบบฟอรมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ 
  วิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 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 2556 

4.41 
 

คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย 
ผลดําเนินงาน 

(คะแนน) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 4.41 คะแนน 4.41 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (คะแนน) 
คะแนนการตนเองประเมิน                       

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 4.41 คะแนน 4.41 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_7.5.2-1  สรุปผลการประเมินผูบริหาร โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปการศึกษา 2556 
                      (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 
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 
- ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลทางการเงินและบัญชีใหถูกตอง สะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัยและเพียงพอตอการตัดใจของผูบริหาร 
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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  ไดจัดทําแผนพัฒนากลยุทธดานการเงิน  (พ.ศ.
2555-2559)  ฉบับปรับปรุง ซึ่งผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่3/2556 วันที่ 21 
มีนาคม2556  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุม
ทุกภารกิจการบริหาร ( CMP_8.1-1-1.1)   ที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552-
2555  ( CMP_8.1-1-1.2) โดยมีผูบริหาร และบุคลากรที่
เก่ียวของรวมมือ รวมคิด ในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง 
เปาหมายหลัก แนวนโยบาย มาตรการและวัตถุประสงค เพื่อให
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงาน ใหบรรลุ
ภารกิจหลักของของวิทยาลัยฯ อยางมีคุณภาพตอไป  

 
 
 

 
CMP_8.1-1-1.1 

 
CMP_8.1-1-1.2 

 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน  
หลักเกณฑการจัดสรร และ
การวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

 

        วิทยาลัยฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน ดังนี ้
1. การจัดการเรียนการสอน โดยมีแผนการเปดหลักสูตร

ระดับปริญญาโทและเอก ( CMP_ 8.1-2-2.1) และมี
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรเพิ่ม จาก 36 
คน เปน 48 คน โดยขอความรวมมือกับโรงพยาบาลศรี
สะเกษ  (CMP_8.1-2-2.2 ) และมีแผนการขออนุมัติ
เปดรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร ภาคพิเศษ จํานวน 50 คน ( CMP_ 
8.1-2-2.3 )  ซึ่งจะสงผลใหไดรับงบประมาณเงินอุดหนุน
ผลิตแพทย และไดรับงบประมาณเงินรายไดเพิ่มข้ึน  

2. การใหบริการทางการแพทย  โดยการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และประชาชนทั่วไป มารับ
บริการตรวจสุขภาพประจําป ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจ
คลินิกพิเศษ  ชึ่งจะสามารถทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 

 
 
 
CMP_ 8.1-2-2.1 

 
 

CMP_ 8.1-2-2.2 
 
 

CMP_ 8.1-2-2.3 
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(CMP_8.1-2-2.4) 
3. การจัดทํารายละเอียดเสนอของบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (CMP_8.1-2-2.5) 
        วิทยาลัยฯ ไดมีหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตาม 
        แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2556 เพื่อใชในการ 
        พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป โดยความเห็นชอบ 
        ของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  (CMP_8.1-2-2.6) 
        และไดจัดทํารายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติ 
        งานและแผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใช 
        จายอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
        (CMP_8.1-2-2.7) 

CMP_ 8.1-2-2.4  
 
CMP_ 8.1-2-2.5 
 
 
 
 
CMP_ 8.1-2-2.6 
 
CMP_ 8.1-2-2.7 

3. มีงบประมาณประจําปที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
งานในแตละพันธกิจและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
และบุคลากร 

       วิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการดําเนินการประจําป พ.ศ. 
2556 จากเงินงบประมาณแผนดิน ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โครงการผลิตแพทยเพิ่ม และ
งบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งไดรับงบประมาณเงินรายไดจาก
คาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษจากนักศึกษา คาบริการทาง
การแพทย และการใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกทัง้
ภาครัฐและเอกชน  โดยมีโครงการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในแตละพันธกิจ ทั้ง 4 ดาน ที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธเพื่อการพัฒนา บุคลากร วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย  
(CMP_8.1-3-3.1 ถึง 3.3) 

CMP_8.1-3-3.1 
CMP_8.1-3-3.2 
CMP_8.1-3-3.3 
 

4. มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 
2 คร้ัง 

       งานการเงิน วิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ โดยบันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณผาน
ระบบ  UBU  FMISตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   ซึ่งสามารถ
ดูรายงานทางการเงินไดอยางเปนปจจุบัน ( CMP_8.1-4-4.1) 
และมีการรายงานการเบิกจายเงิน นําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  เปนรายไตรมาส  (CMP_8.1-
4-4.2) และจัดทํารายงานทางการเงินอ่ืน ๆ เสนอผูบริหาร 
(CMP_8.1-4-4.3)  รวมทั้ง ไดทําการตรวจสอบรายงานทางการ
เงินและยืนยันยอดความถูกตองกับกองคลัง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อยางตอเนื่อง  (CMP_8.1-4-4.4)  

 
 
 

CMP_8.1-4-4.1 
 

CMP_8.1-4-4.2 
 

CMP_8.1-4-4.3 
 

CMP_8.1-4-4.4 
5. มีการนําขอมูลทางการเงิน

ไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของ

       มหาวิทยาลัยฯ โดยกองคลัง ไดนําขอมูลทางการเงินไปใช
ในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินเพื่อดู
ความมั่นคงของมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการใชจาย
งบประมาณในอนาคต  (CMP_8.1-5-5.1)   
      วิทยาลัยฯ มีการนําขอมูลทางการเงินในปงบประมาณ 

 
 
 

CMP_8.1-5-5.1 
 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 

หนา - 195 - 



เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 2555-2556 มาเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และวางแผนการใชจายเงินในอนาคต  ( CMP_8.1-5-5.2)  มี
การวิเคราะหตนทุนหลักสูตรและจุดคุมทุนของวิทยาลัยฯ เพื่อดู
ความมั่นคงในอนาคต (CMP_8.1-5-5.3) มีการวิเคราะหรายได
คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการคาหนวยกิตแบบเหมาจายตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต (CMP_8.1-5-5.4)          

 
CMP_8.1-5-5.2 

 
CMP_8.1-5-5.3 

 
 
 

CMP_8.1-5-5.4 
6. มีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

       มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยตรวจสอบภายใน ที่ทําหนาที่
ตรวจสอบติดตามการใชเงนิ ใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่กําหนด ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว 
ปงบประมาณ 2557-2558 (CMP_8.1-6-6.1) 
      วิทยาลัยฯ มีผูสอบบัญชีอนุญาติ เขาตรวจสอบงบการเงิน 
และการดําเนินการดานการเงิน บัญชี และพัสดุ  เพื่อรับรองงบ
สถานะทางการเงินของวิทยาลัยฯ ตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวนงาน
ภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2554 ขอ 29 ( CMP_ 
8.1-6-6.2) 

 
 
 
CMP_ 8.1-6-6.1 

 
 
 
 

CMP_ 8.1-6-6.2 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

 

       ผูบริหารของวิทยาลัยฯ ไดมีการติดตามผลการใชจายเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมายจากระบบการบันทึกบัญชี UBU  FMIS  
(CMP_8.1-7-7.1) รายงานการเบิกจายเงินประจําไตรมาส  
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
พ.ศ. 2556 ประจําไตรมาส (CMP_8.1-7-7.2)   โดยนําเสนอ
ผานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนการใชจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร  
       ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการติดตามผลการใชจายเงิน
จาก รายงานงบการเงินที่ไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี
ภายนอกตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
(CMP_8.1-7-7.3) รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจําปงบประมาณ 
2556 (CMP_8.1-7-7.4)  และรายงานการเงินมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปงบประมาณ 2556 (CMP_8.1-7-7.5)     
      พรอมรวมทั้ง เสนอขอมูลทางการเงินในรูปแบบรายงาน
ประจําป 2556 เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและตัดสินใจ
ตอไป (CMP_8.1-7-7.6)     

 
 
CMP_8.1-7-7.1 

 
CMP_8.1-7-7.2 

 
 
 
 
 
 

CMP_8.1-7-7.3 
 
 

CMP_8.1-7-7.4 
CMP_8.1-7-7.5 
CMP_8.1-7-7.6 
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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 
CMP_8.1-1-1.1    แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 ฉบับปรับปรุง วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ   

 สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
CMP_ 8.1-1-1.2   แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีป พ.ศ. 2552-2555  

 - แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) 
CMP_ 8.1-2-2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คร้ังที่ 1/2556 
CMP_ 8.1-2-2.2   หนังสือ ขอเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาแพทย สังกัดศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
CMP_ 8.1-2-2.3   รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 13/2556 วันที่ 30 พ.ย.2556 
CMP_ 8.1-2-2.4  บันทึกขอความ ขอเชิญอาจารยบุคลากรในสังกัดเขารวมตรวจสุขภาพประจําป 
CMP_ 8.1-2-2.5  ขอมูลการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
CMP_ 8.1-2-2.6  ประกาศหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
CMP_ 8.1-2-2.7  แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
CMP_ 8.1-3-3.1  รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
CMP_ 8.1-3-3.2  รายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
CMP_ 8.1-3-3.3  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
CMP_ 8.1-4-4.1  ข้ันตอนการตรวจสอบและรายงานทางการเงินในระบบ,รายงานงานสรุปการขออนุมัตเิบิกจายในระบบ   
                       UBU FMIS 
CMP_ 8.1-4-4.2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
                        - คร้ังที่ 2/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 
                        - คร้ังที่ 4/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
                        - คร้ังที่ 6/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 
                        - คร้ังที่ 10/2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม  2556 
CMP_ 8.1-4-4.3   บันทึกขอความ รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ปงบประมาณ 2556 
CMP_ 8.1-4-4.4   บันทึกขอความ การตรวจสอบยืนยันยอด เงินงบประมาณ เงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา และ   
                        ครุภัณฑ ฯ  
CMP_ 8.1-5-5.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 7 ม.ค.2557 
CMP_ 8.1-5-5.2   รายงานการวิเคราะหรายรับ-รายจายเปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2556-2555 
CMP_ 8.1-5-5.3   ขอมูลประมาณการตนทุนการผลิตบัณฑิต หลักสูตร พบ. และวท.บ. 
CMP_ 8.1-5-5.4  แนวทางการคิดอัตราคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย 
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CMP_ 8.1-6-6.1  แผนการตรวจสอบระยะยาว หนวยตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 
CMP_ 8.1-6-6.2  คําสั่งแตงตั้งผูสอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปงบประมาณ  2556 
CMP_ 8.1-7-7.1  ข้ันตอนการตรวจสอบและรายงานทางการเงินในระบบ UBU FMIS 
CMP_ 8.1-7-7.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
                        - คร้ังที่ 2/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 
                        - คร้ังที่ 4/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
                        - คร้ังที่ 6/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 
                        - คร้ังที่ 7/2556 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 
                        - คร้ังที่ 10/2556 ลงวันที่ 17 ตุลาคม  2556 
CMP_ 8.1-7-7.3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 14/2556 วันที่ 12 ธันวาคม    
                        2556 
CMP_ 8.1-7-7.4   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 10/2556 วันที่ 13 กันยายน     
                        2556 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 28  กันยายน  
                        2556 
CMP_ 8.1-7-7.5   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2557 
CMP_ 8.1-7-7.6   รายงานประจําป 2556 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    
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ผลการประเมินตนเอง รายตัวบงช้ี องคประกอบที ่ 9 

 
 
 

ตัวบงชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 8 ขอ 4 คะแนน 
 - คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของตนสังกัด 4.61 คะแนน 4.61 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ.  4 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สมศ.  4.61 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ สกอ. และ สมศ.  4.31คะแนน 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ขอสรุปผลการประเมินตนเอง 
1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผูบริหารวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานอยางชดัเจน 

- วิทยาลัยฯ มีการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวบงชี้ดานประกันคุณภาพการศึกษา 
- วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุน  สงเสริมใหบุคลกากรภายในเขารวมอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน  

รอบปการศึกษา 2556 จํานวน 4 ทาน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพดานกลไกคุณภาพการศึกษาของ
องคกร 

 
2. จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สงเสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหแกบุคลากร เก่ียวกับ เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา อยาง
ตอเนื่อง 

- ระบบฐานขอมูลที่สนับสนนุดานการประกันคุณภาพยังไมสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของ
วิทยาลัยฯ 
 

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

ในการเขียน SAR ทําใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ เขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาโดยปฏิบัติเปน
หนาที่ประจําที่ตองคํานึงถึงทุกพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
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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
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

     วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  สอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการที่สอดคลองกับวิทยาลัยฯ  โดย
ม ี (CMP_9.1-1-1.1) 
   - มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  (ผานมติ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2556 )  
   - โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
   - แนวทางการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
   - แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ   
   - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ            
ปการศึกษา 2556 (CMP_9.1-1-1.2) 
   - คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับศูนย
แพทยศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2556 (CMP_9.1-1-1.3) 
   - คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
เพื่อวางแผน กํากับ และตดิตามการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพ  พรอมทั้งตรวจรายงานการประเมินตนเอง และ
ขอมูลในระบบ CHE-QA Online  (CMP_9.1-1-1.4) 
   - คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฯ ซึ่ง
ไดมีการแบงหนาที่การรับผิดชอบดานประกันคุณภาพของ
ทั้ง 2 กลุมวิชาและของหนวยงานที่เก่ียวของอยางชัดเจน 
(CMP_9.1-1-1.5) 
        วิทยาลัยฯ มีการกํากับ และติดตามการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพรอบ 3 เดือน , 6 เดือน และ 9 เดือน 
พรอมรายงานการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ แก
กรรมการประจําวิทยาลัยฯ  เพื่อดําเนินการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ ตามที่
กําหนด (CMP_9.1-1-1.6) 
      พรอมมีการประชาสัมพันธขอมูลการประกันคุณภาพ 
ผานทางเว็บไซตของวิทยาลัยฯ ( CMP_9.1-1-1.7) และ
แจกแผนพับประชาสัมพันธดานประกันคุณภาพฯ อีกดวย                        

 
 
 
CMP_9.1-1-1.1 

 
 
 
 
 
 

CMP_9.1-1-1.2 
 

CMP_9.1-1-1.3 
 
 
 

CMP_9.1-1-1.4 
 
 

CMP_9.1-1-1.5 
 
 
 
 
 

CMP_9.1-1-1.6 
 
 

CMP_9.1-1-1.7 
CMP_9.1-1-1.8 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

(CMP_9.1-1-1.8) 
2. มีการกําหนดนโยบายและให

ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย  

     วิทยาลัยฯไดมีการกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลยัฯ  (CMP_9.1-2-2.1 )  โดย
คณบดีใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยฯ และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ  ในการ
ประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2556 
(CMP_9.1-2-2.2) 

 
CMP_9.1-2-2.1 

 
 
 

CMP_9.1-2-2.2 
 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม                 
อัตลักษณของสถาบัน 

 

        วิทยาลัยฯ ไดกําหนดตัวบงชี้ในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดบัวิทยาลัย โดยอางอิงจาก  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 
14/2554  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2554 เห็นชอบการ
กําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ คือ “สรางสรรค 
สามัคคี สํานึกดีตอสังคม” (CMP_9.1-3-3.1) 
        ซึ่งวิทยาลัยฯ กําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของมหาวทิยาลัยฯ และได นําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อ พิจารณาเห็นชอบ 
ในการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 6/2556 
(CMP_9.1-3-3.2) 

 
 
 
 
 

CMP_9.1-3-3.1 
 
 
 

CMP_9.1-3-3.2 
 

4. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทีค่รบถวน 
ประกอบดวย   1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย และ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA  
Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556  ประกอบดวย 
1) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งศูนย

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 ศูนย โดย
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยฯ   และวิทยาลัยฯ 
ไดมีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานรอบ 3, 6  
และ 9 เดือน (CMP_9.1-4-4.1) , (CMP_9.1-4-4.2), 
, (CMP_9.1-4-4.3)และมีการประเมินคุณภาพ ระดับ
กลุมวิชา และระดับวิทยาลัย ทุกปการศึกษา  
(CMP_9.1-4-4.4) 

2) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ  และเสนอตอกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ รับทราบ , ( CMP_9.1-4-4.5), 
(CMP_9.1-4-4.6)   และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ตาม
รอบการประเมิน ทุกป , (CMP_9.1-4-4.7) 

3) วิทยาลัยฯ ไดนําเอาผลการประเมินคุณภาพในปที่

 
 

 
 
 
 

CMP_9.1-4-4.1 
CMP_9.1-4-4.2 
CMP_9.1-4-4.3 
CMP_9.1-4-4.4 

 
 
 

CMP_9.1-4-4.5 
CMP_9.1-4-4.6 
CMP_9.1-4-4.7 

 
CMP_9.1-4-4.8 
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ผานมา จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ในปการศึกษา 255 6  (CMP_9.1-4-4.8), 
, (CMP_9.1-4-4.9) 

CMP_9.1-4-4.9 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลให มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานของตัวบงชี้ตามแผนกล
ยุทธทุกตัวบงชี้ 

 

    วิทยาลัยฯ ไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ปที่ผานมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยไดนําขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเขาที่ประชุมกรรมการประจํา                 
วิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2556 เพื่อดําเนินการติดตามการ
ดําเนินงาน โดยใหผูบริหาร และหนวยงานที่รับผิดชอบใน
แตกลยุทธดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง  (CMP_9.1-5-5.1) 
      ในปการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติ งาน ( Action Plan) วิทยาลัยฯ  ประจําป
งบประมาณ 2557  โดยนําขอมูลจากผลตรวจประเมิน
คุณภาพภายในมาพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบชี้ตาม
แผน กลยุทธทุกตัวบงชี้ ที่ตองพัฒนา ปรับปรุง        
(CMP_9.1-5-5.2) 

 
 
 
 
 
 
CMP_9.1-5-5.1 

 
 
 
 

CMP_9.1-5-5.2 
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 

 

     วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องคประกอบ ดังตอไปนี้  (CMP_9.1-6-6.1) 
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  ซึ่งเปนระบบอํานวยความสะดวกแก
อาจารย และนักศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน 
4.  องคประกอบที่ 4,5,6 นําระบบฐานขอมูลการวิจยั 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาใชเปน
แหลงอางอิงขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. องคประกอบที่ 7 นําระบบฐานขอมูลDMS (ฐานขอมูล
กลางดานเงินเดือน และประวัติบุคลากร) ,  ฐานขอมูล
การเขาทํางานของบุคลากรวิทยาลัยฯ (ระบบสแกน
ลายนิ้วมือเขา-ออก ของวิยาลัย ฯ) , ระบบแจงเวียน
ขาวสาร ภายใน  สําหรับ อาจารยและ บุคลากรผานระบบ

 
 
 
CMP_9.1-6-6.1 
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อิเล็กทรอนิกส  
6. องคประกอบที่ 9 นําระบบฐานขอมูล CHE QA 
Online และระบบจัดการเอกสารประกันคุณภาพ 
      ซึ่งระบบฐานขอมูลดังกลาวนี้ ไดใชในการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ  

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของวิทยาลัย 

     วิทยาลัยฯ ไดใหนักศึกษา , ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของวิยาลัยฯ มีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
1. นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจ
ทางดานการเรียนการสอน, บริการหองสมุด , สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปน ไดแก การบริการอนามัยและ
รักษาพยาบาล หรือจัดบริการดานอาหาร สนามกีฬา ,
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ  เพื่อมาใชในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ  (CMP_9.1-7-7.1) 
2. ศิษยเกา และ นายจาง มีสวนรวมในการ ใหขอคิดเห็น 
ในการพัฒนาคุณภาพของวทิยาลัยฯ และมหาวทิยาลัยฯ 
(CMP_9.1-7-7.2) 
3. ผูใชบัณฑิต มีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจ
เก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตของวิทยาลัยฯ                    
(CMP_9.1-7-7.3) 
4. ดานการวิจัย ไดรวมมือกับทางโรงเรียนเครือขาย
มหาวิทยาลัยฯ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนใกลเคียง (CMP_9.1-7-7.4) 
5. ดานการบริการวิชาการ  ไดมีการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการวิชาการ ของวิทยาลัยฯ (CMP_9.1-
7-7.5) 
6. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงฯ ของวิทยาลัยฯ
(CMP_9.1-7-7.6) 

 
 

 
 
 
 
 
 

CMP_9.1-7-7.1 
 

CMP_9.1-7-7.2 
 
 

CMP_9.1-7-7.3 
 
 
 

CMP_9.1-7-7.4 
 
 

CMP_9.1-7-7.5 
 

CMP_9.1-7-7.6 
 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
วิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

    วิทยาลัยฯ มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมกับสถาบันภายนอก โดยได
สงอาจารยเขารวมการกิจกรรม  ไดแก  
1.งานมหกรรมการจัดการความรู เร่ือง Driving KM 
Strategy ‘Link-Share-Learn’ Towards Becoming A 
Learning Organization ณ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล (CMP_9.1-8-8.1) 
2.โครงการการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง

 
 
 
 
 

CMP_9.1-8-8.1 
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มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 24 ภายใต หัวขอ ตลาดนัด UKM ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม     ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได
เขารวมกิจกรรม UKM รวมกับสถาบันอ่ืนอยางตอเนื่อง  
(CMP_9.1-8-8.2) 
3.วิทยาลัยฯ ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เลขานุการของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหวางวันที่ 28-29 เมษายน 2557 (CMP_9.1-8-8.3) 

 
 
 

CMP_9.1-8-8.2 
 
 

MP_9.1-8-8.3 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

- - 

  ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

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

ผลการประเมินตนเองปน้ี  

เปาหมาย ผลดําเนินงาน (ขอ) 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 8 ขอ  4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐานอางอิง 
CMP_9.1-1-1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  
  โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  
  แนวทางการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 255 6 

  แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยฯ ปการศึกษา 255 6 
CMP_9.1-1-1.2 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2556 
CMP_9.1-1-1.3 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับศูนยแพทยศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2556 
CMP_9.1-1-1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ ปการศึกษา 255 6 
CMP_9.1-1-1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ  
CMP_9.1-1-1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในเร่ืองการประกันคุณภาพฯ  
CMP_9.1-1.1.7 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ หรือ             
                       http://www.cmp.ubu.ac.th/th/activity.php  
CMP_9.1-1-1.8 ตัวอยาง แผนพับประชาสัมพันธดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
CMP_9.1-2-2.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ 
CMP_9.1-2.-2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2556 
CMP_9.1-3-3.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2554   
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CMP_9.1-3-3.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2556 
CMP_9.1-4-4.1 ตัวอยาง รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  
CMP_9.1-4-4.2 บันทึก เร่ือง เชิญประชุม/ติดตามความกาวหนา/ขอความอนุเคราะห รายงานขอมูลการดําเนินงาน 

การประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ  
CMP_9.1-4-4.3 บันทึก เร่ือง ขอสงขอมูลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ แกหนวยงานที่เก่ียวของ 
CMP_9.1-4-4.4 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ  
CMP_9.1-4-4.5 บันทึกแจงเวียน ขอสงรายงานการประเมินตนเอง ระดับภาควิชา /ระดับวิทยาลัยฯ  
CMP_9.1-4-4.6  รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวิชา / วิทยาลัย / ศูนยแพทยฯ ปการศึกษา 2556 
CMP_9.1-4-4.7   ระบบ CHE QA Online ใน www.cmp.ubu.ac.th 
CMP_9.1-4-4.8 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 11/2556  เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพของ 
                       วิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2556   
CMP_9.1-4-4.9 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
CMP_9.1-5-5.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2556 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ สิ้นไตรมาส 4  
CMP_9.1-5-5.2 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เร่ือง สรุปประเมินผลโครงการ 
      ตามแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  
CMP_9.1-6-6.1 ระบบฐานขอมูล UBU FMIS , ระบบ REG, ระบบ E-Learning เพื่อการศึกษา ,ฐานขอมูล DMS,  

ฐานขอมูลดานการวิจัย บริการวิชาการและ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, ระบบแจง  เวียนขาวสารภายใน 
สําหรับอาจารยและบุคลากรผาน  ระบบอิเล็กทรอนิกส  ,ระบบฐานขอมูล CHE QA Online และระบบ
จัดการเอกสารประกันคุณภาพ   

CMP_9.1-7-7.1 สรุปแบบประเมินความเหมาะสมของการใหบริการดานกายภาพที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอน  
   และสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ ของวิ ทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา 2556  
CMP_9.1-7-7.2 บันทึก แจงกําหนดการตรวจประเมินฯ เพื่อสัมภาษณที่มีการสัมภาษณนักศึกษา บัณฑิต                        

ผูใชบัณฑิต  
CMP_9.1-7-7.3   รายงานผลความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  
CMP_9.1-7-7.4   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  
CMP_9.1-7-7.5   รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  
CMP_9.1-7-7.6   รายงานผลโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
CMP_9.1-8-8.1 เอกสารเดินทางไปราชการ เร่ือง  เชิญเขารวมงานมหกรรมการจัดการความรู (10  Anniversary Siriraj 

KM)  พรอมกําหนดการ 
CMP_9.1-8-8.2 เอกสารการเดินทางไปราชการ เร่ือง เขารวมโครงการเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง

มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 24 พรอมกําหนดการ 
CMP_9.1-8-8.3  เอกสาร การเขารวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระหวางวันที่ 28-29 เมษายน 2557 
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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 / 
                 (1-8)     

  
ตัวบงช้ีที่ 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ (สมศ.16.1)       

5 
 (1-5) 

5 / 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน                     

คะแนน สกอ.     4.59     4.00     4.60   
คะแนน สมศ.     4.21       3.72     4.04   
คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      4.48     3.93     4.45   
  ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

5 5.00 5 5.00 5 5.00 / 

    (1-5)    (1-5)     (1-5)      

  
ตัวบงช้ีที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

                   กรณี 1 

   - จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ ป.เอก 22.5 60.00 5.00 1 5.56 0.93 23.50 42.34 5.00 / 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 37.5     18     55.5       

  กรณีที่ 2 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละ                     

  
 - รอยละของอาจารยที่มี ป.เอก ป 
2556 

60.00 5 4.17 5.56 -0.50 -0.42 42.34 3.67 3.06   

  
 - รอยละของอาจารยที่มี ป.เอก ปที่ผาน
มา 

55.00 
    

6.06     38.67       

  
ตัวบงช้ีที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

            
  

    
  

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

6 
16.00 1.33 

1 
11.11 0.93 

8 
14.41 1.20 

/ 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 37.5 18 55.50   

  
กรณีที่ 2 การเพิ่มข้ึนของรอยละ

ผลงานจากปที่ผานมา 
                    

  
 - รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ ป 2556 

16.00 4.06 1.69 11.11 5.05 2.10 14.41 4.41 1.84  กรณี 2 

  
 - รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการปที่ผานมา 

11.94   6.06   10     

  ตัวบงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

            7 5.00 / 

               (1-7)     

  ตัวบงช้ีที่ 2.5  หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

            7 5.00 / 

               (1-7)     

 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 
 

7 
(1-7) 

5.00 
7 

(1-7) 5.00 
7 

(1-7) 5.00 / 

     ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา   
      คุณลักษณะของบัณฑิต 

5 
(1-5) 

5.00 
5 

(1-5) 
5.00 

5 
(1-5) 

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 2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา 

5 
(1-5) 

  

5.00 5 
(1-4) 

  

4.00 5 
(1-5) 

  

5.00 / 

          

  
ตัวบงช้ีที่ 2.9 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  
ตัวบงช้ีที ่2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

            
  

    
  

  
 - จํานวนบัณฑิต ป.ตรีท่ีไดงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

14 100.00 5.00 77 98.72 4.94 91 98.91 4.95 / 

  
 - จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ
ท้ังหมด 

14     78     92       

  

ตัวบงช้ีที ่2.9.2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

                    

  
 - ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินบัณฑิต (โดยนายจาง) 

18.28  4.57 
  

4.57 
  

81.80 4.09 
  

4.09 
  

103.92  4.33 
  

4.33 
  

X 

  คาเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิต ป.ตรี โท เอก 4 20 24   

  ตัวบงช้ีที ่2.9.5 การพัฒนาคณาจารย           
2.28 

  

      
3.41 

  

    
   - ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารย 148.50 3.96 3.30 41.00 1.90 189.50 2.85 / 
   - อาจารยท้ังหมด 37.50     18.00   55.50     
องคประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา               

คะแนน สกอ.                 5.00   
  ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

            7 
(1-7)  

5.00 / 
                  

  
ตัวบงช้ีที่ 3.2  ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

            6 
 (1-6)  

5.00 / 

                  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย                     
คะแนน สกอ.      5.00      3.66      5.00   
คะแนน สมศ.      4.00     3.33     3.78   
คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      4.25     3.42     4.39   
  ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

            8 5.00 / 
               (1-8)     

  ตัวบงช้ีที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

            
5                                 

(1-5) 
5.00 / 

                    

  
ตัวบงช้ีที ่4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

            
  

    
  

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค 

 3
,1

69
,0

00
  

 9
6,

05
7.

58
  

5.00 

51
2,

54
0 

36
,6

10
.0

0 
 

3.66 

 3
,6

82
,4

40
.0

  

76
,7

17
.5

0 

5.00 / 

  
    - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค
ภายในสถาบัน 

 
1,352,200  

     
399,540  

     1,751,740  
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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/งานสรางสรรค
ภายนอกสถาบัน 

 
1,817,700  

    
113,000         1,930,700  

  
    

  
 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริง) 

33 
    

14     48 
  

    

 
ตัวบงช้ีที่ 4.4 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  
ตัวบงช้ีที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร  

            
  

  
    

  
 - ผลรวมตามคานํ้าหนักของงานวิจัย/งาน
สรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติ/
นานาชาติ 

11.25 30.00 5.00 3.75 20.83 5.00 16 28.32 5.00 / 

  
 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด 

37.50 
  

  18 
  

  56.50 
  

    

  
ตัวบงช้ีที ่4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน 

            
  

    
  

  
 - จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

8 21.33 5.00 4 22.22 5.00 12 21.24 5.00 / 

  
 - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท้ังหมด 

37.50 
  

  18 
  

  56.5 
  

    

  
ตัวบงช้ีที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ 

            
  

    
  

  
 - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 

1.50 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.65 1.33 / 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 37.50     18     56.50       
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ                     

คะแนน สกอ.     - 
  

-     5.00   
คะแนนรวม สมศ.      5.00 

  
5.00     5.00   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      5.00 
  

5.00     4.50   
  ตัวบงช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแกสังคม 

            5 5.00 / 
              (1-5)      
  ตัวบงช้ีที่ 5.2  ประโยชนของการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

            5 5.00 / 
              (1-5)       

  
ตัวบงช้ีที่ 5.3 ตัวบงช้ีวัดผลผลิตตามตัว
บงช้ี สมศ. 

                    

  

ตัวบงช้ีที ่5.3.1 การนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย 

            

        

  
* จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั (ตัวต้ัง) 

5 83.33 5.00 3 37.50 5.00 8 57.14 5.00 X 

  

* จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนท่ึสภาสถาบันอนุมัติ 

(ตัวหาร) 

6   8   14   
  

  ตัวบงช้ีที่ 5.3.2 ผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

            5 5.00 / 

               (1-5)     

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม               
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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) 

คะแนน สกอ.                 5.00   

คะแนนรวม สมศ.                  4.50   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.                  4.67   
  ตัวบงช้ีที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

            4 5.00 / 
               (1-5)     

  
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.                 5.00   

คะแนนรวม สมศ.                  4.41   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.                  4.88   
  ตัวบงช้ีที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภา

มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ 
และผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

            7 5.00 / 

               (1-7)     

  ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/
หนวยงานสูมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
เรียนรู 

            5 5.00 / 

               (1-5)     

  ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

            
5 

(1-5) 
5.00 / 

                    

  ตัวบงช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง             
6 

(1-6) 
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 
 (1-7) 

5.00 / 

                  

องคประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ                 

คะแนน สกอ.                 4.00   
  ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            8 4.00 / 
               (1-8)     

  
ตัวบงช้ีที่ 9.2.1 คะแนนผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในปที่ผานมา 

            4.61 4.61 / 

ผลประเมินตามเกณฑ สกอ. (23 KPI)     4.53      3.48      4.82 ดีมาก 
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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) 

ผลประเมินตามเกณฑ สมศ. (ตัวบงช้ีที่ 1-11) 
(9 KPI) 

    4.40      3.99     4.40 ดี 

ผลประเมินตามเกณฑ สมศ.  
(ตัวบงช้ี 1-15 ) (12 KPI) 

    4.22      3.64 
  
  

3.68 ดี 

ผลประเมินภาพรวมทั้งหมด (สกอ. + สมศ)                     
(35 KPI)   

4.40 
  

3.69 
 

4.64 ดีมาก 

 
 
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 3.95 5.00 5.00 4.60 ดีมาก 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 0.00 5.00 0.00 5.00 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 4.21 4.94 5.00 4.82 ดีมาก 
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  ตาราง ส 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.)  

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 5.00 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
     

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

0.00 4.86 0.00 4.86 ดีมาก 

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

4.21 5.00 0.00 4.76 ดีมาก 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู 

0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 4.21 4.94 5.00 4.82 ดีมาก 

     
 
 
    ตาราง ส 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  

องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 0.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.89 0.00 4.90 ดีมาก 

ดานการเงิน 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 3.42 5.00 0.00 4.21 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมุมมอง 4.21 4.94 5.00 4.82 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 3.42 5.00 0.00 4.37 ดี 

 (3) ดานการเงิน 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ดานการบริหารจัดการ 0.00 4.83 0.00 4.83 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.95 4.90 0.00 4.68 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา    

 (1) ดานการผลิตบัณฑิต 0.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

 (2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (3) ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 5.00 0.00 5.00 ดี 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 4.21 4.94 5.00 4.82 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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องคประกอบและตัวบงชี ้

ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

  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     84.00 

  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.ตรี     4.20 
   - จํานวนบัณฑิตท่ีประเมินท้ังหมด     20 

  จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินระดับ ป.ตรี     20 
   - คาเฉล่ียการประเมินบัณฑิตทุกระดับ      84.00 

  ระดับ ป.ตรี     265.06 
   - จํานวนบัณฑิตท้ังหมดในปการศึกษา     96 

  ระดับ ป.ตรี     96 
   - รอยละบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม     20.83 

  ระดับ ป.ตรี     20.83 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน        
2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 5 5 

  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 
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  (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 

  5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ  3 ผาน
เกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

1 1 1 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ป 56 60.00 5.56 42.34 

 *กรณีท่ี 1 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป) 5 0.93 5 

   - อาจารยท้ังหมด 37.50 18 55.50 

   - อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 33.00 14.00 47.00 

   - อาจารยท่ีลาศึกษาตอ 4.50 4.00 8.50 

   - จํานวนอาจารย ป.ตรี 1.00 0.00 1.00 

   - จํานวนอาจารย ป.โท 14.00 17.00 31.00 

   - จํานวนอาจารย ป.เอก 22.50 1.00 23.50 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 37.50 18.00 55.50 

  กรณีท่ี 2 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป) 4.17 -0.42 3.06 

  รอยละของอาจารยท่ีมี ป.เอก ปท่ีผานมา 55 6.06 38.67 

  คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละ 5.00 -0.50 3.67 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ป 56 16.00 11.11 14.41 

  กรณีท่ี 1 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป) 1.33 0.93 1.20 

  - จํานวนอาจารยท่ีเปน ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 31.50 16.00 47.50 

   - จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 6.00 2.00 8.00 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ผศ. 5.00 2.00 7.00 

   - จํานวนอาจารยท่ีเปน รศ. 1.00 0.00 1.00 
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   - จํานวนอาจารยท่ีเปน ศ. 0.00 0.00 0.00 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 37.50 18.00 55.50 

  *กรณีท่ี 2 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป) 1.69 2.10 1.84 

  รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการปท่ีผานมา 11.94 6.06 10.00 
  คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละ 4.06 5.05 4.41 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     7 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล  และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

    1 

  2.    มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

    1 

  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 
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  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 

  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 
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  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 

5 4 5 

  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 ของตัวบงชี้ 

1 1 1 

  5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย  
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ 

1 0 1 

2.9 ตัวบงชี้ดานคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย       

  2.9.1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

100.00 98.72 98.91 

  1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 14 82 96 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 14 66 80 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0 0 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0 0 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 0 11 11 
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    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 0 0 0 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอ 0 1 1 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไมไดงานทํา 0 1 1 

    -  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวต้ัง) 

14 77 91 

  1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ 14 79 93 
  1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีนํามาเปน (ตัวหาร) 14 78 92 

  1.3 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 100.00 96.34 96.88 
  1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
100.00 98.72 98.91 

  2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.57 4.09 4.33 

   - ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจาง) 18.28 81.80 103.92 

  คะแนนประเมินบัณฑิต ป.ตรี 4.57 4.09 4.33 

   - จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน (โดยนายจาง) 4 20 24 

  ระดับ ป.ตรี 4 20 24 

   - จํานวนบัณฑิตท้ังหมด (ผูสําเร็จฯ) 14 82 96 

  ระดับ ป.ตรี 14 82 96 

   - คาเฉล่ียการประเมินบัณฑิต  18.28 81.80 103.92 

  ระดับ ป.ตรี 18.28 81.80 103.92 

  - รอยละของการสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี 28.57 24.39 25.00 

 - ผลการวิเคราะหขอมูล โดยผูใชบัณฑิตตามลักษณะงานใน  

  สาขาวิชาของบัณฑิต  (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 

3.78 - 3.78 

 1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษา
และสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

3.80 - 3.80 

 2. มีความสามารถในการพัฒนางานท่ีปฏิบัติใหมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  3.80 - 3.80 

 3. มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข 

3.87 - 3.87 

 4. มีความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพใหมีความ
เจริญกาวหนา 

3.73 - 3.73 

 5. มีความสามารถในการใชเครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกับวิชาชีพ 3.80 - 3.80 

  2.9.5 การพัฒนาคณาจารย 3.96 2.28 3.41 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปนอาจารย (0) 1 0 1 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 
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  อาจารย ป.โท ท่ีเปนอาจารย (2) 12 15 27 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 24 30 54 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปนอาจารย (5) 18.50 1 19.5 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 92.50 5 97.50 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน ผศ. (1) 0 0 0 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน ผศ. (3) 2 2 4 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 6 6 12 

  อาจารย ป.เอก ท่ีเปน ผศ. (6) 3 0 3 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 18 0 18 

  อาจารย ป.ตรี ท่ีเปน รศ. (3) 0 0 0 

    คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  อาจารย ป.โท ท่ีเปน รศ. (5) 0 0 0 

    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 148.50 41.00 189.50 

  อาจารยประจําท้ังหมด 37.50 18.00 55.50 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา        
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร     7 

  1.    มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา 

    1 

  2.    มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา     1 

  3.    มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา 

    1 

  4.    มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา     1 

  5.    มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา     1 
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  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 

  5.    มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

    1 

  6.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

    1 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย        
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค       

  คะแนน     5.00 

  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 
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  7.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

    1 

  เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม :       

  1. มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น  หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม  และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
(เฉพาะกลุม ข และ ค2) 

    1 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค     5 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

    1 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคน
ท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    1 

  3.    มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

    1 

  4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน  
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

    1 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    1 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

96,057.58 36,610.00 76,717.50 

  เงินสนับสนุนท้ังหมด 3,169,900 512,540  3,682,440 

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายในสถาบัน  1,352,200  399,540 1,751,740 

   - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคภายนอกสถาบัน  1,817,700 113,000    1,930,700 

   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริง) 
หมายเหตุ : นักวิจัย 1 คน 

33.00 14.00 48 

4.4 ตัวบงชี้ดานคุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค       

  4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  30.00 20.83 28.32 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร  11.25 3.75 16.00 

  จํานวนผลงานวิจัย 18 9 28 

  * มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI (0.25) 

9 7 16 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 2.25 1.75 4.00 
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  * 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 

  * 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) 

9 2 12 
(รวมผลงาน

นักวิจัย 1 เรื่อง) 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 9 2 12 

  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) 

37.50 18.00 56.50 

  4.4.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 21.33 22.22 21.24 

   - จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 

8 4 12 

  * ระดับชาติ 8 4 12 
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ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
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  * ระดับนานาชาติ 0 0 0 

   - จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 37.50 18.00 56.50 

  4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 4.00 0.00 2.65 

   - ผลรวมตามคานํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 1.50 0.00 1.50 

  จํานวนผลงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 3 0 3 

  * บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพวารสารระดับชาติ  (0.25) 0 0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  (0.50) 3  0  3 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 1.50 0 1.50 

  * ตํารา/หนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี
สถาบันกําหนด (0.75)  

0   0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

  * ตํารา/หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิขา
การ (1.00) 

 0  0 0 

  คะแนนถวงนํ้าหนัก 0 0 0 

   - จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมนักวิจัย 1 คน) 37.50 18.00 56.50 

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 
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  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 

83.33 37.50 57.14 

  * จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย (ตัวต้ัง) 

5 3 8 

   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 3 2 5 
   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการวิจัย 1 1 2 
   - โครงการบริการฯ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 1 0 1 

  * จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ึสภาสถาบัน
อนุมัติ (ตัวหาร) 

6 8 14 

  5.3.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

    5 

  1.    มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน/องคกร 

    1 

  2.    บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80      1 

  3.    ชุมชน/องคกรมีผูนําและสมาชิกท่ีมีการเรียนรู  และดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

    1 

  4.  ชุมชน/องคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของ
คนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือยั่งยืน 

    1 

  5.    มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง 

    1 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     5 

  1.    มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    1 

  2.    มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    1 
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  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 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ  
มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

    1 
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  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     5 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

    1 

  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 

    5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ     5 

  1.    มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)     1 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั 
การบริหารจัดการ  และการเงินและสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

    1 

  3.    มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ     1 
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  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 

  6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

    1 

  7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

    1 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2556     วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 

หนา - 229 - 



องคประกอบและตัวบงชี ้

ประเมินตนเอง 

กลุมวิชา
แพทยศาสตร 

กลุมวิชา
สาธารณสุข

ศาสตร 
วิทยาลัยฯ 

องคประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ      8 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน     8 

  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 ้

    1 

  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     4.61 
  คะแนนรวม สกอ.  (23 ตัวบงชี)้     4.82 

 ผลประเมินตามเกณฑ สมศ. (ตัวบงชี้ท่ี 1-11) (9 KPI)   4.40 

 ผลประเมินตามเกณฑ สมศ. (ตัวบงชี้ 1-15 ) (12 KPI)   3.68 

 ผลประเมินภาพรวมท้ังหมด (สกอ. + สมศ)   (35 KPI)   4.64 
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คําอธิบาย หมายเลขหลักฐาน  ประกอบรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2556 
 
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) 

 CMP_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 

    

 
 กรณีกลุมวิชา  เชน 
     กลุมวิชาแพทยศาสตร             CMP_MD_2.1-1-1.1 
     กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร       CMP_PH_2.1-1-1.1  
  
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา   หรือ   ผลลัพท   หรือ  ผลผลิต  
ตัวอยาง เชน    หลักฐาน 

                                             CMP_4.3-1  
 
 
 

ระบุวา บรรลุเปาหมาย หรือ ไมบรรลุเปาหมาย 

ระบุรหัสวิทยาลัยฯ 

ตัวบงชี้ท่ี .... 

เอกสารอางอิงลําดับท่ี.... 
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