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คํานํา 

 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดําเนินงานด้านต่างๆ โดยวิทยาลัยฯ ได้นําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นระบบ  กลไกสําคัญในการกําหนดเป้าหมาย วางแผน บริหาร จัดการองค์กร การ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548             
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับ
วิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ฉบับนี้   โดยจัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมและ
นําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้กําหนดองค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนนําที่มี
บทสรุปผู้บริหาร และผลการประเมินตนเองภาพรวม ระดับวิทยาลัย  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย  ส่วนที่ 3 
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และประเมินตนเอง   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และหวังว่าทุกท่านจะนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้ และประกอบให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และระดับอาเซียน สมดังที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจสืบ
ต่อไป 

 

                                                                  
                                         (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม) 
                                          คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
  1.1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 การเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ในช่วงปี 2557 เกิดขึ้นในหลายๆ 

ด้าน ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยฯ การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้ 
ด้านการศึกษา  

● วิทยาลัยฯ รับนักศึกษาสาธารณสุขเพิ่มจากเดิม 100 คน/ปี  เพิ่มเป็น 150 คน/ปี 
● นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 9 ยังรับได้ 36 คน/ปี วิทยาลัยฯได้เคยดําเนินการขอเพิ่มการรับนักศึกษาที่ศูนย์

แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ แต่ไม่ผ่านการประเมินของแพทยสภาในปี 2557 
● นักศึกษาสาธารณสุข รุ่นที่ 5  สําเร็จการศึกษา จํานวน 93 คน 
● นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3  สําเร็จการศึกษา จํานวน 12 คน 
● ในปี 2557 วิทยาลัยฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะประเมินนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกโดยจัดสอบรวบยอด 

(Comprehensive examination) เองในปีการศึกษา 2557 และได้ดําเนินการเตรียมการรวบรวม
ข้อสอบจากอาจารย์ทุกท่าน  

● วิทยาลัยฯ ได้ประชุมร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะ
จัดการสอบ Comprehensive ในชั้นคลินิกร่วมกันในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

ในการเตรียมการจัดสอบรวบยอด (Comprehensive examination) วิทยาลัยฯ ได้
จัดทําคลังข้อสอบมีอาจารย์ ดร.มารุตพงศ์  ปัญญา เป็นหัวหน้าทีม จัดประเมินสอบรวบยอด ซึ่งเป็น
เป้าหมายสําคัญในการพึ่งพาตนเองได้ของวิทยาลัยฯ ก่อนหน้านี้วิทยาลัยฯ ต้องขอความสนับสนุนจาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสอบรวบยอดทั้งในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก 

● นักศึกษาแพทย์ปี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดทําภาพยนตร์ (clip) เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของแพทยสภา จากแพทยสภาในปี 2557 นับเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง 

 
ด้านการวิจัย  

● ปี 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 22 โครงการ คิดเป็นงบประมาณรวม 
4,216,750 บาท เป็นงบประมาณจากนอกวิทยาลัยฯ 4,096,750 บาท ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ระดับชาติ 
9 เรื่อง มีบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 3 เรื่อง มีงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 
12 เรื่อง 
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● วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์สนับสนุนคณาจารย์ให้ทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น กําหนดตัวช้ีวัดใหม่ให้คณาจารย์เพิ่ม
ความสนใจในการทําวิจัยสูงขึ้น อาจารย์ทุกท่านควรต้องเข้าร่วม Research forum อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของการประชุม Research forum อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ ทางวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสม 

 
ด้านการบริการวิชาการ  
 ปี 2557 โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ที่จัดเป็นประจําทุกปี 

● โครงการ การเรียนรู้สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ โครงการบริการวิชาการนี้มีญาติอาจารย์ใหญ่ บุคลากรจากคณะ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มาเรียนรู้จากร่าง
อาจารย์ใหญ่ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีจิตเป็นกุศลร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดอาหารร่วมทําบุญตักบาตร 
และจัดซุ้มอาหารมาให้บริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่ร่างอาจารย์ใหญ่เป็นจํานวนมาก 
นับเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมจิตสํานึกให้นักศึกษามีความกตัญญูรู้พระคุณต่ออาจารย์ใหญ่ และเป็น
โอกาสที่นักศึกษาแพทย์จะได้พบปะทําความรู้จักคุ้นเคยกับญาติอาจารย์ใหญ่ของแต่ละคน เป็นการ
สร้างเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย 

● โครงการ วันมหิดล เป็นวันสําคัญของชาววิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะได้ระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันมหิดลนี้วิทยาลัยฯ จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา 
ของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาสาธารณสุข ร่วมกันออกรณรงค์หาทุนสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร่วมเป็นทุนพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขอีกด้วย ใน
ปีนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ อนุญาตให้นํากล่องรับบริจาคไปวางที่ร้าน Seven 
Eleven เป็นเวลา 4 เดือน ต้องขอขอบพระคุณ คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

● โครงการใหม่ที่เริ่มในปี 2557 คือ การเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่บุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ก็ยังให้บริการกับประชาชน
ทั่วไปด้วย สําหรับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ สามารถมาลงทะเบียนใช้สิทธิเบิกตรงได้แล้วที่อาคารผู้ป่วย
นอก  นับเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เจริญ
ขึ้นต่อไป 

● งานพัฒนาจิตใจของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณ 
เช่น การส่งนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ เข้าฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบุญล้อม เป็นประจําทุกปี 

 
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

● วิทยาลัยฯ สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้ที่สําคัญ คือ 
- การตรงต่อเวลา มีการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาและบุคลากร 
- การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ 
- การกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ มีกิจกรรมวันไหว้ครู 
- วันลอยกระทง วันสงกรานต ์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวไทยทุกคน 
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ด้านอาคารสถานที่  

● ในปี 2557 ตึกอาคารผู้ป่วยในใกล้แล้วเสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการงบประมาณอีก 200 ล้านบาท ที่
จะทําให้ตึกอาคารผู้ป่วยในพร้อมใช้งาน ฝ่ายบริหารได้ของบประมาณจากรัฐบาลในปี 2558 แล้วแต่
ไม่ได้รับการสนับสนุนต้องรอของบประมาณในปี 2559 ต่อไป 

● อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล ได้งบประมาณในปี 2557 และได้ลงมือก่อสร้างเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 
2557 กําหนดแล้วเสร็จวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ในปี 2557 ได้ดําเนินการก่อสร้างถึงชั้นที่ 4 แล้ว ตึก
หอพักแพทย์และพยาบาลน่าจะแล้วเสร็จตามกําหนด ทางวิทยาลัยฯ ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบการ
ก่อสร้างอาคารน้ีอีก 13,991,200 บาท 

● อาคารตึกกายวิภาคศาสตร์ ได้งบประมาณก่อสร้างในปี 2556 แต่เกิดปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
ก่อสร้างกับผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยฯ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างแล้วและจะเริ่มประมูลหาผู้รับจ้างรายใหม่ใน
ปี 2558 

● ราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรี นค
รินทราบรมราชชนนี ได้ดําเนินการเขียนแบบภูมิสถาปัตย์โดยรอบราชานุสาวรีย์ ใช้งบประมาณในการ
ออกแบบ 100,000 บาท งบประมาณในการก่อสร้างลานราชานุสาวรีย์ 16,800,000 บาท สําหรับการ
ปั้นรูปและหล่อราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ใช้
งบประมาณ 4,800,000 บาท ทั้งสองพระองค์ต้องใช้งบประมาณรวมทั้งส้ิน 21,600,000 บาท ซึ่งทาง
วิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการจัดหางบประมาณเพื่อทําโครงการให้สําเร็จในปี 2559 

 
ด้านการบริหารจัดการ  

● วิทยาลัยฯ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล การทํางานใดๆของวิทยาลัยฯ จะทําอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ พยายามที่ทํากิจกรรมและโครงการตามฉันทามติของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุนวิชาการ ด้วยการจัดประชุมผู้บริหารพบปะ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังจัดกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือคําท้วงติงจากบุคลากรและนักศึกษา 

ต้องขอบคุณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร และทีมผู้บริหาร
ทุกคนที่ร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความรักและสามัคคีตลอดมา 
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1.2 ผลการประเมินตนเองภาพรวม ระดับวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 การผลิตบัณฑิต 4.10 ดี 

2 การวิจัย 4.73 ดีมาก 

3 การบริการวิชาการ 4.00 ดี 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดี 

5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเอง 4.37 ดี 
 
หมายเหตุ  :   คะแนนระดับหลักสูตร  =  0            หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

                 คะแนนระดับหลักสูตร = 0.00 – 5.00 หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได้ ดังน้ี 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50  ต้องปรบัปรุงเร่งดว่น 

1.51 - 2.50  ต้องปรบัปรุง 

2.51 – 3.50 พอใช้ 

3.51 – 4.50  ดี 

4.51 – 5.00 ดีมาก 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย 
 

2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
    ชื่อหน่วยงาน    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    ที่ต้ัง     85 ถนนสถลมาร์ค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
               โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901  
 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะแพทย์ใน
ส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด  ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้มีนโยบายเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
พยายามจะให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มและกระจายแพทย์ลงสู่ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น รัฐบาลจึงศึกษาความเป็นไปได้ถึง
ความเหมาะสมของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่ในมหาวิทยาลัยภูมิภาค ต่อมาในปี ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีใน
ขณะนั้นจึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย (กระทรวงศึกษาธิการ) จัดทําโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor-
CPIRD) โดยมีหลักการที่จะรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่มาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิตและกลับไปใช้ทุนเป็นแพทย์ในเขตภูมิลําเนาของตน ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการลงนามความร่วมมือ
ในโครงการดังกล่าว ระหว่างรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่               
19 ธันวาคม พ .ศ . 2537 โดยในช่วงแรกมีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว อันได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอยกเลิกโครงการไป จึงเหลือเพียง ๖ มหาวิทยาลัยที่ได้มีการพยายามดําเนินการต่อ 
 ต่อมาในช่วงปี 2544-2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้จัดให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันดําเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ดังกล่าว โดยมีพันธกิจที่จะผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ โดยในขั้นต้นได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รับผิดชอบและดําเนินการในการรับนักเรียน และจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเตรียมแพทย์และช้ันปรีคลินิก และ
ให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบและดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
คลินิก โดยมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการดําเนินการด้านการรับ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้ง “วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรในกํากับของรัฐ และมีหน้าที่เพื่อผลิตแพทย์
และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
โดยเฉพาะ 4 จังหวัดอีสานใต้ตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อํานาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศ 
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 ต่อมาในปี 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2546 สภา
มหาวิทยาลัย ได้มีมติแต่งตั้งให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ในการต่อมาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้นําเสนอหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.2547) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวต่อมาได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549  ในปีการศึกษา 2557 
รับนักศึกษาแพทย์จํานวน 36 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งส้ิน 183 คน  และสําเร็จการศึกษาไปแล้วจํานวน 
64 คน 
 ในระหว่างดําเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในปี 2548 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 ในปีการศึกษา 2557 รับนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์) จํานนวน 143 คน ในปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รวม
ทั้งส้ิน 306 คน โดยสําเร็จการศึกษาไปแล้ว จํานวน 309 คน 
 
2.2 ปรัชญา เป้าหมาย พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
วิสัยทัศน์  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันช้ันนําแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
เป้าหมาย  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน                          
   และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พื้นที่ชนบทห่างไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น  
พันธกิจ  
1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนําความรู้    
     คิดเป็น ทําเป็น และดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไป 
     ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
3.  บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
4.  ทํานุบํารุง  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
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 อัตลักษณ์ 
    “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม” 
 เอกลักษณ์ 
   “ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 
 
 
2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2.3.1 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
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2.3.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 
 
2.3.3 รายช่ือกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ      กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ      กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   กรรมการ 
6. รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์     กรรมการ 
7. รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์              กรรมการ 
8. นางทกัษิณ พิมพ์ภักดิ ์       กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
9. นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด       กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
10. ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์         เลขานุการ  

 

หมายเหตุ  *  เป็นส่วนงานภายในท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยษสตร์และการสาธาณสุข ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม             

2 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร 
 
ตารางที่ 1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร ระดับ คะแนนประเมิน
ระดับหลักสูตร ผลประเมินระดับหลักสูตร 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตร ี 3 ดี 
2. วทิยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาตร ี 3 ดี 
   (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)    

    
ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2557 

 
2.5 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 
 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (จําแนกตาม
หลักสูตร และระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2) จํานวน 489 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 489 คน คิดเป็นจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" เท่ากับ 498.11 และมีบุคลากรสายวิชาการ   
(ไม่นับลาศึกษาต่อ) จํานวน  47.5 คน ดังนั้น จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" ต่อจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการ เท่ากับ 11 ต่อ 1 คน  
 
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 200 - - 200 

2. วิทยาศาสตรบณัฑิต    
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)์ 306 - - 306 

รวม 506 - - 506 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา (ระบบ REG) วิทยาลัยฯ ณ พฤษภาคม 2558 
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ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 36 - - 36 

2. วิทยาศาสตรบณัฑิต    
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)์ 145 - - 145 

รวม 181 - - 181 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  4  สงิหาคม 2558 

ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 96.64 - - 96.64 

2. วิทยาศาสตรบณัฑิต    
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)์ 283.14 - - 283.14 

รวม 379.78   379.78 

ข้อมูล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ  ณ วันท่ี 7 กันยายน 2558 
2.6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
ในปีการศึกษา 2556 จํานวน 117 คน โดยเป็นผู้สําเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 117 คน โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 15 - - 15 

2. วิทยาศาสตรบณัฑิต    
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)์ 102 - - 102 

รวม 117 - - 117 

ข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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2.7 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา 1 ปี  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 2556 ทั้งส้ิน 117 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 91.45 โดยมีบัณฑิตที่
ได้งานทําภายในระยะวลา 1 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 98  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําในระยะเวลา 1 ปี  (จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ) 

หลักสูตร 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  

จํานวน(คน)
(ท่ีตอบแบบ
สํารวจ) 

 
ร้อยละ 

 

ทํางานตรง
ตามสาขา
(ร้อยละ) 

เงินเดือน        
ตามเกณฑ์       
(ร้อยละ) 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 11 100 100   100 

2. วิทยาศาสตรบณัฑิต    
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)์ 87 94.57 56.32 54.02 

รวม 98 98.00 61.22 59.18 

หมายเหตุ : คํานวณจากจาํนวณบัณฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจ         ข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

2.8 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สํารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตจาก
นายจ้างที่รับบัณฑิตเข้าทํางานที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.45 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต จากคะแนนเต็ม 5 ที่ระดับ 4.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
80.35  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 

 
 

หลักสูตร 

ความคิดเห็นผูใ้ช้บัณฑิตด้าน 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 
วิชาการ 
วิชาชีพ 

3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การ
ส่ือสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 

6.ทักษะ
การ

ปฏิบัติงาน 

7.อัตลักษณ์
ของนักศึกษ 
“สร้างสรรค์ 

สามัคคี 
สํานึกดีต่อ
สังคม’ 

 
รวม 

 
ร้อยละ 

1.แพทยศาสตรบัณฑิต 
2.วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

4.45 
4.11 

3.95 
3.65 

4.19 
3.72 

4.38 
3.90 

4.10 
3.48 

3.94 
3.61 

4.34 
4.03 

4.22 
3.81 

84.49 
76.21 

รวม 4.28 3.80 3.95 4.14 3.79 3.78 4.19 4.02 80.35 
ข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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2.9 จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนับสนุน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 119.5 คน โดยแยกเป็นสาย

วิชาการ 58.5 คน และสายสนับสนุน 61 คน (หมายเหตุ : ไม่นับรวมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก) คิดเป็นสัดส่วนสาย
วิชาการ ต่อสายสนับสนุน เท่ากับ 1 ต่อ 1.04   

 
1) จํานวนอาจารย์ประจําปีการศึกษา 2557 
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งส้ิน                   

47.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน (ร้อยละ 2.11) คุณวุฒิปริญญาโท 21.5 คน (ร้อยละ 45.26) และคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 25 คน (ร้อยละ 52.63) ของอาจารย์ประจําทั้งหมด ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
อาจารย์ประจํา 

ปฏิบัติงาน ลา
ศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวมลา

ศึกษา 
1. แพทยศาสตรบัณฑิต 35.5 5 1 14.5 25 32.5 7 1 0 40.5 
2. วิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต 

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
12 6 0 17 1 16 2 0 0 18 

รวม 47.5 11 1 31.5 26 48.5 9 1 0 58.5 
ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  4  สิงหาคม 2558 

 
2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2557 
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งส้ิน 72 

คน โดยเป็นข้าราชการ 1 คน (ร้อยละ 1.39) พนักงานมหาวิทยาลัย 60 คน (ร้อยละ 83.33)  และลูกจ้างชั่วคราว 11 
คน (ร้อยละ 15.28) ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2557 แยกประเภทบุคลากร  ดังน้ี 

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างประจํา รวม 

1. สํานักงานคณบด ี - 42 3 1 46 

2. ศูนย์พัฒนาเด็ก 1 4 6 0 11 

3. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย ์

- 14 1 0 15 

รวม 1 60 10 1 72 

ข้อมูล จากเล่มรายงานประจาํปี 2557 วิทยาลัยฯ 
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2.10 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
     งบประมาณ  

   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 
จากงบประมาณแผ่นดิน (งบดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม งบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง งบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับจัดสรร
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการดําเนินงานตามพันธกิจ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามแผนงานของวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ 2557 
และ 2558  ดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจประจําปี 2557-2558  

ลําดับ ประเด็น 
งบประมาณที่ได้      

รับจัดสรร 
2557 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

2558 
1 กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4,755,018 4,755,016 
2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ 42,482,417 42,482,417 
3 กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,449,200 2,449,200 
4 กลยุทธ์ที่ 4 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

ชุมชน 
218,967,820 218,967,820 

5 กลยุทธ์ที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 355,000 355,000 
6 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 27,621,045 27,621,045 
7 กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
1,020,600 1,020,600 

รวม 297,651,100 297,651,098 
ข้อมูล งานแผนและงบประมาณ วทิยาลัยฯ ณ วันท่ี 4 สงิหาคม 2558 

 

อาคารสถานที่ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพื้นที่ตามที่ตั้งจํานวน 66 ไร่ โดยจัดสรรเพื่อเป็นอาคาร

เรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ จํานวน 1 อาคาร คิดเป็นพื้นที่สําหรับห้องเรียน 7,344 ตารางเมตร และห้องปฏิบัติการ 
1,830 ตารางเมตร 

 

ข้อมูล งานคลงัและพัสดุ วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 4 สงิหาคม 2558 
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2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ปีการศึกษา 2557  ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
2.12 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. วิทยาลัยฯควรสอบถามความต้องการของ
อาจารย์ด้านคลินิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาหา
แนวทางตอบสนองความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้
มีความผูกพันและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนนักศึกษาทางคลินิคได้ดียิ่งขึ้น 

มีการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสูตร (ซึ่งมีตัวแทนอาจารย์ชั้น
คลินิกเข้าร่วม) เพื่อสอบถามความต้องการ รวมทั้งมีการนิเทศนักศึกษา 
ชั้นคลินิก และสอบถามความต้องการของอาจารย์ในชั้นคลินิกด้วย 

2. จากการที่วิทยาลัยฯมีความพร้อมของอุปกรณ์
ทา งการแพทย์ที่ ทั นสมั ย  วิทยา ลัยฯควร

1. จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้ มอบหมายภาระงานในการตามหน้ีคงค้าง
ระหว่างหน่วยงาน/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลแม่ข่า 

คณะกรรมการประจําวิทยาลยัฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลยัฯ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
จัดเก็บหลกัฐาน วทิยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลยัฯ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในและนอกหน่วยงาน
เกี่ยวกับการให้บริการทางสุขภาพที่โรงพยาบาล
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งประสานความร่วมมือให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมาตรวจสุขภาพที่
ห้องตรวจโรคมากขึ้น   

2. ผู้บริหารของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าหารือ
กับผู้บริหารที่มีอํานาจหลักของโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อร่วมกัน
ปรับหลักเกณฑ์อัตราเหมาจ่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ทั้งสองฝ่ายและผู้รับบริการทางการแพทย์ 

 
3. วิทยาลัยฯควรส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์เขียน
บทความวิชาการลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
เป็นที่ ยอมรับเพิ่มขึ้น  เพื่ อ เพิ่มผลงานทาง
วิชาการและนําไปสู่การเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ 

    ผลการกระตุ้นอาจารย์ทําให้มีอาจารย์ส่งบทความวิชาการ จํานวน 
12 เรื่องสําหรับตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ สืบเนื่องในงาน
ประชุมวิชาการวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ 

4. วิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางของนักศึกษา บุคลากร 
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

  เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเดินทางในช่วงดึกของ
นักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมในช่วง 22.00 - 02.00 น. ทางวิยาลัยฯจึง
มีนโยบายให้ทางนักศึกษาจัดกิจกรรมในวิทยาลัยฯไม่เกิน 22.00น. 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในประเด็นความปลอดภัย ส่วนการเดินทางจากหอ
หักนักศึกษามาที่วิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยฯได้มีการจัดรถให้บริการ
เพื่ออํานวยความสะดวกนักศึกษาตามปกติอยู่แล้ว 

5 .  วิ ท ย า ลั ย ฯ  ค ว ร ห า แ น ว ท า ง พั ฒ น า
ภาษาอั งกฤษของ บุคลากรทุ กระดับและ
นั ก ศึ กษา  เ พื่ อ เ พิ่ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในกา ร
ปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน 

   แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา
ในปีงบประมาณ 2558 ได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําปี โดยจะมี
การจัดอบรมภาษาเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาและบุคลากร รวม
ถึงศูนยพ์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งปี  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ 

6. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัยฯให้มีความเช่ือมโยง
ภายในหน่วยงานทุกส่วน มีคุณภาพและให้มี
ฐานข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

1. มีการจัดทําคําส่ังคณะทํางานคอมพิวเตอร์และครือข่าย และ
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีการประชุมคณะทํางานทุกๆเดือน 
เพื่อวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและอื่นๆ 
2. วิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลวิจัย 
และฐานข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถรองรับ
ข้อมูลและการเช่ือมโยงที่ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยฯ และได้ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

7. วิทยาลัยฯ ควรจัดตั้งชมรมหรือสมาคมศิษย์
เก่า เพื่อสร้างความผูกพัน สนับสนุนกิจกรรม
ของวิทยาลัยฯ และช่วยในการสะท้อนความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และชุมชน 

      วิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ในการประชุมศิษย์เก่า 
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง CMP412 ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมประมาณ 
375 คน 

องค์ประกอบที่ 1  วิทยาลัยฯ ได้มีการนัดประชุมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพฯ ก่อนนําไปทบทวนและถ่ายทอดแผนให้แต่ละหน่วยงานใน
การจัดทําแผน และโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
   วิทยาลัยฯควรสร้างความรู้ ความเข้ าใจ
เพิ่มเติมกับบุคลากรทุกระดับในการเขียนแผนให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเสมอ ซึ่งได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 

องค์ประกอบที่ 3 
   วิทยาลัยฯควรจัดกลไกการดําเนินงานและมี
การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน 
 

 

วิทยาลัยฯ ได้จัดกลไกการดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี้และ
จัดทําแผนเพื่อประเมินผลตามตัวบ่งชี้ ประจําปีงบประมาณ 2558 ใน
การประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2557  วันพุธที่ 
23 เมษายน 2557 13.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP412   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

องค์ประกอบที่ 3 
   วิทยาลัยฯควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยฯ 
มากยิ่งขึ้น 

วิทยาลัยฯ  ได้จัด สัมนาสโมสรนักศึกษานัก ศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในวันที่  6 กรกฏาคม 2557 เพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของงาน
พัฒนานักศึกษาประจําปีงบประมาณ 2558   

องค์ประกอบที่ 3 
   วิ ทยา ลั ยฯควรสนั บสนุ นกิ จกร รม เพิ่ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ กับนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้มากขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการประชุม
วิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง ในเดือนธันวาคม 2557 
ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบันและอาจารย์ของวิทยาลัยฯ 

องค์ประกอบที่ 4 
    วิทยาลัยฯ ควรสอบถามปัญหา หรือความ
ต้องการของคณาจารย์แต่ละท่าน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
และการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
 

1. ให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ สําหรับผู้ที่มี
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาลัยให้ค่าสนับสนุน 5,000 บาท 
ต่อ 1 บทความ 
2. จัดประชุมแลกเปล่ียนผลงานทางวิชาการ ทุก 3 เดือน เพื่อช่วยกัน
แก้ ไขผลงาน ท่ี ผ่านมาและให้ งาน วิจั ยที่ กํ า ลั งดํ า เนินอยู่ อยู่ มี
ความก้าวหน้า และสามารถนํามาเขียนบทความวิจัยได้ 
3. คณะจัดประชุมวิชาการประจําปี เป็นประจําทุกปี โดยร่วมกับ
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ซึ่งเป็นวารสาระดับนานาชาติ 
เพื่อให้ อาจารย์และนักวิจัยในคณะส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วม 

องค์ประกอบที่ 4 
     วิทยาลัยฯ ควรกําหนดมาตรฐานกลาง
เพื่อให้คณาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มีจํานวนผลงานที่ได้การรับรองคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

1. จัดอบรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากในการเขียนบทความทาง
วิชาการ โดยเชิญ ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัย 
การเขียนบทความที่มีคุณภาพเป็นเลิศในปี 2556 มากระตุ้น แนะนํา 
และบอกเทคนิคในการเริ่มเขียนบทความทางวิชาการ ต่อเนื่องจากปี 
2556 ที่จัดให้มีการฝึกทํา meta analysis Review 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
2. ให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ บทความ
ระดับนานาชาติ ให้ค่าสนับสนุน 5,000 บาท ต่อ 1 บทความ บทความ
ระดับชาติ ให้ค่าสนับสนุน 1,000 บาท ต่อ 1 บทความ 

องค์ประกอบที่ 5 
    วิทยาลัยฯ ควรขยายพื้นที่ ในการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพให้มากขึ้น 

วิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 ได้มีแผนขยายเขตพื้นที่
ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ ในชุมชนใกล้เคียงเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบที่ 5 
   วิทยาลัยฯมีการดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันยังไม่ครบ
ตามแผนงาน 

1. จัดประชุมหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานตลอดจนการกําหนด KPI 
ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องหลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติจัดสรร 
2. ให้หัวหน้าโครงการกําหนดวันในการดําเนิน และกํากับติดตามให้
เป็นไปตามแผน 

องค์ประกอบที่ 6 
    วิทยาลัยฯควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายและมีผลกระทบสู่ชุมชนและสังคม
ให้มากขึ้น และจัดให้มีรูปแบบการประเมินที่
ครอบคลุมเพียงพอ เพื่อให้ทราบประเด็นการ
ปรับปรุงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จัดประชุมหัวหน้าโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลังจากที่
โครงการได้รับอนุมัติจัดสรร ให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีส่วน
ร่วมของชุมชน และให้มีการกําหนด KPI ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินทางคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 
   วิทยาลัยฯควรประชาสัมพันธ์สําหรับกิจกรรม
ที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน เช่น การทําบุญ
อาจารย์ใหญ่ วันมหิดลให้เป็นที่รู้จักของชุมชน
มากขึ้น 

ประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ มีการประชุมวางแผนการออกประชาสัมพันธ์ ตามสถานท่ี
ราชการ ชุมชน ตลอดจนการให้สัมภาษณ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ใน
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นในวิทยาลัยฯ 

องค์ประกอบที่ 7 
    วิทยาลัยฯควรประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ต่อแผนกลยุทธ์และนโยบายผู้บริหาร 

1. ในการทบทวนและถ่ายทอดกลยุทธ์ในครั้งต่อไปจะมีการจัดทําแผน
ประเมินผลการรับรู้ของบุคลลากรต่อแผนกลยุทธ์และนโยบายผู้บริหาร 
เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ซึ่งได้มีการดําเนินการ โดยการจัด
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธาณสุข ในวันที่ 27 - 28 
พฤศจิกายน 2557  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ และโครงการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ ในวันที่ 21 -24 ธันวาคม 2557 ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดนครราชสีมา 
 2. ในการจัด "ผู้บริหารพบบุคลากร" ที่จัดเป็นประจําปีละ 1-2 ครั้ง จะ
มีการช้ีแจงและให้ความสําคัญในประเด็นของแผนกลยุทธ์และนโยบาย
ผู้บริหารให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้บุคลากรทราบถึงทิศทางและยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยฯให้มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 7 
    วิทยาลัยฯควรขยายผลการจัดการความรู้
ไปสู่งานด้านอื่นๆ เพื่อให้มีการพัฒนางานเพิ่มขึ้น
ทุกด้าน 

    มีการต่อยอดไปสู่งานสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอื่นๆ เช่น 
โครงการจัดทํ าคลังข้อสอบ ,  การใ ช้  Google doc และการใ ช้
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 7 
   วิทยาลัยฯควรเพิ่มจุดสัญญาณ wifi ให้มาก
ขึ้น 

 ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยฯได้มีการสํารวจสัญญาณ wifi 
ภายในอาคารวิทยาลัยฯ และเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ wifi จากเดิม 8 
จุด เพิ่มอีกจํานวน 2 จุดได้แก่  

1.) ห้องสมุด 
2.) ห้อง Lap CMP210 เพื่อให้สัญญาณครบอคลุมพื้นที่มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 7 
   วิทยาลัยฯควรสนับสนุนให้มีอุปกรณ์ต่างๆ
เพี ยงพอใ ห้สามารถใช้ ในการ ส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสําคัญและสนับสนุนอุปกรณ์ในด้านการ
เรียนการสอนเป็นอันดับแรกเสมอ จึงได้มอบหมายให้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ําเสมอ 
ทุกๆปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7 
  วิทยาลัยฯควรระบุความเส่ียงให้ครอบคลุม
ความเส่ียงที่สําคัญ เช่น ด้านนักศึกษา ที่อาจ
ประสบอุบัติเหตุหรือด้านการปฏิบัติงาน 

   จัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงที่มุ่งเน้นกิจกรรมหรือแนวทาง
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุของนักศึกษาในระหว่างการออก
ปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือกับงานพัฒนานักศึกษา อาจารย์
ประจําหลักสูตร เพื่อวางมาตรการให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ควบคุม ในการกํากับ ติดตาม นักศึกษาในระหว่างการออกปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ด้วยความใกล้ชิด 

องค์ประกอบที่ 8 
  วิทยาลัยฯควรประสานงานกับทางผู้รับผิดชอบ
ระบบ UBU FMIS เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงาน
ที่เกิดจากระบบ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้
งานมากยิ่งขึ้น 

วิทยาลัยฯ ได้ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ  UBU FMIS  มหาวิทยาลัย
ในการปรับปรุงรูปแบบรายงานให้มีความเหมาะสม และเสนอให้มีการ
จัดอบรมผู้บริหารในการเข้าตรวจสอบข้อมูล/รายงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และขอปรับปรุงหมวดรายรับให้สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 

องค์ประกอบที่ 8 
   วิทยาลัยฯควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ ด้วย
ตนเอง  เพื่ อตอบสนองความต้องการของ
วิทยาลัยฯ อย่างใกล้ชิดและเต็มประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยฯ มีแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณ  ด้ วยตนเอง  แต่ ไม่ สามารถกระทํ า ได้ เนื่ อ งจาก 
มหาวิ ทยา ลัยมี น โยบาย ให้ ใ ช้ ง าน  ระบบ  UBU FMIS ให้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ หากมีระบบของวทิยาลัยฯ ขึ้นอีก  1 ระบบ จะทําให้การ
ทํางานเกิดความซํ้าซ้อนได้ 

องค์ประกอบที่ 9 
   วิทยาลัยฯควรสร้ างแนวปฏิบัติที่ ดีหรือ
งานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 ได้จัดทําคู่มือแนวทางการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับอาจารย์ และบุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ ได้ใช้ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 การดําเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ ระดับวิทยาลัย 
 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ 3.24  คะแนน 
- หลักสูตร วท.บ.(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้ 3.09 คะแนน 

3.17 คะแนน ดี 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 44.44 ดีมาก 
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 17.09 ต้องปรับปรงุ

เร่งด่วน 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 5 คะแนน ดีมาก 
1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6 ข้อ ดีมาก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 4.10 คะแนน ดี 
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องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบณัฑิต 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนข้อเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมาอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับช้ัน  

2. มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งในรูปแบบงบประมาณ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือ
สถานพยาบาลในชุมชน เพื่อเตรียมจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

3. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน อาจารย์ และนักวิชาการศึกษาและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการจัด knowledge management เกี่ยวกับการเรียนการสอนในองค์กร ทําให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใน
องค์กรอย่างต่อเน่ือง 

5. มีการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดระบบห้องสมุดโดยมีฐานข้อมูล online ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลของ
นักศึกษา และบุคลากร 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมอย่างสม่ําเสมอและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับจัดการการด้านการเรียนการสอนและหลักสูตรได้อย่างทันท่วงที 

7. มีสถาบันคู่ความร่วมมือที่มีศักยภาพ 
8. มีการจัดประชุมวิชาการของวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้นําเสนอผลงานวิจัย และกระตุ้นให้

เกิดงานวิจัยมากขึ้น 
9. งานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
10. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นระบบและมีการเช่ือมโยงกับนักศึกษาโดยตรงและปฏิบัติได้จริง 
11. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้หรือแก้ไข

ปัญหาสุขภาพชุมชน 

12. ผู้บริหารมีนโยบายและให้การสนับสนุนการทํากิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  

13. วิทยาลัยฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี เพ่ือติดตามดูแลและให้คําแนะนําแก่
นักศึกษาอย่างทั่วถึง  

14. วิทยาลัยฯ มีการประสานงานพัฒนานักศึกษากับสถาบันร่วมผลิตอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้นักศึกษาทุก
ช้ันปีได้ทํากิจกรรมร่วมกัน  

15. มีการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาทั้งหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ได้ทําร่วมกัน 
16. นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการที่คณาจารย์จัดเพ่ือเสริมการ

เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  
17. มีกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ทําให้นักศึกษาได้รับพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง  
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดตั้งหน่วยงานที่สนับสนุนการทํางานและพัฒนาศักยภาพของหลักสูตรและบุคลากรในหลักสูตรและสถาบัน
คู่ความร่วมมือ โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพ รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

2. พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย์ การสร้างแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในการขอตําแหน่งทางวิชาการและ
ระบบสวัสดิการให้มีอัตราการคงอยู่ที่สูง สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เลือกมาเข้า
ทํางาน ทั้งนี้ เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วิทยาลัยฯ มีนักศึกษา 2 หลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนแตกต่างกันทําให้มีชว่งเวลาการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ได้น้อย 

4. สถานที่จัดกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอ 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกัน 
2. ระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันคู่ความร่วมมือทําให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

คุณภาพ 
4. มีการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคํานวณ  
 

 
 
 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน หน่วยวัด 
1. จํานวนหลักสูตรท่ีผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 2 หลักสูตร 
2. จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 2 หลักสูตร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน องค์ประกอบท่ี 2-6 หลักสูตร) 6.33 คะแนน 
4. ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 ของคณะ 100 ร้อยละ 
5. ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 3.17 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี    
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3.17 คะแนน 3.17 คะแนนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.1-1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยฯ  

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ 
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา     ที่
ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทกุหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนที่ได้  = 
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เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน หน่วยวัด 

กรณีท่ี 1  
1. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

 
1 

 
คน 

2. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 31.5 คน 
3. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 26 คน 
4. อาจารย์ประจําท้ังหมด ปีการศึกษา 2557 58.5 คน 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 44.44 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป) 5 คะแนน 

 

 ผลการประเมินตนเองปีน้ี    
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 44.44 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.2-1 ข้อมูลสรุปคุณวุฒิอาจารย์ ปีการศึกษา 2557  (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยฯ)  

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
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 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน หน่วยวัด 

กรณีท่ี 1  
1. อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 10  

คน 
2. อาจารย์ประจําท้ังหมด ท่ีมีตําแหน่งอาจารย์ (รวมลาศึกษาต่อ) 48.5 คน 
3. อาจารย์ประจําท้ังหมด ท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน 
4. อาจารย์ประจําท้ังหมด ท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน 
5. อาจารย์ประจําท้ังหมด ท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ - คน 
6. อาจารย์ประจําท้ังหมด ปีการศึกษา 2557 58.5 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 17.09 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป) 1.42 คะแนน 

 

  ผลการประเมินตนเองปีน้ี    
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 17 ร้อยละ 17.09 1.42 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.3-1 ข้อมูลสรุปคุณวฒุิอาจารยท์ี่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ ปกีารศึกษา 2557 
 (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฯ) 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 

ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้ง มีความเช่ือมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
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- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ  10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  

ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 25 :1 
7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน หน่วยวัด 
· จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2557 379.78 - 
   - ปริญญาตรี 379.78 - 
 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท -เอก) - - 
   - ปริญญาโท - - 
   - ปริญญาเอก - - 
· จํานวนอาจารย์ประจํา (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 47.5 คน 
· จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 8 คน 
· เกณฑ์มาตรฐานจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 1:8 คน 
ค่าความแตกต่างทัง้ด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0 - 
คะแนนการประเมิน 5 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี    
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.4-1 สรุปจํานวนนักศกึษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2557  (ข้อมูลจากกองบริการ มหาวิทยาลัยฯ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับ
การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงาน  
มี ผลงานดําเนินงานตามเกณฑ์ 

 
1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 ผลการดําเนินงาน :  
1. จัดบริการให้คําปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา 4 ด้านได้แก่ 

1) ด้านจิตใจ ได้แก่อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก 
2) ด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมโครงการต่างๆ การปรับตัว สัมพันธภาพ 
3) ด้านการเรียน ได้แก่ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถด้านต่างๆ  
4) ด้านอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไดด้ําเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา ให้การดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร โดย

มีหน้าที่ในการติดตามผลการเรียน ให้คําแนะนําด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
(CMP_1.5-1-1.1) 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจํานวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 2 = 1 : 12 
        ชั้นปีที่ 3 = 1 : 6 
        ชั้นปีที่ 4 = 1 : 2 
        ชั้นปีที่ 5 = 1 : 2 
        ชั้นปีที่ 6 = 1 : 2 
หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจํานวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 2 = 1 : 20 
        ชั้นปีที่ 3 = 1 : 14 
        ชั้นปีที่ 4 = 1 : 11 
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มี ผลงานดําเนินงานตามเกณฑ์ 
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปีของทั้งสองหลักสูตร เพื่อให้การดูแลด้านการเรียน และเป็นส่ือกลาง

ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีกับหลักสูตร (CMP_1.5-1-1.2) 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจํานวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 2 = 2 : 36 
        ชั้นปีที่ 3 = 2 : 36 
        ชั้นปีที่ 4 = 2 : 36 
        ชั้นปีที่ 5 = 2 : 36 
        ชั้นปีที่ 6 = 2 : 36 
หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจํานวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 2 = 3 : 127 
        ชั้นปีที่ 3 = 3 : 80 
        ชั้นปีที่ 4 = 3 : 91 

3. จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับอาจารยท์ีป่รึกษา (CMP_1.5-1-1.3) 
4. จัดทําขั้นตอนการดําเนินการในกรณีที่มีนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกพบ

นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อรับทราบปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น ถ้านักศึกษายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปีจะแจ้งหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เพื่อ
รับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ในกรณีที่เป็นปัญหาที่นักศึกษาอาจจะต้องเรียนซ้ําหรือตกออก 
หัวหน้ากลุ่มวิชานําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการ
บริหารงานวิชาการ เพื่อให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข (CMP_1.5-1-1.4) 

5. สําหรับการให้คําปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยฯจัดให้มีนักวิชาการศึกษาประจําทั้งสอง
หลักสูตร เป็นผู้ทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาการลงทะเบียนในแต่ละเทอม และเป็นผู้แจ้งกําหนดการ
ต่างๆด้านการเรียนให้กับนักศึกษาในทุกช้ันปี (CMP_1.5-1-1.5) 

6. ด้านอื่นๆ วิทยาลัยฯ จัดให้งานพัฒนานักศึกษา ทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องอื่นๆ เช่น 
ทุนการศึกษา หอพัก งานพิเศษ ให้กับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร (CMP_1.5-1-1.6) 

2. กิจกรรมโครงการด้านการให้คําปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
1.) จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557  เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนา

นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง CMP216 วิทยาลัย
ฯ (CMP_1.5-1-1.7) 

2.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ เพื่อแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น 
การกู้ยืม กยศ. /การขอทุนการศึกษา แนะนําการใช้บริการต่างๆในวิทยาลัยฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 
2558 เวลา 13.30 เป็นต้นไป (CMP_1.5-1-1.8) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา 
 ผลการดําเนินงาน : 

        วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆดังนี้  
2.1 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของวิทยาลัยฯ (CMP_1.5-2-2.1) 
2.2 หนังสือแจง้เวียนประชาสัมพันธ์ภายในวทิยาลัยฯ  (CMP_1.5-2-2.2) 
2.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานพัฒนานักศึกษา (CMP_1.5-2-2.3) 
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มี ผลงานดําเนินงานตามเกณฑ์ 
2.4   Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข เช่น Facebook ในกลุ่มหอพักนักศึกษาแพทย์ , We love 

PH UBU, PH#9, cmp-10 (CMP_1.5-2-2.4) 

 
3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 ผลการดําเนินงาน :     
      วิทยาลัยฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

3.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการจัดอบรมในหัวขอ้ ทุกข์ของหมอ, ทุกข์ของคนไข้และ
การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์, เข้าใจตน เข้าใจคน โดยนพลักษณ์, กฎหมายแพทยน์่ารู้, การบริหาร
การเงินและภาษี, ใครเป็นใครในระบบสุขภาพ ให้กับนกัศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปปฏิบัตงิานจริงในโรงพยาบาล ในงานปจัฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์  วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558  ณ 
อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
(CMP_1.5-3-3.1 ) 

3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  มีการจัดอบรมในหัวข้อ ความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
แนวทางการศึกษาต่อ , กิจกรรม รู้เขา รู้เรา แนวทางการปรับตัวและการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กร 
และเรื่อง เตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน  ในกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP_1.5-3-
3.2 ) 

 
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 ผลการดําเนินงาน :  
วิธีการประเมินคุณภาพ 

1. งานสวัสดิการนักศึกษา ได้ดําเนินการโครงการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2557 โดยทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และต่อการนํามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบประเมิน (Questionaires) ที่สร้างขึ้นจากการเกณฑ์มาตรฐาน 
(ระดับสถาบัน) ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อคําถามประกอบด้วยคําถาม 3 ตอน และได้ทําการรวบรวมข้อมูล  2 วิธีคือ  ระดับ
คณะเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบประเมินรายคณะ/แบบประเมินออนไลน์  

วิทยาลัยฯได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 184 ราย  สรุปการประเมินผลได้รายด้าน ดังนี้ (CMP_1.5-4-4.1 ) 
 

กิจกรรมที่ประเมิน ผลการประเมิน 
1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในวิทยาลัย 

3.98 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

3.84 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

3.88 
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มี ผลงานดําเนินงานตามเกณฑ์ 
รวม 3.90 

  

 
5 นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น

หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ผลการดําเนินงาน : 

      จากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้นําผลประเมินรายด้านรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และให้สอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มติที่ประชุม 
เห็นว่าควรปรับปรุงการให้บริการ ด้านที่ 2  เรื่องการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น (CMP_1.5-5-5.1 ) 

 
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 ผลการดําเนินงาน : 
วิทยาลัยฯ ได้มกีารจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ดังนี้  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วธิีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจยัจากงานประจําสําหรับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระหวา่งวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558  ณ วิทยาลัยฯ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการประชุม  
(CMP_1.5-6-6.1 ) 

2. การประชุมวิชาการ วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรือ่ง “ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของประเทศ
ไทยในทศวรรษหน้า : โอกาสและการท้าทาย ในวันที ่27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ศิษย์เก่าได้เข้ารว่มการประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ (CMP_1.5-6-6.2 ) 

3. มีชมรมศิษย์เก่า โดยก่อตัง้ ณ วนัที่ 26 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยฯ  (CMP_1.5-6-6.3 ) 
4. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสาร และให้ข้อมูลทีเ่ปน็ประโยชน์แกศิ่ษย์เกา่  (CMP_1.5-

6-6.4 ) 
5. โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2558  ณ วทิยาลัยฯ  (CMP_1.5-

6-6.5 ) 
6. กิจกรรมแนะแนวแลกเปล่ียนประสบการณ์รุน่พี่รุ่นน้อง ในพธิีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมสําหรับบัณฑิต

แพทย์ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  ในวันจันทรท์ี่ 1 ธันวาคม 2557  
ณ ห้องประชุม CMP103 วิทยาลัยฯ (CMP_1.5-6-6.6 ) 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-1-1.1 คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 455/2557 เรื่องแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษานักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
2557 

CMP_1.5-1-1.2 คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 126/ 2557 เรือ่งแตง่ตั้งอาจารย์ประจําชัน้ปี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ประจําปีการศึกษา 2557  
คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 412/2557 เรื่องแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาชัน้ปี และอาจารย์ที่ปรกึษากลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 
คําส่ัง วิทยาลัยฯ ที่ 200/2558 เรื่องแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาชัน้ปี และอาจารย์ที่ปรกึษากลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2558 

CMP_1.5-1-1.3 คู่มืออาจารย์ทีป่รึกษา 
CMP_1.5-1-1.4 ขั้นตอนการดําเนินงานด้านการให้คําปรกึษาของวิทยาลัยฯ 
CMP_1.5-1-1.5 Flow chart งานบริการการศึกษา 
CMP_1.5-1-1.6 Flow chart งานพัฒนานักศึกษา 
CMP_1.5-1-1.7 กําหนดการโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา 2557  เรือ่ง บทบาทอาจารย์ที่

ปรึกษากับการพัฒนานักศึกษา ในวันพฤหัสบดทีี่ 20 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้อง CMP216 วิทยาลัยฯ 

CMP_1.5-1-1.8 กําหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558  
เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง CMP101 ชั้น1 วิทยาลัยฯ 

CMP_1.5-2-2.1 หน้าเว็บไซตข์องวิทยาลัยฯ 
CMP_1.5-2-2.2 หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวทิยาลัย 
CMP_1.5-2-2.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา 
CMP_1.5-2-2.4 Facebook ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร ์
CMP_1.5-3-3.1 กําหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันที่ 25-27 กุมภาพนัธ์ 2558  ณ 

อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
CMP_1.5-3-3.2 กําหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ 

โรงแรมยเูพลส มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
CMP_1.5-4-4.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
CMP_1.5-5-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที ่2/2558 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 

2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
CMP_1.5-6-6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วธิีทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติในการสร้างงานวิจยั

จากงานประจําสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 17-19 มถิุนายน 2558 
CMP_1.5-6-6.2 การประชุมวิชาการ วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรือ่ง “ยุทธศาสตร์ทางด้าน

สุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า : โอกาสและการท้าทาย ในวันที ่27 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมยเูพลส มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-6-6.3 โครงสร้างการบริหารงานชุมนุมศิษย์เก่า 
CMP_1.5-6-6.4 Facebook ชุมนุมศิษย์เก่า 
CMP_1.5-6-6.5 โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2558  ณ 

วิทยาลัยฯ 
CMP_1.5-6-6.6 กําหนดการและใบลงช่ือร่วมกจิกรรมแนะแนวแลกเปล่ียนประสบการณร์ุ่นพีรุ่่นน้อง 

ในวันจันทรท์ี่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม CMP103 ณ วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยสโมสรนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

 1 ขอ้ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน  

มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน

และการจัดกจิกรรม 
 ผลการดําเนินงาน :  

          วิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2557  โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วย
คณบดีงานพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์จากทั้งสองหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
และนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร ร่วมกันจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา (CMP_1.6-1-1.1 ) ซึ่งแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  
            1. ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ นศพ., โครงการกีฬาสาธารณสุข
สัมพันธ์, โครงการกีฬาเฟรชชี่, โครงการเช่ือมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (CMP_1.6-1-1.2 ) 
            2. ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดว้ย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นกัศึกษาแพทย์ชั้น
ปีที่ ๒ และโครงการเข้าร่วมงานค่ายคุณธรรม จริยธรรม (แพทย์สภาและกสพท.)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
(นักศึกษา วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์) (CMP_1.6-1-1.3 ) 
            3. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ 
โครงการต้อนรับน้องใหม่ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
(CMP_1.6-1-1.4 ) 
            4. ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการวันมหิดล โครงการ big cleaning day 
วิทยาลัยฯ (CMP_1.6-1-1.5 ) 
           5. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ ประกอบด้วยโครงการ โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง โครงการนิเทศและประเมินคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โครงการ
แต่งกายดี มีวินยั ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์ โครงการเข้าร่วมงานแรกพบ สพท. โครงการเข้ารว่มงานสมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA)  โครงการเข้ารว่มงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
(CMP_1.6-1-1.6 )   

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปญัญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการดําเนินงาน : 
(1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (CMP_1.6-2-2.1)  ได้แก่  

- โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม (นักศึกษา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์) จดัขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 
พฤษภาคม 2558 ณ อโศกราชธานี จ.อุบลราชธานี  

- โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2) จัดขึ้นระหว่างวันที ่5-11 
พฤษภาคม 2558 ณ อาคารผู้ป่วยนอก มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการเข้าร่วมงานค่ายคุณธรรม จริยธรรม (แพทยสภาและ กสพท.) จัดขึ้นระหว่างวันที ่26-29 
มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- โครงการวันมหดิล จัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- นักศึกษาได้รับโล่รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา  ผู้ได้รับรางวัลคือ 

นางสาวณัชชา  บุญลี นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4  โดยทําพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครู ปี
การศึกษา 2558 ณ วทิยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
  

(2)  ด้านความรู ้ (CMP_1.6-2-2.2) ได้แก ่ 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย ์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ อาคารผู้ป่วยนอก มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วท.บ.สาขาสาธารณสุข จัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558  

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการประชุมวิชาการ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง” จัดขึ้นในวันที ่21 มีนาคม 2558 ณ 

วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(3)  ด้านทักษะทางปัญญา (CMP_1.6-2-2.3)  ได้แก่ 
     3.1 หลักสูตรแพทย์ : เข้าร่วมกจิกรรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “โครงการภาพยนตร์ส้ันเพือ่จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยท์ี่
ยั่งยืน” จัดโดยแพทยสภาโครงการเข้ารว่มงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ IFMSA    
จัดขึ้นระหว่างวนัที่ 5-7 พฤศจกิายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชมุ ไบเทค บางนา 
กรงุเทพมหานคร 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงการ Bootcamp จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติ (IFMSA)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มถินุายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

- นักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
การแพทย์นานาชาติ โดยโรงพยาบาลศิริราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 

      3.2 หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ : เข้ารว่มกิจกรรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ดังน้ี 

- เข้ารว่มงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 การประกวดโปสเตอร์ภาพถ่ายรณรงค์ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา  จากงานนําเสนอ  ผลงาน
วิชาการนกัศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดขึ้นระหว่างวนัที่ 15-16 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบรุ ี

   (4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (CMP_1.6-2-2.4)   ได้แก่ 
            4.1 นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร เข้ารว่มกิจกรรมดังนี ้

- โครงการกฬีาเฟรชชี ่จัดขึ้นในวนัที ่28 มีนาคม 2558  
ณ วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- โครงการเช่ือมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดขึ้นในวันที ่19 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยฯ 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ในวันที ่22 กรกฎาคม 2558  ณ วิทยาลัยฯ 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

- โครงการต้อนรบัน้องใหม ่จัดขึน้ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ วทิยาลัยฯ มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  

- โครงการ Big Cleaning day วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
จัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ  ณ วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           4.2 นกัศึกษาแพทยศาสตร์เข้าร่วมกจิกรรมดงันี ้
- โครงการกฬีาเขม็สัมพันธ์ นศพ. ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2558  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลา 
           4.3 นกัศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกจิกรรมดงันี้ 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
- โครงการกฬีาสาธารณสุขสัมพนัธ์ จัดขึ้นในวันที ่31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ ์2558  

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบรุ ี
(5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (CMP_1.6-2-2.5)  ได้แก่  

                  - จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ แนะนําการใช้บรกิารหอ้งสมุดโดยบรรณารกัษ์ และได้
จัดทําคู่มือการใช้ห้องสมุด การสืบค้นเอกสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 
13.30 เป็นต้นไป 

 
3. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

 ผลการดําเนินงาน : 
3.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยงานกิจกรรม
นักศึกษา สํานักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2557 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สํานักงานอธิการบดี กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จํานวนทั้งส้ิน 140 คน โดยจัดอบรมให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษา 
ดังน้ี  (CMP_1.6-3-3.1) 

1. บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) 
2. บทบาทของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
3. ขั้นตอนการดําเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

3.2 วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ใน
การจัดทําโครงการและดําเนินงานจนส้ินสุดโครงการ ได้แก่ 

- นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร: 
นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดทําโครงการ ได้แก่ 
โครงการกีฬาเฟรชชี่ และโครงการเช่ือมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  (CMP_1.6-3-3.2.1) 
- หลักสูตรแพทยศาสตร์ : 
นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดทําโครงการกีฬา
เข็มสัมพันธ์  นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีการใช้หลัก PDCA ในการจัดทําโครงการและดําเนินงานร่วมกับสหพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยโดยได้ทําการสรุปโครงการรายงานประจําปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2558 (CMP_1.6-3-3.2.2) 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : 
นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดทําโครงการกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ์ นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA  ในการจัดทําโครงการและ
ดําเนินงานร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยโดยได้ทําการสรุปโครงการรายงานประจําปีของ
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2558 (CMP_1.6-3-3.2.3) 

 
4. ทุกกจิกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
 ผลการดําเนินงาน :  

วิทยาลัยฯ มีการสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินผลความสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม
ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจําปีการศึกษา 2557 (CMP_1.6-4-4.1)  

 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
 ผลการดําเนินงาน : 

     5.1 ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวทิยาลัยฯ ประจําปีการศึกษา 2557 บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้ดงันี้ (CMP_1.6-5-5.1 ) 

ประเมินโครงการงานพัฒนานักศึกษาประจําปีการศึกษา  2557 
ด้าน โครงการ จํานวนผุ้เข้า

ร่วม ระดับความพึงพอใจ 

1.ด้านกีฬา 1. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ นศพ.   100% 3.8 ดี 

  2.โครงการกีฬาสาธารณสุข  100% 4.75 ดีมาก 

  3. โครงการกีฬาเฟรชชี่     90% 4.25 ดี 

  4. โครงการเช่ือมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ   100% 4.55 ดีมาก 

  รวม 98% 4.34 ดี 
2.ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ( นักศึกษา วทบ.
สาธารณสุขศาสตร์ จํานวน  60 คน ) 98% 4 ดี 

  
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (นักศึกษาแพทย์  
ชั้นปีที่  2  จํานวน  36 คน )     83% 4.15 ดี 

  
3. โครงการเข้าร่วมงานค่ายคุณธรรม จริยธรรม (แพทยสภา
และ กสพท.) 100% 4.85 ดีมาก 

  รวม 94% 4.33 ดี 
3.ด้านส่งเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 1.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ 98% 4.6 ดีมาก 

  2.โครงการต้อนรับน้องใหม่  96% 3.9 ดี 

  3. โครงการปัจฉิมนิเทศ  ( นักศึกษาแพทย์ ) 100% 4.75 ดีมาก 

  4. โครงการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาวท.บ. สาธารณสุขศาสตร์) 100% 4.55 ดีมาก 

  รวม 99% 4.45 ดี 
4.ด้านบําเพ็ญ
ประโยชน์และ
รักษา
สิ่งแวดล้อม    1. โครงการวันมหิดล 95% 4 ดี 

  2. โครงการ big cleaning day   91% 4 ดี 

  รวม 93% 4 ดี 
 5.ด้านส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์ 

1.โครงการ ประชุมวิชาการ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนว
น้อง” 

90% 4.2 ดี 

  2.โครงการนิเทศและประเมินคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยฯ 80% 4.55 ดีมาก 

  
3.โครงการแต่งกายดี  มีวินัย ตรงต่อเวลาเพ่ือศักด์ิศรี ว.
แพทย์   100% 4.7 ดีมาก 

  4. โครงการเข้าร่วมงานแรกพบ สพท.     92% 4.65 ดีมาก 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

  
5. โครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์
นานาชาติ (IFMSA ) (ต่อเนื่อง ) 100% 4.85 ดีมาก 

  
6. โครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย 100% 4.55 ดีมาก 

  7. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 85% 4 ดี 

  9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา 100% 4.75 ดีมาก 

 รวม 93% 4.53 ดีมาก 

 รวมทั้งหมด  5 ด้าน 95% 4.33 ดี 
 

5.2  ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยฯ  พบว่าบัณฑิตของวิทยาลัยฯ มีคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครบถ้วนทั้งสองหลักสูตร ดังน้ี 
(CMP_1.6-5-5.2 ) 
 

ค่าเฉลี่ย 1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้
วิชาการ
วิชาชีพ 

3.ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

6. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

7. ด้านอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี : 
"สร้างสรรค์ 

สามัคคี สํานึกดีต่อ
สังคม" 

วิทยาลัยฯ 4.28 3.80 3.95 4.14 3.79 3.78 4.19 
หลักสูตรแพทย์ฯ 4.45 3.95 4.19 4.38 4.10 3.94 4.34 
หลักสูตร วท.บ.
สาธารณสุขฯ 

4.11 3.65 3.72 3.90 3.48 3.61 4.03 

เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ย  
4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
  

 
6.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 ผลการดําเนินงาน : 
    วิทยาลัยฯ นําผลการประเมินโครงการทุกโครงการของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2557  รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ใน วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนา
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับลดและเพิ่มกิจกรรมใน
การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2558  ให้เหมาะสม (CMP_1.6-6-6.1) 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
ดังน้ี  

กิจกรรมปีการศึกษา 2557 แผนการปรับปรุงกิจกรรมปีการศึกษา 2558 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
2. โครงการต้อนรับน้องใหม่  
3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย ์ 
4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  
 

- ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยมีการจัดทําแผนโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา ให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ในแต่ละช้ันปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 สําหรับ
นักศึกษาแพทยศาสตร์ และช้ันปีที่ 1-4 สําหรับนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 

   

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_1.6-1-1.1 คําส่ังคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา 
CMP_1.6-1-1.2 โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2558  

ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
CMP_1.6-1-1.3 โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2558  

ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
CMP_1.6-1-1.4 โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2558  

ด้านศิลปะวัฒนธรรม 
CMP_1.6-1-1.5 โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2558  

ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 
CMP_1.6-1-1.6 โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2558  

ด้านส่งเสริมลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
CMP_1.6-2-2.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
CMP_1.6-2-2.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านความรู ้
CMP_1.6-2-2.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะทางปญัญา 
CMP_1.6-2-2.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
CMP_1.6-2-2.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
CMP_1.6-3-3.1 กําหนดการโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สํานักงาน
อธิการบดี  

CMP_1.6-3-3.2.1 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการที่จัดทําร่วมกันโดย นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร   
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_1.6-3-3.2.2 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการที่จดัทําโดยนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์   
CMP_1.6-3-3.2.3 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการที่จดัทําโดยนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์
CMP_1.6-4-4.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทกุโครงการ 
CMP_1.6-5-5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกโครงการ 
CMP_1.6-5-5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 
CMP_1.6-1-6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที ่2/2558  

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.  
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี  2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  6 ข้อ ดีมาก 
2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 119,312.37

บาท/คน 
ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ร้อยละ 25.21 ดี 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 4.73 คะแนน ดีมาก 
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องค์ประกอบท่ี  2 การวจิัย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนานักวิจยั ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมทั้งทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการในการ

เขียนบทความวจิัย หนังสือและตํารา อย่างสม่ําเสมอ 
2. วทิยาลัยมกีารจัดสรรเงินทุนวิจัยให้กับอาจารย์ทกุคนที่สนใจทําวิจยัและไม่ได้รับเงินทุนวจิยัจากแหล่งทุนอื่นๆ 
3. มีเครื่องมอื สถานที่และอุปกรณก์ารแพทยท์ี่ทันสมัยที่สามารถนํามาไดท้ําวิจัยไดใ้นทกุระดับ 
4. จดักิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และงานวิจัยของคณาจารย์อย่างสม่ําเสมอ 
5. คณาจารยใ์หค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมทุกอย่างเป็นอยา่งด ี
6. มทีุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์ สําหรับนักวจิยัที่มีผลงานผ่านการรับรองมาตรฐาน 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลงานวิจัยทีผ่่านการรับรองมาตรฐานมีจํานวนน้อย 
2. นกัวิจัยได้รับเงินทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกน้อย 
3. ผลงานวจิัยทีน่ําไปใช้ประโยชน์มีน้อย 
4. ภาระงานของอาจารย์ด้านอืน่ๆนอกจากด้านการเรียนการสอนและการวิจยัมีจํานวนมาก จึงทําให้อาจารย์หลายคน 
   ไม่มีโอกาสไดท้ําวิจัยหรือเตรยีมโครงร่างงานวิจัยเพือ่เสนอขอทุนในแหล่งต่างๆไดท้ันตามกําหนด 
5. อาจารย์มากกว่ารอ้ยละ 80 เป็นอาจารย์ใหม่ 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้  ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน  
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1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 ผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการนําระบบ
สารสนเทศช่วยในการบริหารงานวิจัยในด้านการกําหนดนโยบาย การวางแผน การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิจัย มี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานบํารุงฯ ตามคําส่ังวิทยาลัยฯ ที่ 383/2557 
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557(CMP_2.1-1-1.1)  เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการ
ดําเนินงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานอย่างต่อเน่ือง 

2. มีการจัดทําคู่มือระบบบริหารงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการสร้างองค์
ความรู้ เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ และยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (CMP_2.1-1-1.2) 

3. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย (National Research Project Management: NRMS) (CMP_2.1-1-1.3) 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ให้อาจารย์และนักวิจัยทุกคนที่ขอสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยกรอกข้อมูล
รายละเอียดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ทุกครั้งก่อนเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเป็นประจําทุก
ปี ซึ่งรายละเอียดจะมีการกรอกข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของประเทศรายประเด็น และเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัยฯ สามารถเข้าไปดูข้อมูลและสรุปโครงการในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CMP_2.1-1-1.4) 

4. มีระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย ฐานข้อมูลบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรูปแบบ Microsoft Excel Stand 
alone (CMP_2.1-1-1.5)  
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5. มีการสรุปผลการดําเนินงานด้านการวิจัยในรายงานประจําปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ จํานวนงบประมาณ จํานวน

โครงการ จํานวนบทความที่ได้รับการติพิมพ์ เพื่อการบริหารงานวิจัยเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเห็นภาพ
ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป (CMP_2.1-1-1.6) 

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้   

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
     -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)                     

 ผลการดําเนินงาน : 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก ชั้น 2 ของอาคาร ซึ่งมีการใช้ในการดําเนนิโครงการวิจัย เช่น  

          การตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า การตรวจธาลัสซิเมีย และตรวจเช้ือเมลิออยโดสิส เป็นต้น รวมถึงมีหน่วยงาน   
          ส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 ของอาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
          การวิจัย (CMP_2.1-2-2.1) 
 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
         ห้องเอกสารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าด้านการวิจัย ตํารา หนังสือที่เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนางานวิจัย  
          รวมถึงยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น E-Books ได้แก่ MD consult เกี่ยวกับทางการแพทย์, E-Journals  
          ได้แก่ ISI Web of Science และ Science direct เป็นต้น สามารถสืบค้นได้ หน่วยงานตั้งอยู่ชั้น 3   
          อาคาร ภายใต้กํากับดูแลของงานเอกสารสนเทศ (CMP_2.1-2-2.2) 
 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

   1) ห้องปฎิบัติการวิจัย เป็นหน่วยงานที่ให้ในการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์  
              สนับสนุนให้ทําวิจัย เช่น กล้องจุลทรรศ์ เครื่องป่ันเหวี่ยง กล้องสเตริโอ และเครื่องตรวจธาลัสซิเมีย  
              เป็นต้น หน่วยงานตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคาร โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
              (CMP_2.1-2-2.3) 
          2) ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนในการดําเนินงาน การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ 
              ข้อมูล ใช้ระบบเครือข่ายทั้งระบบ Lan และระบบไร้สาย (Wireless Technology) มีระบบรักษาความ 
              ปลอดภัย Fire wall ของระบบ sever และระบบป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม  
              Kaspersky Anti-virus ภายใต้กํากับดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร  
              (CMP_2.1-2-2.4) 
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        - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) (CMP_2.1-2-
2.5)       
                 วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 เรื่อง  
“ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า: โอกาสและความท้าทาย” วันที่ 27 มีนาคม 2558  
โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ และของคณาจารย์จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่านมาร่วมบรรยาย คือ 
         1. ปาฐกถาพิเศษ : ยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้าโอกาสและความ 
                     ท้าทายโดย  นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข 
        2. การบรรยายเรื่อง “รายจ่ายด้านสุขภาพของไทยเพิ่ม 17.2 เท่า ในรอบ 25 ปี : ทางออกของ 
                     ประเทศ” โดย 
    - นายแพทย์วิโรจน์ ต้ังเจริญเสถียร  ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ 
                          ระหว่างประเทศ และ เลขานุการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
     - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการ 
                          พัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
            3. การบรรยายเรื่อง “ชนิดของโรคธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย
                   - ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยมหิดล
               - แพทย์หญิงสุมลมาลย์ คล้าชื่น    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ผลการดําเนินงาน :  วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยที่เป็นพลังขับเคล่ือนความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ 
อย่างแท้จริง ที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นสําคัญ การพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่
งานวิจัย  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ  โดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและประโยชน์ให้บังเกิดกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้ 
                 1. จัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย (CMP_2.1-3-3.1) เพื่อให้อาจารย์
                     และนักวิจัยได้พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อ 
                     ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการวิจัยที่วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการ 
                     ดําเนินงาน (CMP_2.1-3-3.2) 
                 2. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวจิัยร่วมกับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสบทบทุนวิจัย
                     กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการประเภททุนส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่  
                     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 1 ทุน (CMP_2.1-3-3.3) 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 ผลการดําเนินงาน :  วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการวิจัย การให้ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ยกระดับการวิจัย และประกันคุณภาพสู่ระดับสากล ซึ่งมี
การดําเนินงานดังนี้  
                 1. จัดทําประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนบทความวิชาการ และงานวิจัยนําไปใช้ 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
                     ประโยชน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้าง 
                     แรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
                     ประโยชน์ได้จริง เป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และวารสารวิชาการ 
                     ระดับนานาชาติ (CMP_2.1-4-4.1) 
                2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ     
                    (CMP_2.1-4-4.2) 
                3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนําเสนอผลงานวิจัย  
                    (CMP_2.1-4-4.3) 

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ดังนี้ 
                1. จัดทําประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้คณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอไปเพิ่มพูน 
                    ความรู้และประสบการณ์และนําเสนอผลงานทางวิชาการ” (CMP_2.1-5-5.1) ซึ่งมีอาจารย์และ  
                    นักวิจัยได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ  
                2. จัดอบรมใหค้วามรู้โดยเชิญวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ  
                   ผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่เกี่ยวกับโรคเลือด   
                   โรคธาลัสเมีย ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในห้องปฏิบัติการชันสูตร บรรยาย 
                   หัวข้อเรื่อง “Do AND DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION” (CMP_2.1-5-5.2)    
                    เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
                 3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัย Research Forum โดยให้อาจารย์ประจําใน 
                    วิทยาลัยฯ บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทํา และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้เพื่อนร่วมงานรับฟัง  
                    เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู้การวิจัยร่วมกัน (CMP_2.1-5-5.3) 
                 4. มีการคัดสรรอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนและวิจัย เพื่อเป็นบุคลากร 
                    ดีเด่นประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้รับใบประกาศเกรียติคุณจาก 
                    อธิการบดี ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙  
                    กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP_2.1-5-5.4) 
                 5. การจัดทําประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการ 
                    นําไปใช้ประโยชน์  (CMP_2.1-5-5.5) และมีบทความที่ได้รับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
                    ระดับชาติ (CMP_2.1-5-5.6) 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 ผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (CMP_2.1-6-6.1) และค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP_2.1-6-6.2) 
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ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_2.1-1-1.1 คําส่ังวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บรกิารวิชาการ และทาํนบํารุงฯ 
CMP_2.1-1-1.2 คู่มือระบบบริหารงานวจิัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
CMP_2.1-1-1.3 ระบบบริหารจัดการงานวิจยั (National Research Project Management: NRMS) 
CMP_2.1-1-1.4 ระบบฐานข้อมลูโครงการวิจัย ฐานข้อมูลบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์ ในรูปแบบ Microsoft 

Excel 
CMP_2.1-1-1.5 รายงานประจําปี พ.ศ. 2557 
CMP_2.1-2-2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย และหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
CMP_2.1-2-2.2 ห้องเอกสารสนเทศ 
CMP_2.1-2-2.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 
CMP_2.1-2-2.4 ระบบป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Kaspersky Anti-virus 
CMP_2.1-2-2.5 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ศาสตราจารย์

อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
CMP_2.1-3-3.1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
CMP_2.1-3-3.2 โครงการวิจัยที่วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณ 
CMP_2.1-3-3.3 โครงการวิจัยทีว่ิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสบทบทุนวิจยักับ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการประเภททุนส่งเสริมอาจารยร์ุ่นใหม่ 
CMP_2.1-4-4.1 ประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนบทความวิชาการ และงานวิจัย

นําไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” 
CMP_2.1-4-4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
CMP_2.1-4-4.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนําเสนอ

ผลงานวิจัย 
CMP_2.1-5-5.1 ประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้คณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอไปเพ่ิมพูน

ความรู้และประสบการณ์และนําเสนอผลงานทางวิชาการ” 
CMP_2.1-5-5.2 จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “Do AND DON’T IN RESEARCH GRANT APPLICATION” 
CMP_2.1-5-5.3 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัย Research Forum 
CMP_2.1-5-5.4 บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนและวิจัย ประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
CMP_2.1-5-5.5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการนําไปใช้

ประโยชน์ 
CMP_2.1-5-5.6 บทความที่ได้รับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_2.1-6-6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา 
CMP_2.1-6-6.2 ระเบียบค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั้น  เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง เป็น 
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2 จาํแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดงันี ้

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
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ผลการดําเนินงาน  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

5,786,650 บาท 

- จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย 2,076,200 บาท 
- จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 3,710,450 บาท 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2557 48.5 คน 
- จํานวนอาจารย์ประจํา 47.5 คน 
- จํานวนนักวจิยั 1 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยที่ปฏิบัตงิาน
จริง 

119,312.37 บาท/คน 

4. จํานวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดับวิทยาลัย 5 คะแนน 
5. แปลงค่าคํานวณได้เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

48,947 บาท 119,312.37 บาท 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

ลําดบั ช่ือข้อเสนอการวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัย 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 2558 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมาณ
ปี 2558 ภายใน ภายนอก 

CMP_2.2-1 การประเมินฤทธิ์การสรา้งไซโต
ไคน์ในเซลล ์human mono-
cytic THP1 ท่ีถูกกระตุ้นด้วย
แบคทีเรียโปรไบโอติก 

นายมารุตพงศ์ 
ปัญญา  

256,300 256,300 
 

- ม.อบ. 256,300 

CMP_2.2-2 อุบัติการณ์โรคมาลาเลียและการ
วิเคราะห์เชิงพื้นท่ีแบบลาํดับข้ัน 
เพื่อวางแผนและปอ้งกันในพื้นท่ี
ลุ่มนํ้าโขง จังหวดัอุบลราชธานี 

นายวัชรพงษ์ แสง
นิล 

251,900 251,900 - ม.อบ. 251,900 

CMP_2.2-3 ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนตอ่
ระบบประสาทนอร์อดรีเนอจิก 
ในสมองสว่นท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับการเกิดพฤติกรรมซึมเศรา้ใน
หนูท่ีถูกตัดรังไข่ 

นางสาวสุวภรณ ์
แดนด ี 

298,100 298,100 - ม.อบ. 298,100 

CMP_2.2-4 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของ
โปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงระดับ

นายนิยม จันทร์
นวล 

293,700 293,700 - ม.อบ. 293,700 
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ลําดบั ช่ือข้อเสนอการวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัย 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 2558 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมาณ
ปี 2558 ภายใน ภายนอก 

มัธยมศึกษาปีท่ี1 จังหวัด
อุบลราชธานี 

CMP_2.2-5 โครงข่ายประสาทเทียมสําหรับ
รูปแบบพยากรณ์โรคของผู้ปว่ย
มะเร็งปากมดลูก 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุรศักดิ ์แว่นรมัย์  

277,200 277,200 - ม.อบ. 277,200 

CMP_2.2-6 เลปโตสไปโรสิส: กระบวน
การศึกษาเช้ือเลปโตสไปร่าและ
แบบจาํลองภูมิศาสตร์และสังคม 
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ใน
พื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
โครงการย่อย 1การตรวจหาเช้ือ
เลปโตสไปร่าในหนูและน้ําผวิดิน
ในธรรมชาต ิโดยวิธีโพลิเมอเรส
เชนรีแอกช่ัน (PCR) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ
ย่อย 2 แบบจําลองภูมิศาสตร์
และสังคม เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคเลปโตสไปโรสสิ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
จารวุรรณ ์วงบุตด ี 
โครงการย่อย 1 
นางสาวจุฑารัตน์ 
จิตติมณ ี

309,000 309,000 - ม.อบ. 309,000 

CMP_2.2-7 การประเมินความเสี่ยงด้านการย
ศาสตร์ของคนงานรับจา้งขนสง่
สินค้าการเกษตรในตลาดเจริญ
ศรี ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชํา
ราบ จังหวัดอบุลราชธานี 

นส.จิราภรณ์ หลาบ
คํา 

20,000 20,000 - วิทยาลัยฯ 20,000 

CMP_2.2-8 ผลกระทบทางด้านสุขภาพของ
แรงงานคุ้ยขยะในหลุมฝังกลบ
ขยะ    เทศบาลเมืองวารินชํา
ราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  

นายสมเจตน์ 
ทองดํา 

20,000 20,000 - วิทยาลัยฯ 20,000 

CMP_2.2-9 ปัจจัยท่ีมผีลตอ่พฤติกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผศ.มินตรา สาระ
รักษ์ 

20,000 20,000 - วิทยาลัยฯ 20,000 

CMP_2.2-10 ประวัติครอบครวัป่วยเป็น
เบาหวาน และปจัจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดเบาหวานในกลุ่มประชาชนท่ี
มีอายุ 15 ปี ข้ึนไป จากการ
สํารวจ 400,471 คน จังหวัด
อุบลราชธานี     

นายพลากร สืบ
สําราญ 

15,000 15,000 - วิทยาลัยฯ 15,000 

CMP_2.2-11 ฤทธิ์ป้องกันเซลลต์ับจากเอทา
นอลของสารสกดัผักกาดฮีนใน
เซลล์ตับเพาะเลี้ยง     

นางสาวรตัติยา 
ทองรุ่ง 

25,000 25,000 - วิทยาลัยฯ 25,000 
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ลําดบั ช่ือข้อเสนอการวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัย 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 2558 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมาณ
ปี 2558 ภายใน ภายนอก 

CMP_2.2-12 ความเครียด และคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี     

นางสาววรารัตน์ สัง
วะล ี

20,000 20,000 - วิทยาลัยฯ 20,000 

CMP_2.2-13 การตรวจหาเช้ือในกลุ่ม Entero-
bacteriaceae ดื้อยาท่ีแยกได้
จากแมลงวันบ้านและแมลงวัน
หัวเขียวในจงัหวดัอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ธารินี  ไชย
วงศ์ 

250,000 - 250,000 สกอ. 250,000 

CMP_2.2-14 การตรวจหา ESBL ในแบคทีเรีย
วงศ์ Enterobacteriaceae  

ผศ.ดร.ภาวนา  
พนมเขต 

250,000 - 250,000 สกอ. 250,000 

CMP_2.2-15 การดดัแปลงเช้ือ Lactobacillus 
rhamnosus NH37 เพื่อพัฒนา
เป็นวัคซีนสําหรับป้องกันโรคเอน
เตอโรสายพันธุ์ 71 

นายมารุตพงศ์  
ปัญญา 

250,000 - 250,000 สกอ. 250,000 

CMP_2.2-16 ประสิทธิภาพของสารสกัดฝักบวั
หลวงในการต้านภาวะเครียด
ออกซิเดชันและลดภาวะเหล็ก
เกิน  ในผู้ปว่ยและหนู
ทดลองธาลสัซีเมียชนิดบีด้า     

นางสาวกาญจนา  
แปงจติต ์

180,000 - 180,000 สกอ. 180,000 

CMP_2.2-17 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก
ใบหญ้าหวาน (สตวีิออล) ต่อการ
แสดงออกของโปรตีน polycys-
tin 1 เพื่อยับย้ังการเจริญเตบิโต
ของซีสตใ์นโรคถุงนํ้าในไต 

นายเชาวลิต  ย่ัว
จิตร   
 
 
 
 
 

250,000 - 250,000 สกอ. 250,000 

CMP_2.2-18 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบ
และผลของต้นยอต่อการสร้าง
กระดูกอ่อนและเอนไซน์
แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนสของ
เซลล์กระดกูอ่อน 
 

นางสาววัลวิสาข์ 
สุวรรณเลิศ  

150,000 - 150,000 สกอ. 150,000 

CMP_2.2-19 การตา้นการตดิพยาธิออร์พสิ
ทอร์คิส วิเวอรินิของสารสกัดจาก
พืช  

นางสาวจิตติยวด ี 
ศรีภา  

300,000 - 300,000 สกอ. 300,000 

CMP_2.2-20 การแสดงออกของ CD55 และ 
CD59 บนเม็ดเลอืดแดงของ
ผู้ป่วยบีตา-ธาลัสซีเมีย/

นางสาวรสริน  การ
เพียร  

250,000 - 250,000 สกอ. 250,000 
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ลําดบั ช่ือข้อเสนอการวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัย 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 2558 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมาณ
ปี 2558 ภายใน ภายนอก 

ฮีโมโกลบินอีท่ีมอีาการแตกตา่ง
กัน  

CMP_2.2-21 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
ทองพันช่ังต่อการแสดงออกยีนท่ี
เกี่ยวข้องกับการกอ่มะเร็งนอก
ตับหนูเมาส์ 

นางสาวลติพร อุดม
สุข 

200,000 - 200,000 สกอ. 200,000 

CMP_2.2-22 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กับการเกิดโรคมะเร็ง
ตับและท่อนํ้าดีในจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายสุรศักดิ์ แว่น
รัมย์ 

100,000 - 100,000 สกว. 100,000 

CMP_2.2-23 การจัดการนํ้าเสียโดยการมสี่วน
ร่วมของชุมชน เทศบาลตาํบล
เมืองศรีไค อ.วารนิชําราบ จ.
อุบลราชธานี 

นายสมเจตน์ 
ทองดํา 

250,000 - 250,000 สกว. 250,000 

CMP_2.2-24 ความชุกและอัตราการติดเช้ือ
ปรสิตในหอยน้าํจดืในพื้นท่ี
อําเภอโขงเจียม จังหวดั
อุบลราชธานี 

นางสาวจิตติยวด ี 
ศรีภา  

250,000 - 250,000 สกว. 250,000 

CMP_2.2-25 การศึกษาฤทธิต์้านอักเสบของ
สารไมโรเอสทรอลและดีออกซ่ีไม
โรเอสทรอลจากหวักวาวเครือ
ขาวในเซลล ์RAW 264.7 แมค
โครฟาจและในหนูทดลอง 

นางสาวลติพร อุดม
สุข 

480,000 120,000 120,000 สกว. 240,000 

CMP_2.2-26 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของสารท่ีเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
จากสารอนุพันธจ์ากใบหญ้า
หวาน (ASEN 023) ในการยับย้ัง
การเตบิโตของซีสต์นุงนํ้าในไต 

นายเชาวลิต ย่ัวจติร 600,000 150,000 150,000 สกว. 300,000 

CMP_2.2-27 การตรวจหาเช้ือ Escherichia 
coli และ Salmonella typhi ท่ี
ดื้อยา ท่ีแยกได้จากแมลงวันบา้น
และแมลงวันหัวเขียวท่ีจับจาก
บริเวณแหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
มนุษย์ในจงัหวดัอบุลราชธานี 

ผศ.ดร.ธารินี ไชย
วงศ์ 

720,000 - 240,000 ส่งเสรมิ
บัณฑิต

จากมูลนิธิ
อนันทม
หิดล 

240,000 

CMP_2.2-28 การศึกษาการกลายพันธุ์ของเช้ือ 
Burkholderia pseudomallei 
ท่ีแยกได้จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 

ผศ.ดร.ภาวนา พนม
เขต 

1,040,200 - 520,450 สวรส 520,450 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2   
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานฯ ที่กาํหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สขุภาพ   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานฯ ที่กาํหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานฯ ที่กาํหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึ้นไป 

 
ผลการคํานวณ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

ผลงานวจิัย รวม   
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
13 2.6 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

- - 
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 
1 0.6 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ .ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

11 8.8 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์ สัตว์ ที่ ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ 

3 3.0 

งาน
สร้างสรรค ์

รวม   

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนักทั้งหมด 28 15 

จํานวนอาจารย์ประจําและวจิัยทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 59.5 คน 
- จํานวนอาจารย์ประจํา 58.5 คน 
- จํานวนนักวจิยั 1 คน 
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ จํานวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิัยทัง้หมด 25.21 ร้อยละ 

แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.20 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน  คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 25.21 4.20 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 รายการเอกสารหลักฐาน 
เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพมิพ์/

เผยแพร่ 
แหลง่ข้อมูล
ผลงานวจิัย

CMP_2.3-1 Kanjana Pangjit, Ratana 
Banjerdpongchai, Chada 
Phisalaphong, et., al. 

Characterisation of a novel 
oral iron chelator: 1-(N-Acetyl-
6-Aminohexyl)-3-Hydroxy-2-
Methylpyridin-4-one 

Pharmacy and 
Pharmacology 

ISI 

CMP_2.3-2 Pawana Panomket Burkholderia pseudomallei 
and biofilms 

Asian Biomedicine ISI 

CMP_2.3-3 Anun Chaikoolvatana, 
Wacharapong Saengnill, 
Jaruwan Wongbutdee 
and Nawaporn Saisingh 

Development of GIS database 
for insecticide usage and tox-
icity among Thai farmers in 
Ubon Ratchathani province, 
Thailand 

Applied Environ-
mental Research 

TCI 1 

CMP_2.3-4 Jaruwan Wongbutdee 
and Wacharapong 
Saengnill 

Aedes aegypti Larval Habitats 
and Dengue Vector Indices in 
a Village of Ubonratchathani 
Province in the North-East of 
Thailand 

วารสารวจิัย มข. TCI 1 

CMP_2.3-5 Marutpong Panya and 
Baltasar Mayo 

Lactic Acid Bacteria: an Alter-
native Platform for Live Vac-
cine Development 

วารสารวจิัย มข. TCI 1 

CMP_2.3-6 มารุตพงศ ์ปัญญา, วีระ
พงศ์ลุลิตานนท์, พงศ์ศักดิ์ 
รัตนชัยกุลโสภณ, ธันยาการ 
ศรีวรมาศ, ธารนิีไชยวงศ์ 
และ ฐาปนีย์ ถิ่นบ้านใหม่ 

คุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรยี
กรดแลคติกที่คัดแยกได้จากอุจจาระ
เด็กแรกเกิด 

วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 1 

CMP_2.3-7 สุพจน์ ฉัตรทินกร แนวทางการรักษาแผลเป็นคีลอยด์
ในปัจจุบัน 

ศรีนครินทร์เวชสาร TCI 1 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

แหลง่ข้อมูล
ผลงานวจิัย

CMP_2.3-8 สุพจน์ ฉัตรทินกร มะเร็งผิวหนงัชนิด Basal Cell Car-
cinoma  

ศรีนครินทร์เวชสาร TCI 1 

CMP_2.3-9 วัชรพงษ์ แสงนลิ, จารุวรรณ์ 
วงบุตด,ี จุฑารัตน์ จิตติมณ,ี 
และสุวภรณ์ แดนด ี

การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อเฝ้าระวังเชื้อเลปโตส
ไปร่าในหนู ในหมู่บ้านพระโรจน์ 
จังหวดัอุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ
สุราษฏร์ธาน ีครั้งที่ 
10 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-10 จารุวรรณ์ วงบตุด ี การศึกษาฤทธ์ิไฟโตเอสโตรเจนของ
ส่วนสกัดหยาบสมุนไพรเข็มแดงต่อ
ขนาดมดลูกของหนูถีบจักรทีถ่กูตัด
รังไข ่

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ
สุราษฏร์ธาน ีครั้งที่ 
10 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-11 รัตติยา ทองรุ่ม, รสริน การ
เพียร, ปรารถนา โฉมเฉลา, 
จุฑารัตน์ จิตติมณี และคณะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัเส่ียงใน
กระบวนการทําไม้กวาดกับการเกิด
ผ่ืนในกลุ่มผู้ผลิตไม้กวาด
ทางมะพร้าวในหมู่บ้านขัวไม้แก่น
หมู่ อําเภอวารนิชําราบ จังหวดั
อุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-12 วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ, ปรีดา 
ปราการกมานันท,์ กาญจนา 
แปงจิตต,์ เชาวลิต ยั่วจิตร 
และคณะ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกใช้ยาเสพติด 
ในชุมชนบ้านขวัไม้แก่น ตําบล
หนองกินเพล อาํเภอวารินชําราบ 
จังหวดัอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-13 อนุวัตร ภิญญะชาติ, ปาริ
ชาติ วงศ์เสนา, สุรศักดิ ์แว่น
รัมย,์ ฉัตรธริินทร์ จารเุกียรติ์ 
และคณะ 

ปัจจัยเส่ียงต่างๆของโรคหืดใน
หมู่บ้านที่ตัง้อยูท่่ามกลางเตาเผาอิฐ
มอญ บ้านขัวไม้แก่น ตําบลหนอง
กินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-14 ลติพร อุดมสุข, ทักษิณ 
พิมพ์ภักดิ,์ จารุวรรณ วงบุต
ดี, ศิริพงษ์ สิระมนต์, นวิน
ดา รัตนวัน, มารุตพงศ์ 
ปัญญา และคณะ 

พฤตกิรรม การรับรู ้และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกนั
โรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้านขัวไม้
แก่น ตําบลหนองกินเพล อําเภอวา
รินชําราบ จงัหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วทิยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-15 N Junnual, A Chaikool-
vatana, P Suebsamran, 
W Thongnum and C Sit-
thibutra 

Evaluation of quit-calendar in 
smoking cessation at 
sapasithiprasong hospital, 
Ubon Ratchathani 

Southeast asian 
journal tropical 
medicine and 
public health 

ISI 

CMP_2.3-16 นิยม จันทร์นวล, เมรีรัตน์ 
มั่นวงศ์, พลากร สืบสําราญ
,และสุบรรณ สิงโต 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ
นักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้นแหง่
หนึ่งในจังหวัดอบุลราชธานี 

วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา 

TCI 1 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

แหลง่ข้อมูล
ผลงานวจิัย

CMP_2.3-17 มินตรา สาระรกัษ์ และ
เสาวลักษณ์ แสนนาม 

ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรอืน
ของประชาชนบ้านเมืองหมีนอ้ย 
ตําบลกวนวัน อาํเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 1 

CMP_2.3-18 จิราภรณ์ หลาบคํา, นิตยา 
จิตบรรเทงิ, สมเจตน์ 
ทองดํา และสายันต์ จันทรดี 

รูปแบบการจัดการนํ้าบาดาลให้ถูก
หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านเก่าน้อย ตําบลธาตุ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

วารสารวจิัยเพือ่การ
พัฒนาเชิงพื้นที ่

TCI 1 

CMP_2.3-19 มินตรา สาระรกัษ,์ เมรีรัตน์ 
มั่นวงศ์, ปัณฑิตา สุขุมาลย์
,พัจนภา วงษาพรหม 

ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติ
เกี่ยวกับอาหาร พฤตกิรรมการ
บริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ
ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

TCI 2  

CMP_2.3-20 สมเจตน์ ทองดํา, จิราภรณ์ 
หลาบคํา และลักษณยี์ บุญ
ขาว 

การจดัการอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
พื้นที่โรงเรยีนตาํรวจตระเวน
ชายแดน กองกาํกับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี

วารสารวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 1 

CMP_2.3-21 นิยม จันทร์นวล, วาสนา ชิน
วงษ์ และปวีณา ลิมปิที
ปราการ 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-22 สมเจตน์ ทองดํา, และจิรวดี 
ท้าวอินทร ์

การจดัการขยะติดเชื้อของผู้ป่วย
เบาหวานที่ฉีดอนิซูลิน โรงพยาบาล
กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-23 นิยม จันทร์นวล สานพลังชุมชน ม.อุบลฯ ลด ละ 
เลิกบุหรี่ สู่ชุมชนแห่งความผาสุก 

การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เครือข่ายพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP-2.3-24 นิยม จันทร์นวล, ทกัษิณ 
พิมพ์ภักดิ์ และผกาวดี วริุณ
พันธ ์

ผลของการประยุกตท์ฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของประชาชนชาย อําเภอเลิงนกทา 
จังหวดัยโสธร 

การประชุมวิชาการ
สุขศึกษาแหง่ชาติ ครั้ง
ที่ 17 จังหวัดชลบุรี 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงานที่ตีพมิพ์/
เผยแพร่ 

แหลง่ข้อมูล
ผลงานวจิัย

CMP_2.3-25 สมเจตน์  ทองดํา พรรณิการ์  
นามวิชา  

การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
เขตองค์การบรหิารส่วนตําบล
ละเอาะ อําเภอนํ้าเกล้ียง จังหวดัศรี
สะเกษ 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-26 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 
และละอองดาว ปาละสี 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ที ่2 ที่มารับบรกิารในคลินิก
โรคเบาหวานโรงพยาบาลพนมไพร 
อําเภอพนมไพร จังหวดัร้อยเอด็ 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-27 นิยม จันทร์นวล และนิดา 
สาครเจริญ  

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคตติ่อส่ือ
รณรงค์เลิกสูบบุหรี่กับพฤตกิรรม
การสูบบุหรี ่ ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ 

CMP_2.3-28 พิชญา สมานมิตร, 
เศรษฐญิาน ีดวงใจ, รัตนา 
เล็กสมบูรณ์, ปรีชา บุญจูง 
et., al. 

ฤทธิก์ระตุ้นการหายของบาดแผลใน
สัตว์ทดลองของตํารับครีมที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดดว้ยเอธิลอะซิ
เตทของ Curcuma cf. comosa 
Roxb 

วารสารเภสัชศาสตร์
อีสาน 

TCI 1 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี  3 การบรกิารวิชาการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน

3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ ดี 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 4 คะแนน ดี 
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องค์ประกอบท่ี  3 การบริการวชิาการ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย   
2. หัวหน้าโครงการบรกิารวิชาการและทีม มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ

การวจิัย  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การรายงานความสําเร็จของโครงการ ดําเนินการล่าช้า 
2. โครงการบรกิารวิชาการยังไม่ไดต้อบสนองความต้องการของชมุในพื้นทีเ่ท่าทีค่วร 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี ทั้งการ
บริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน  

มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

 
 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 ผลการดําเนินงาน :  
             1. วทิยาลัยฯมกีารสํารวจความตอ้งการรับบรกิารวชิาการแก่สังคมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของประชาชน จํานวน 196 คน (CMP_3.1-
1-1.1) ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยากรับบริการดา้นการดูแลรกัษาสุขภาพ จากน้ันจึงได้เสนอให้อาจารย์และบุคลากรได้
จัดทําโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะอยู่ในเขตพื้นทีต่ําบลศรีไค ตําบลวัด 
และพื้นที่กองกาํกับตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จงัหวดัอุบลราชธานี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มกีารจัดทํา
ข้อเสนอโครงการบรกิารวิชาการจํานวน 17 โครงการ (CMP_3.1-1-1.2)  จากน้ันวิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวช้ีวัด
แผนกลยุทธ์ในการให้บรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดขีองประชาชนในเขตอีสาน
ใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน โดยเสริมสร้างความเขม้แข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน โดยผ่าน
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ (CMP_3.1-1-1.3) และได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานอย่างมีเป้าหมายตามตัวช้ีวัด (CMP_3.1-1-1.4) 

 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 ผลการดําเนินงาน : วิทยาลัยฯ ได้จัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม คือ 
              1. พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นําไปสู่การแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการดูแลตนเอง
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
ด้านสุขภาพ และเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงในการทํางานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ โดยนักศึกษาแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้ปัญหาของชุมชนและนําปัญหาด้านสุขภาพจากการทํา
ประชาคมและจากการระดมสมองมาดําเนินโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่ง
ตัวเองด้านสุขภาพ (CMP_3.1-2-2.1) 
              2. การศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม
บ้านเวินบึก เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพในกลุ่มต่างๆของชุมชนบ้านเวินบึก และเพื่อดําเนินการกิจกรรมในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์นํา
ปัญหาด้านสุขภาพจากการจัดเวทีประชาคมแลกเปล่ียนประเด็นปัญหาสุขภาพในชุมชน  และการสํารวจข้อมูลใน
พื้นที่ชุมชน เพื่อสรุปปัญหาและวางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ (CMP_3.1-2-2.2) 

 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 ผลการดําเนินงาน : 
            1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 เป็นโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้
และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นําไปสู่การแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพ (CMP_3.1-3-3.1) 
              2. โครงการศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมบ้านเวินบึก เป้นโครงการเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพในกลุ่มต่างๆของชุมชนบ้านเวินบึก และเพื่อ
ดําเนินการกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(CMP_3.1-3-3.2) 

 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

 ผลการดําเนินงาน :  
         วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการพัฒนาการบริการวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน (CMP_3.1-4-4.1) 

 
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 ผลการดําเนินงาน :  
 

 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 ผลการดําเนินงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 9 การพัฒนาท้องถิ่น
สู่ภูมิภาคอาเซียน:  ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งมีอาจารย์ในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล
โปสเตอร์ที่นําเสนอวิจัยด้วย (CMP_3.1-6-6.1) 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_3.1-1-1.1 รายงานการประชุม สํารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม 
CMP_3.1-1-1.2 ข้อเสนอโครงการบรกิารวิชาการจํานวน 17 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
CMP_3.1-1-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา กําหนดตัวช้ีวดั 
CMP_3.1-1-1.4 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
CMP_3.1-2-2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพึง่ตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 
CMP_3.1-2-2.2 โครงากรการศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการพัฒนา

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเวนิบึก 
CMP_3.1-3-3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพึง่ตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 
CMP_3.1-3-3.2 โครงากรการศึกษาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสร้างพลังชุมชนในการพัฒนา

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมบ้านเวนิบึก 
CMP_3.1-4-4.1 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
CMP_3.1-6-6.1 รายชื่ออาจารย์ในวิทยาลัยฯ เขา้ร่วมประชุมวิชาการ และมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการ

ตัดสินรางวัลโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจยั ครั้งที่ 9 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี  4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ ดี 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 4 คะแนน ดี 
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องค์ประกอบท่ี  4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การบูรณาการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมเข้ากับการเรียน และการวิจัยมีนอ้ย  
2. อาจารยใ์ห้ความสนใจในการทาํกิจกรรมโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีน้อย  

 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่   4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 -7 ข้อ 
ผลการดําเนินงาน 
มี เกณฑ์การประเมิน 

 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ผลการดําเนินงาน :  
        วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การสืบสานประเพณี และการเผยแพร่
วัฒนธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อกําหนด
นโยบาย แผนการดําเนินงาน และการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมทํานุบรํางศิลปวัฒนธรรม (CMP_4.1-1-1.1) มี
การจัดทําโครงสร้างองค์กรภายใต้การบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายวิจัย และมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน (CMP_4.1-1-1.2) 
 

 
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 ผลการดําเนินงาน : 
        วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้
นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้กําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน (CMP_4.1-2-2.1) มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
เช่น โครงการฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สําหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อตอบสนอง
ความสําเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(CMP_4.1-2-2.2) 

 
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการดําเนินงาน :  
        วิทยาลัยฯ ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(CMP_4.1-3-3.1) และการจัดส่งรายงานผลการดําเนินกิจกรรม (CMP_4.1-3-3.2) 

 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการดําเนินงาน :  

        วิทยาลัยฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ
พัฒนาการบริการวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน (CMP_3.1-4-4.1) 
 

 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการดําเนินงาน :     
 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 ผลการดําเนินงาน : 
        วิทยาลัยฯ จัดทํารายงานประจําปี (CMP_3.1-6-6.1) และจุลสารวิทยาลัยฯ (CMP_3.1-6-6.2) เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 

 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 ผลการดําเนินงาน : 
 

 ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/
หลักฐาน ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_4.1-1-1.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP_4.1-1-1.2 โครงสร้างองค์กรภายใตก้ารบรหิารงานของรองคณบดีฝ่ายวิจยั และมีหน่วยงานส่งเสริมการวจิัย 
CMP_4.1-2-2.1 แผนยุทธศาสตร ์
CMP_4.1-2-2.2 โครงการฝึกกรรมฐานและสุนทรียสนทนา สําหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
CMP_4.1-3-3.1 ระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
CMP_4.1-3-3.2 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
CMP_3.1-4-4.1 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ 
CMP_3.1-6-6.1 รายงานประจําปี 
CMP_3.1-6-6.2 จุลสารวิทยาลัย 

 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี  5 การบรหิารจัดการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 

- 67 - 
 

 
 
องค์ประกอบท่ี  5 การบริหารจัดการ  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรโดยรวม 
2. มีการสนับสนุนบุคลากรให้มีประสบการณ์ โดยให้เงินทุนสนับสนุน ในการเพิ่มประสบการณ์และคุณวุฒิ

อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. มีคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ มีการประชุม ติดตาม และพัฒนาการดําเนินงานทุกเดือน เพื่อ

ประเมินและติดตามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
4. การดําเนินงานของผู้บริหาร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  1. ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการยงัขาดความเช่ือมโยงกับทางมหาวทิยาลัยฯ 
  2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจําเร่งขอตําแหน่งทางวิชาการเม่ือถงึกําหนดเวลาทีส่ามารถย่ืนขอได้ 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่   5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน  
มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

 
 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ผลการดําเนินงาน : 
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปี ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ 

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัยกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

  ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) ๕ ปี ของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯได้มีการ 
ดําเนินการโดยการเริ่มจัดทําแผนยุทธศาสตร์ครั้งแรกเม่ือ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการทําแผนกลยุทธ์ที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการวางแผนกลยุทธ์ในครั้งแรก
นั้น เนื่องจากพันธกิจหลักและการกําเนิดของวิทยาลัยฯ เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลเพ่ือการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท ในการวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ วิทยาลัยฯจึงมีการนําข้อมูลจากหลักการของโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสุขภาพแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2555-2559 เพื่อนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์เพื่อหาความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ความเส่ียงในด้านต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความอยู่รอดของกับวิทยาลัย
ฯทั้งทางตรงและทางอ้อมในอนาคต ในการดําเนินการตั้งแต่ในช่วงกระบวนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัย
ภายใน (SWOT Analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) กระบวนการจัดทําแผนและโครงการผ่าน
ตารางโทวส์ (TOWS Matrix) วิทยาลัยฯใช้วิธีในการวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการการระดมความคิด (Brain 
storming) จากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกส่วนงานภายในวิทยาลัยฯ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในครั้งนั้นได้มีการกําหนดกรอบเวลาของการวางแผนเป็นสองระยะ คือ
แผนระยะยาวและแผนระยะสั้น โดยแผนระยะยาววิทยาลัยฯกําหนดไว้เป็นแผน 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 (CMP_5.1-
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1-1.1) ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นแผนยุทธศาสตร์หลักที่ครอบคลุมทุกพันธกิจในการพัฒนาวิทยาลัยฯ และใช้เป็นแผนแม่บท
สําหรับแผนระยะส้ัน ซึ่งจะมีการดําเนินการ ติดตามและประเมินผลโดยการใช้โครงการและกิจกรรมที่มีระยะเวลา 1 
ปี ทั้งนี้การกําหนดกรอบแผนระยะส้ันที่ 1 ปี จะมีส่วนช่วยให้วิทยาลัยฯมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นใน
การปรับปรุงแผนและโครงการ หากเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ในช่วงที่การดําเนินการของ
วิทยาลัยฯ ยังไม่ครบตามแผนหลัก 5 ปี  

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.2555-2559 (CMP_5.1-1-1.2) 
จากการทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม และนําผลการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ โดยเช่ือมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงาน  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์เพื่อ

พัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จนกระทั้ง
การทบทวนการดําเนินงานทุกตัวบ่งชี้  และปรับค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย
แบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ คือ  
            ระยะที่ 1  การทบทวนแผนกลยุทธ ์โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์   
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสุนีย์  แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี  (CMP_5.1-1-1.3) 

ระยะที่ 2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการจัดสัมมนาผู้บริหาร
กําหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงานและบุคคล วันที่ 21- 24 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัด
นคราชสีมา (CMP_5.1-1-1.4)  โดยมีแนวทางชัดเจนในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปยังบุคลากร
ภายในวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลหลักมีการถ่ายทอด โครงการ/กิจกรรม ในแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานย่อยต่างๆ 
ภายในวิทยาลัยฯ โดยมีการแจ้งในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท่ีเป็นผู้แทนจากทุกกลุ่มวิชา/กลุ่มงานเพื่อ
รับทราบแผนการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2558 และกําหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (ระดับกลยุทธ์) และตัวบ่งชี้ระดับโครงการ/กิจกรรม และรายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-1.5)   

3. มีการพัฒนาและจัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ.2555-2559  โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.2555-2559 และมีการพิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน 
รายงานทางการเงิน ประกอบกับรายงานการตรวจสอบภายใน(CMP_5.1-1-1.6) ที่วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง สําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
       4. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  พ.ศ.2555-2559 
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ และมีการดําเนินงานตาม 4 พันธกิจหลัก คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหาร
จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจําปี ครบทุกพันธกิจ
(CMP_5.1-1-1.7)   
   
      5. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
             5.1 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนแผนกลยุทธ์ 5 ปี โดยผ่านมติของกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ และมีการกําหนดแผนตัวชี้วัดความสําเร็จ(KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนกล
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
ยุทธ์ในแต่ละปี และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ ครบตาม 5 พันธกิจ โดยได้กําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานไว้ในแผนอย่างชัดเจน และมีการจัดทํารายงานประจําปีเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-1.8)  (CMP_5.1-1-1.9)   
             5.2 วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างสม่ําเสมอผ่านการนําเสนอและติดตามเป็นราย
ไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
(CMP_5.1-1-1.10)   
              5.3 วิทยาลัยฯ มีการสรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
โดยรายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯและรายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ ไปยังมหาวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-1.11-13)    

 
 6. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ 

แผนปฏิบัติการประจําปี 
               วิทยาลัยฯ มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ปรับปรุงปี 2558-2559 ซึ่งนํามาปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี พ.ศ.2559  พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยผู้รับผิดชอบจะนําข้อเสนอแนะไป
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อไป  (CMP_5.1-1-1.14)   

 
 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 ผลการดําเนินงาน : 
          1. ข้อมูลทางการเงิน สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ และค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน             
             ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณโดยผ่านทางการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ (C.M.P_5.1-2-2.1) ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (บาท) 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวม ร้อยละ 

1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

1,941,800  1,941,800 2.71 

2. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สํานักงบประมาณ) 15,645,900  15,645,900 21.80 
3. โครงการผลติแพทย์เพ่ิม สบพช.  
(กระทรวงสาธารณสุข) 

31,752,000  31,752,000 44.25 

4. โครงการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 

11,754,100   16.38 

4. โครงการบริการจัดการภายใน (หน่วยกิต) 4,672,800 4,672,800 6.51 
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมีหลักธรรมาภิบาล 
(กองทุนผลิตบัณฑิต) 

5,988,000 5,988,000 8.35 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 61,093,800 10,660,800 71,754,600 100 

* หมายเหตุ ท้ังน้ีไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับผ่านทาง แผนงาน/โครรงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน, โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมี
หลักธรรมภิบาล(ศูนย์พัฒนาเด็ก) และโครงการเรียนฟรี 15 ปี  
 
            จากงบประมาณที่ได้รับผ่านทางการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้นํามา
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการ ตามแผนกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 2557 (C.M.P_5.1-2-2.2) โดย
ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  และได้นําผลการพิจารณานั้น มาจัดทําเป็น แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2557  (C.M.P_5.1-2-2.3) สามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ได้ดังนี้ 

ด้านท่ี กลยุทธ์ท่ีสอดคล้อง งบประมาณท่ีได้
จัดสรร (บาท) 

ร้อยละ 

1  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพฯ 12,254,596 27.43 

2 .  ด้ านกา รพัฒนา
อาจารย์และการเรียน
การสอน 

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1,104,000 2.47 

3 .  ด้ านกา รพัฒนา
บุคลากร * 

กลยุทธ์ ท่ี  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

31,131,808 69.69 

รวมงบประมาณ ท้ังสิ้น 44,672,396 100 
* หมายเหตุ ในด้านการพัฒนาบุคลากร รวม เงินเดือนค่าจ้าง ด้วย 

               จากตารางการจัดสรรงบประมาณ เห็นได้ว่า วิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร เป็น
อันดับที่ 1 โดยมีร้อยละของงบประมาณที่จัดสรร ร้อยละ 69.9 และให้ความสําคัญในด้านการพัฒนานักศึกษา เป็น
อันดับที่ 2 โดยมีร้อยละของงบประมาณที่จัดสรร ร้อยละ 27.43 และให้ความสําคัญด้านการพัฒนาอาจารย์และการ
เรียนการสอนเป็นลําดับสุดท้าย คือมีร้อยละการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 2.47  
               โดยผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินงบประมาณ 2557 (C.M.P_5.1-2-2.4) เปรียบเทียบกับ ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 2556 (C.M.P_5.1-2-2.3) มีดังนี้ 

ด้านท่ี กลยุทธ์ท่ีสอดคล้อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

(เพ่ิม/ลด) 
  ปี 2556 ปี 2557 

1 ด้านการพัฒนา
นักศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพฯ 

3,846,038 2,914,773  - 24.21 

2. ด้านการพัฒนา
อาจารย์และการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาอาจารย์
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1,128,176 1,110,400 
 

- 1.58 

3. ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 7 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

19,109,335 19,596,477 2.55% 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 

 - 72 -  
 

มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
รวมงบประมาณ ท้ังสิ้น 24,083,549 23,621,650 - 1.92 

     * หมายเหตุ ในด้านการพัฒนาบุคลากร รวม เงินเดือนค่าจ้าง ด้วย 

             จากตารางเปรียบเทียบการาเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 – 2557 พบว่า  
1. ในด้านการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มียอดการเบิกจ่ายในปี 2557 ลดลง จากการเบิกจ่ายในปี 

2556 ร้อยละ 24.21 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการลดลง 
จากปี 2556  จึงทําให้ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณลดลง 

2. ในด้านการพัฒนาอาจารย์และการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มียอดการเบิกจ่ายในปี 2557 
ลดลงจากการเบิกจ่ายในปี 2556 ร้อยละ 1.58 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2557 มีจํานวนอาจารย์
ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มีจํานวนลดลง จากปี 2556 ส่งผลให้ยอดการจัดสรรงบประมาณลดลง 
และทําให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ลดลง 

3. ในด้านการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยฯ มียอดการเบิกจ่ายในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายในปี 
2556 ร้อยละ 2.55 เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2557 มีจํานวนบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงทําให้มียอดการ
เบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 

      2. การจัดทําต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
              ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ที่
สนใจ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ 
              โดย วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ร่วมกับกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ 

1. การประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียน
การสอน (C.M.P_5.1-2-2.5) 

2. การประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียน
การสอน ครั้งที่ 2 (C.M.P_5.1-2-2.6) 

3. การประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียน
การสอน ครั้งที่ 3 (C.M.P_5.1-2-2.7) 

             หลังจากการประชุมกับกองแผนงาน ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ครั้ง วิทยาลัยฯ จึงได้แนวทางในการจัดทํา
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร (C.M.P_5.1-2-2.8) ทั้งนี้ การคํานวณต้นต่อหน่วยของในแต่ละหลักสูตร คํานวณ
มาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของวิทยาลัยเท่านั้น ยังไม่ได้นําข้อมูลค่าใช้จ่ายปันส่วนจากส่วนกลางมา
คํานวณ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
           3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 
             เนื่องจากการบริหารหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพมากําหนดใน
การผลิตบัณฑิต ทําให้วิทยาลัยฯไม่สามารถใช้หลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุน ของการบริหารหลักสูตรเพื่อการ
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ผลิตบัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Cost Benefit Analysis) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเหมือนการ
บริหารหลักสูตรในสายอื่นๆได้อย่างเต็มที่  
             ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยาสตร์และการสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหาร
หลักสูตร การผลิตบัณฑิต และโอกาสทางการแข่งขัน ตามจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

3.1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
         จากการที่วิทยาลัยฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งส้ินจํานวน 45 
คน ซึ่งตามเกณฑ์ของแพทยสภาท่ีกําหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ 1: 4 ทําให้ตามหลัก
วิทยาลัยฯสามารถรับนักศึกษาได้ เฉล่ียช้ันปีละประมาณ 60 คน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลร่วมผลิต
อันได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะ
เกษมีข้อจํากัดในการรับนักศึกษาชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) ตามเกณฑ์ของแพทยสภา ทําให้ วิทยาลัย
ฯ สามารถรับนักศึกษาได้เพียงปีละ 36 คน ส่งผลให้หากพิจารณาตามหลักการการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรและการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยฯมีการบริหารจัดการที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากนักเมื่อเทียบกับคณะแพทย์อื่นๆ ที่สามารถรับนักศึกษาได้
มากกว่า เมื่อพิจารณาจากจํานวนอาจารย์ งบประมาณและเงินรายรับที่ได้รับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา อย่างไรก็ดีวิทยาลัยฯ ได้มีการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลร่วมผลติทั้ง 2 แห่ง ในการ
วางแผนการขยายจํานวนการรับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ.2561-2570 
โดยวางแผนจะรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 80 คน ต่อชั้นปี ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าหากวิทยาลัยฯ
ต้องการรับนักศึกษาเพิ่มเพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตได้มากขึ้นเป็นจํานวน 80 คนต่อปีดังกล่าว 
วิทยาลัยฯจะมีส่วนของต้นทุนหลักเฉพาะในส่วนของต้นทุนการรับอาจารย์เพิ่ม เพราะในส่วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างอาคารเพิ่ม ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการวิเคราะห์ต้นทุน
ของวิทยาลัยฯพบว่า วิทยาลัยฯแทบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเลยหรือมีค่าใช้จ่ายในส่วน
ดังกล่าวนี้ที่น้อยมาก หากวิทยาลัยฯต้องการจะรับนักศึกษาเพิ่ม 
            ดังน้ัน เพื่อที่วิทยาลัยฯ จะสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก Cost 
Benefit Analysis โดยการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หลักสําคัญจึงอยู่ในส่วน
ของการบริหารจัดการงบประมาณด้านบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนที่มีการใช้งบประมาณ
มากกว่าส่วนอื่นๆ  
หมายเหตุ จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยพบว่าประมาณ ร้อยละ 58 เป็นงบประมาณในส่วนของเงินเดือนค่าจ้าง ร้อย
ละ 23 เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 18 เป็นค่าพัฒนาอาจารย์ ร้อยละ 
13 เป็นค่าเสื่อมราคา และร้อยละ 2 เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

3.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
            จากเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพของหลักสูตรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่กําหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาที่ 1: 8 วิทยาลัยฯมีอาจารย์ประจําหลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 19 คน ทําให้
ตามหลักเกณฑ์วิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีคิดเป็นจํานวน 152 คน แต่ในทางปฏิบัติวิทยาลัยฯได้มีการ
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รับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทั้ง 4 ชั้นปี เป็นจํานวนประมาณ 400 คน ซึ่งหากคิดตามเกณฑ์เท่ากับ
วิทยาลัยฯรับนักศึกษาได้มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (1:8) ประมาณ 2.6 เท่า นอกจากนี้ในการบริหารจัดการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยฯได้มีการบริหารจัดการโดยมีการใช้ทรัพยากร ห้องเรียนส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งอัตรากําลังของบุคลากร
สายสนับสนุนร่วมกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ จะพบว่าในการบริหารจัดการรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ใน
ภาพรวมใช้ต้นทุนไม่สูงมาก ซึ่งจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบและโอกาสทางการแข่งขันของวิทยาลัยฯ เมื่อเทียบกับสถาบัน
อื่นๆ และในกรณีหากวิทยาลัยฯต้องการรับนักศึกษาเพิ่ม สามารถดําเนินการได้เพียงแต่ต้องรับอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. โดยการบริหารจัดการค่าตอบแทนอาจารย์เป็นประเด็นที่
วิทยาลัยฯต้องพิจารณาเป็นหลักเพื่อให้มีความคุ้มค่าคุ้มทุนในการรับและผลิตบัณฑิตเพิ่ม  
 

 
 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

 
 

ผลการดําเนินงาน : 
3.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อดําเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ โดย
มีคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การดําเนินงานบริหารความเส่ียงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ตามคําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(CMP_5.1-3-3.1) 

3.2 มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเส่ียง และจัดลําดับความ
เสี่ยง ตามพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

         คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการสํารวจความเส่ียงในหน่วยงานต่างๆในวิทยาลัย และจาก
การรวบรวมความเส่ียงภายในวิทยาลัยฯ สามารถแยกตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงได้ดังนี้ (CMP_5.1-3-
3.2) 
1.ความเส่ียงทีเ่กิดจากปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ตามพันธกิจของวทิยาลัยฯ มี 2 ด้าน ดังนี ้
ด้านที่ 1. การผลิตบัณฑิต และพัฒนาอาจารย์ 
          1. ความเส่ียงด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 

                 ประเด็นความเส่ียง : บณัฑิตระดับปริญญาตรสีอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครัง้แรก  ไม่
ถึงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ด้านที่ 2. การพฒันาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
            1. ความเส่ียงด้านการเงิน       
               ประเด็นความเส่ียง : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 
            2. ความเส่ียงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               ประเด็นความเส่ียง : ระบบฐานข้อมูลขาดการเช่ือมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน 
            3. ความเส่ียงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 
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               ประเด็นความเส่ียง : การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สินภายในวิทยาลัยแพทยศาสและ   
               การสาธารณสุข 
2. ความเส่ียงทีเ่กิดจากปัจจัยภายในทีก่่อให้เกดิความเส่ียง ตามพันธกิจของวทิยาลัยฯ 1 ด้าน ดังนี ้
  ด้านที่ 1.การผลิตบัณฑิต และพัฒนาอาจารย ์
             1.ความเส่ียงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
               ประเด็นความเส่ียง : รอ้ยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่า
เกณฑ์ที่ สกอ.กาํหนด 
          จากความเส่ียงที่รวบรวม คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของวิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง  โดยพิจารณาจากผลกระทบหรือระดับความรุนแรง 
(Consequences/Impact : C) ประเมินโอกาส (Likelihood : L) และระดับของความเส่ียง (Degree of 
Risk : D) ทั้งนี้ ผลการประเมินและจัดลําดับความเส่ียงที่อยู่ในระดับสูงและระดับปานกลาง ดังนี้  
ความเส่ียงทีอ่ยูใ่นระดับสูง ได้แก ่

1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 
2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
3 บัณฑิตระดับปรญิญาตรีสอบผ่านใบประกอบวชิาชีพเวชกรรมในครั้งแรกไม่ถึงเป้าหมายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
4 การเกิดอุบตัิเหตุและการสูญเสียทรพัย์สินภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ความเส่ียงระดบัปรานกลาง ได้แก ่
1 ระบบฐานข้อมลูขาดการเช่ือมโยงใหเ้ป็นระบบเดียวกัน 

              จากผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้นําไปจัดทําเป็นแผนการบริหารความ
เส่ียง ระดับวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (CMP_5.1-3-3.3) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้เสนอแผนบริหารความเส่ียงในประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 (CMP_5.1-3-3.4) และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดในแต่ละความเส่ียงเพื่อ
ดําเนินการ (CMP_5.1-3-3.5) ดังนี้ 

1. ความเส่ียงด้านการเงิน คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ส่งผลต่อการดําเนินงานของ
วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นผู้ดําเนินงานตามแผน 

2. ความเสี่ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ส่งผลต่อการดําเนินงานและคุณภาพของหลักสูตรวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน 

3. ด้านการผลิตบัณฑิต คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครั้งแรก 
ไม่ถึงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ส่งผลต่อการดําเนินงานและคุณภาพของหลักสูตรวิทยาลัยฯ
มอบหมายให้ อาจารย์ ฐานิสรา โฉมเกิด เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน 

4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สินภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน ส่งผลต่อ
การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน 
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3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กําหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง จํานวน 3 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน, 9 เดือน 
และ 12 เดือน 
         ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําฯ ดังนี ้

1.ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) ได้ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ความเส่ียงในด้านต่างๆ (CMP_5.1-3-3.5) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2558 (CMP_5.1-3-3.6) ผลการดําเนินพบว่า มีความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จ จํานวน 2 ความเส่ียง ได้แก่  

1.1 ความเส่ียงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

1.2 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย
ทรัพย์สินภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

คิดเป็นร้อยละ 40 ของจํานวนความเส่ียงทั้งหมด 5 ความเส่ียง 
2.ครั้งที่ 2 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) ได้ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ความเส่ียงในด้านต่างๆ (CMP_5.1-3-3.7) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2558 (CMP_5.1-3-3.8) ผลการดําเนินพบว่า มีความเสี่ยงที่สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จ จํานวน 4 ความเส่ียง ได้แก่  

2.1. ความเส่ียงด้านการเงิน คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 
2.2. ความเส่ียงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ร้อยละของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
2.3. ด้านการผลิตบัณฑิต คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวช

กรรมในครั้งแรก ไม่ถึงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2.4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย

ทรัพย์สินภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 คิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนความเส่ียงทั้งหมด 5 ความเส่ียง         

3. ครั้งที่ 3 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ได้ดําเนินการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ความเส่ียงในด้านต่างๆ (CMP_5.1-3-3.9) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 7/2558 (CMP_5.1-3-3.10) ผลการดําเนินพบว่า มีความเส่ียงที่สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 5 ความเส่ียง ได้แก ่

3.1. ความเส่ียงด้านการเงิน คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน  
3.2. ความเส่ียงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ร้อยละของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
3.3. ด้านการผลิตบัณฑิต คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวช

กรรมในครั้งแรก ไม่ถึงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
3.4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย

ทรัพย์สินภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
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3.5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบฐานข้อมูลขาดการเช่ือมโยงให้เป็นระบบ

เดียวกัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนความเส่ียงทั้งหมด 5 ความเส่ียง   

              จากการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง วิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 
6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน พบว่าวิทยาลัยฯ สามารถจัดการลดระดับความเส่ียงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ได้  
 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผลการดําเนินงาน : 

             ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่ โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงันี ้
 

ด้าน การดําเนินงาน 
1. หลักประสิทธิผล      วิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการที่ ล้อตามยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  
ซึ่ ง วิ ทยา ลัยฯ  ได้ จั ดสรรงบประมาณและได้ ร ายงานผลนั้ น ให้
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯเพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส 
โดยวิทยาลัยฯ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในหารผลิตบัณฑิตแพทย์และ
สาธารณสุข  โดยใช้หลักสูตรที่ ผ่านการประเมินมาตรฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
เทียบเคียงคุณภาพกับสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั่ว
ประเทศ มีการประเมินการบริหารหลักสูตรเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาทุกปี 
      วิทยาลัยฯมีการดําเนินงานด้านการวิจัย  โดยมีการคัดเลือก
โครงการวิจัยทุกปี เพื่อเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย มีการติดตามผลงานวิจัยและตีพิมพ์ ทั้งระดับชาติและนาๆชาติ  
      วิทยาลัยฯได้มีการดําเนินงานให้นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
งานทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ไหว้ครู 
ทําบุญครูใหญ่ ส่งเสริมประเพณีอิสาน ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินการดังกล่าว วิทยาลัยฯจัดให้มีการ
บริการวิชาการทั้งในรูปแบบโครงการเล็ก โดยบางโครงการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน เช่น รายวิชา 
เวชศาสตร์ชุมชน 1 และ 2 และหน่วยบริการขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็กซึ่งให้การบริการดูแลเด็กอ่อนถึงอนุบาล 3 แก่บุตร
หลานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การบริการวิชาการและการบริการทางด้านให้ความรู้ การบริการ
ด้านสุขภาพ แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานจัดให้มีระบบ และการพัฒนาระบบเพื่อการ
บริหารจัดการวิทยาลัย ให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึงความ
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
คุ้มค่าคุมทุน และบุคลากรมีความสุข อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การทบทวน
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดสรรทรัพยากรแก่หน่วยงาน
นั้นๆ (CMP_5.1-4-4.1)  

2. หลักประสิทธิภาพ      วิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผล หรือความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงาน ต่อที่ประชุมกรรมการประจํา โดยรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี ที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้นเป็นผู้นําเสนอ  
    เพื่อพิจารณาให้แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าทั้งทางด้านต้นทุน 
แรงงานและการดําเนินการให้เสร็จตามกําหนดการเช่นการพิจารณาผล
การดําเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากร พร้อมทั้งครุภัณฑ์ที่จําเป็น ระบบขั้นตอนการให้บริการทาง
การแพทย์แผนกต่าง ๆ  รวมถึงระบบสารสนเทศ ที่รองรับการประมาวล
ผลการให้บริการ เพื่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ต่อ
นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  
     วิทยาลัยฯ ได้มีการปฏิรูปงานของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีปฏิทินการประชุม
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กําหนดการส่งวาระการประชุม พร้อมส่งวาระให้
กรรมการประจําวิทยาลัยฯ ศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เป็น
ต้น และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวตามเวลาที่กําหนด เพื่อการดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  (CMP_5.1-4-4.2)  

3. หลักการตอบสนอง       ผู้บริหาร มีการพบปะบุคลากรท้ังสายสนับสนุน และสายวิชาการ 
ปีละสองครั้งเพื่อปรึกษาหารือปรับปรุงการดําเนินงานของตนเองและ
หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเน้นการปลูกจิตสํานึกให้มีจิตใจบริการ
ที่ดี รวดเร็วทันกําหนดเวลา ปฏิบัตงานตามมาตรฐานของแต่และงานหรือ
วิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์หรือแนวทางที่มีกําหนดไว้ เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เช่น หลักการตอบสนองต่อภาระหน้าที่
ของอาจารย์ คือการวางแผนการเรียนการสอนของอาจารย์สาขาต่างๆ ให้
สอดคล้องกับ มคอ. ที่กรรมการวิชาการกําหนด มีการเตรียมการสอนที่ดี 
สอนและสอบตรงตามเวลาที่กําหนด มีการจัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ 
การตัดเกรดโดยกรรมการรายวิชา ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มีการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษาและอาจารย์ ที่เป็น
ระบบ และการรับรองผลการเรียนที่เป็นระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น (CMP_5.1-4-4.3) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ      วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีหน่วยงาน และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
แต่ละหน่วย และกําหนดภาระงานหน้าที่ของบุคลากรทุกคน โดยให้รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ คอยกํากับ
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
หน่วยงาน หรือบุคลากรที่อยู่ ในความรับผิดชอบ (CMP_5.1-4-4.4) 
การดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน ปรับปรุงวิธิการหรือ
กระบวนการที่ในกรณีผลการดําเนินงานมีปัญหา หากมีการดําเนินงานที่ดี 
จะมีการกล่าวชื่นชมเพื่อเชิดชูเกียรติในที่ประชุมต่างๆ เป็นกรณีไป เช่น 
หน่วยงานพัฒนานักศึกษา มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ กํากับดูแล ให้หน่วยงานพัฒนานักศึกษาดําเนินการ อํานวย
ความสะดวก พร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษาในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ
ของนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับผิดชอบประสาน
กับหน่วยงานต่างๆ ในการขอทุนการศึกษา การจัดสรรหอพัก ดูแลบํารุง
หอพักให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษา เช่น การจัดสถานที่ในวิทยาลัย ส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อการ
ผ่อนคลาย หรือพักผ่อน ในช่วงว่าง หรือก่อน/หลังการเรียน หรือจัดให้มี
ห้องสําหรับสโมสรนักศึกษา และสถานที่ส่วนกลางในการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงทุกปี ในส่วน
ที่ดีอยู่แล้วจักดําเนินการต่อเนื่องเพื่อการสนับสนุนนักศึกษาเป็นไป
ต่อเนื่องและยั่งยื่น 
      สําหรับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหารเล็งเห็นถึงปัญหา
ส่ิงแวดล้อมต่อสังคม จึงมีนโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดย 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติและให้ความสําคัญกับนโยบาย 
“มาตรการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข”เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยมีการประกาศให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนถือ
ปฏิบัติ (CMP_5.1-4-4.5) 
      ผู้บริหารปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบโดยการจัดทําภาระงาน
ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ติดตาม ควบคุม 
แและประเมินผลตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  (CMP_5.1-4-4.6)  

5. หลักความโปร่งใส       วิทยาลัยฯมีการดําเนินตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่าง
ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย 
โปร่งใสตรวจสอบและชี้แจงได้  เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ รายงานประจําปี รายงานการประเมินตนเองทุกปี 
(CMP_5.1-4-4.7) หรือการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน และเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินทุก
ขั้นตอน 
     วิทยาลัยฯได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ เป็น
ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจําปี 2557 
โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทําการตรวจรับรองบัญชีการเงินทุกประเภทของ
วิทยาลัยฯ และรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ ว่าด้วย 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 

 - 80 -  
 

มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
การบริหารและการดําเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ.2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  (CMP_5.1-4-4.8)  
     วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการรับการตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (CMP_5.1-4-4.9) 

6. หลักการมีสว่นร่วม       งานบริหารทั่วไป ได้ทําหนังสือขอรายชื่อตัวแทนแต่ละหน่วยงานเพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจําสํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยฯ โดยมี
บทบาทหน้าที่ 

1. ร่วมกันพิจารณาเสนอปัญหา เสนอประเด็นเพื่อพิจารณาอื่น 
เปิดโอกาสให้เป็นเวที่ที่บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อ
แก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 

2. กล่ันกรองหลักเกณฑ์ในการประเมินภาระงานของบุคลากร 
3. รวบรวมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหาร 

และได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯมีส่วน
ร่วมในการเสนอความเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่าง ๆ และ
เสนอเร่ืองไปยังที่ประชุมการประชุมกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ ต่อไป (CMP_5.1-4-4.10) 
     จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นซึ่งทั้งนักศึกษา บุคลากร หรือผู้มีส่วนได้
เสียสามารถ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆได้ตลอดเวลา ซึ่งทุก
ความคิดเห็นได้พิจารณาแก้ไขโดยกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
     ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้
เชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (CMP_5.1-4-4.11) 
     คณบดี ได้จัดให้มีสายตรงคณบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
และนักศึกษา (CMP_5.1-4-4.12)  
     นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้มีการรับฟังการจัดทําร่างข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ  มี ส่วนร่วมในการออกหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (CMP_5.1-4-4.13)  
     ในด้านการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้แต่งตั้งอาจารย์จาก
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการในชุด
ต่างๆ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการ
วิชาการชั้นคลินิก คณะกรรมการจัดสอบรวบยอด  คณะกรรมการ
ดําเนินการรับเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นต้น 
(CMP_5.1-4-4.14) 

7. หลักการกระจายอํานาจ       มหาวิทยาลัยฯ /คณบดีมีการมอบอํานาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายต่างๆ มีอํานาจในการบริหารงานและตัดสินใจ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
เชิงนโยบาย เช่น มหาวิทยาลัยฯมอบอํานาจ ให้รองคณบดีฝ่ายคลังและ
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พัสดุ ปฏิบัติราชการแทนอธิการ เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยฯ 
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ลดขั้นตอนการทํางานและเน้นรูปแบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการปฏิบัติงานประจําที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย (CMP_5.1-4-4.15) 
     วิทยาลัยฯมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้
ปฏิบัติในลําดับถัดไป เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อํานาจในการตัดสินใจของ
บุคลากรตามความเหมาะสม (CMP_5.1-4-4.16) 

8. หลักนิติธรรม    วิทยาลัยฯ บริหารโดยการยึดถือ กฎหมาย  ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้วิทยาลัยฯได้มีการ
วางกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สําคัญในด้านต่าง ๆ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ และสื่อสารให้คณะ
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ ผ่านช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบ 
เป็นระยะ เช่นการดําเนินงานของหน่วยงานการเงิน และบัญชี ซึ่งจะมี
การดําเนินงานตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบโดยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจ
สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง  (CMP_5.1-4-4.17) 
       วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎระเบียบโดยไม่
เลือกปฏิบัติ เช่น นําข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากร ขาด ลา สาย 
มาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน เป็นต้น (CMP_5.1-4-4.18) 

9. หลักความเสมอภาค         วิทยาลัยฯ ได้ใช้หลักความเสมอภาคบริหารจัดการเช่นการรับสมัคร
งานวิทยาลัย  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น
พนักงานสายต่างๆของวิทยาลัย โดยมิได้แบ่งแยก เพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อ
ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจความ
เชื่อ   
       วิทยาลัยฯ ได้จัดงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลาการทุกคนทุก
ตําแหน่งเพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองด้วยความเสมอภาค 
(CMP_5.1-4-4.19) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ        วิทยาลัยฯ มีแนวทางในการกําหนดมติที่ประชุมโดยเน้นหลักการ
ฉันทามติ ในการประชุมกรรมการชุดต่างๆเช่น คณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ส่วนดี ส่วนเสีย แนวทางการปฏิบัติ จนได้ข้อตกลงร่วมกัน สรุปเป็นมติที่
ประชุมโดยหลักฉันทามติ เช่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
และงบประมาณของวิทยาลัยฯ การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน การมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็น
ต้น  (CMP_5.1-4-4.20) 
 

- 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ผลการดําเนินงาน : 
     วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (CMP_5.1-5-5.1) และได้กําหนดประเด็นความรู้
ให้สอดคล้องกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยมี
การปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และนําไปปฏิบัติผ่านโครงการการจัดการความรู้
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยฯ (CMP_5.1-5-5.2)  
    วิทยาลัยฯ มีการแบ่งบันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้
ในด้านทักษะการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 กิจกรรม คือ 1. 
โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง It’s time to change 2. โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 โครงการ เรื่อง Research forum 3. โครงการจัดการ
ความรู้ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ Google apps for 
education อบรมการใช้ฐานข้อมูล Access medicine  และอบรมการขั้นตอนการขอใช้ยาพาหนะ (CMP_5.1-5-
5.3) โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าวอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 
และได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (CMP_5.1-5-5.4) จนได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (CMP_5.1-5-5.5) โดยมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและ
จัดทําเป็นรายงานประจําปี มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.cmp.ubu.ac.th ใน 
quick link: KM CMP (CMP_5.1-5-5.6) นอกจากน้ียังมีการเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัย ในงาน การจัดการความรู้ 
(KM) Show & Share ที่จัดขึ้นโดยสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกด้วย (CMP_5.1-
5-5.7) 
 

 
 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 ผลการดําเนินงาน :  
         วิทยาลัยฯ จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร ปี 2555-2558 โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธการพัฒนาวิทยาลัยฯ ปี 2555-2559 (CMP_5.1-6-6.1)  โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคคล แผนการพัฒนา
บุคลากรตลอดจนแผนความต้องการ ได้กําหนดมาตราการ โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  ไว้เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
โดยให้มีการรายงานผลการติดตามฯ ทุก 6 เดือน (CMP_5.1-6-6.2)  มีการประเมินการดําเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร (CMP_5.1-6-6.3) มีการนําผลการดําเนินงานไปแก้ไข/ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
(CMP_5.1-6-6.4) 

 
 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 ผลการดําเนินงาน : 
      วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการนําระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจของวิทยาลัยฯมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดําเนินงาน 
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
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1. วางแผนจัดทําระบบการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

1.1 กําหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
1.2 จัดทําโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3 กําหนดแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา   
1.4 จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

2. วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ โดยมีทั้งผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นกรรมการ เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนให้มีการดําเนินงานที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯจะมี
บทบาทในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

3. วางแผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ  
4. วางแผนการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยกําหนดให้มีการติดตามทุก 3, 6, 9 และ 

12 เดือน และนําผลการดําเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา เพื่อพิจารณา  
5. วางแผนดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา และดําเนินงานตามแผน 
 
          ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯได้มีการดําเนินงานตามแผนด้านประกันคุณภาพศึกษาภายใน ดังนี้  
1.จัดทําระบบการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน 
(CMP_5.1-7-7.1)  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์
วิทยาลัยฯ ตัวแทนจากศูนย์แพทย์ทั้ง 2 ศูนย์ และบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ (CMP_5.1-7-
7.2) 
3. ปรับปรุงคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามรายงานการประเมิน
ตนเอง (CMP_5.1-7-7.3)  
4. วิทยาลัยฯ ได้มีการกําหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อตั้งเป้าหมายในการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2557 (CMP_5.1-7-7.4) 
5. จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 และดําเนินการ
ปรับปรุงตามแผนดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 (CMP_5.1-7-7.5) 
5. วิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการประกันคุณภาพ จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
บุคลากรนําระบบประกันคุณภาพไปปรับใช้ในการบริหารและการทํางาน ดังนั้นจึงมีการดําเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพ ดังนี้  
 

- แจ้งเวียนคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2557 ทั้งระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  (CMP_5.1-7-7.6) 

- จัดประชุม, อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ 
สกอ. และเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มากขึ้น และ
สามารถนํามาปรับใช้ในงานประจําได้  (CMP_5.1-7-7.7) 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย (CMP_5.1-7-7.8) 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
- เข้าร่วมโครงการซักซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 11-12 พ.ค.

2558 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินจริงในเดือนกันยายน 2558 (CMP_5.1-
7-7.9)        

ในการบริหารจัดการในวิทยาลัย ผู้บริหารได้ยึดแนวทางการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงาน เช่น การจัดทําโครงการปีงบประมาณ ได้นําเกณฑ์การประกันคุณภาพมาเป็นตัวชี้วัดโครงการของ
วิทยาลัยฯ โดย ระดับหลักสูตร 14 ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 14 ตัวบ่งชี้ และระดับวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ รวม
จํานวน 27 ตัวบ่งชี้ และควบคุมคุณภาพการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ (CMP_5.1-7-
7.10)   
              นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังได้วางแผนการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเลิศ โดยนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้
ในการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 อยู่ในระยะวางแนวทางการดําเนินงานและสร้างความ
เข้าใจในเกณฑ์ จึงได้มีการส่ง ผู้บริหารเข้าอบรมเกณฑ์ EdPEx เพื่อนํามาใช้ในการบริหารวิทยาลัยฯ และจัดอบรม
สร้างความเข้าใจสําหรับอาจารย์และบุคลากร เพื่อนําเกณฑ์มาปรับใช้กับงานที่ทํา (CMP_5.1-7-7.11)        

                 การควบคุมกํากับการดําเนินงาน  คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
โดยติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 และ 12 เดือน (CMP_5.1-7-7.12)  และนําผลการดําเนินงานเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการประจําฯเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2557 ไม่ได้มีการติดตามรอบ 3 และ 6 เดือน 
เนื่องจาก สกอ. มีการปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพซ่ึงส่งผลให้การดําเนินงานของฝ่ายต่างๆมีความล่าช้า  ดังนั้นทาง
วิทยาลัยฯจึงเห็นสมควรให้ปรับรอบการติดตามการดําเนินงานเป็นติดตามรอบ 9 และ 12 เดือน  ซึ่งผลการ
ดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย รอบ 12 เดือน พบว่า บรรลุตามเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ และอยู่ระหว่างสรุปผลการดําเนินงาน จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ (CMP_5.1-7-7.13)        
 
               การประเมินคุณภาพภายใน  วิทยาลัยฯ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) และรับการตรวจ
ประเมินเป็นประจําทุกปี โดยในปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบวิธีการประเมินคุณภาพภายใน เป็น
ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย โดยกําหนดให้มีการประเมินในระดับหลักสูตรในเดือนกันยายน และระดับ
วิทยาลัยในเดือนตุลาคม 2558 โดยวิทยาลัยฯได้รับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ในวันที่ 23 และ 25 
กันยายน 2558 และระดับวิทยาลัย ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558  (CMP_5.1-7-7.14)        
 
               วิทยาลัยฯ มีการจัดทํารายงานประจําปีของวิทยาลัยฯเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นลักษณะการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดในระบบ CHE QA Online 
(CMP_5.1-7-7.15)        
               
                การนําผลประเมินไปปรับปรุง 
                 สําหรับกระบวนการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน วิทยาลัยฯ เมื่อรับทราบผลประเมิน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2556  วิทยาลัยได้จัดทําแบบสรุปและแจ้งเวียนผลประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
กรรมการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ
ประเมิน พร้อมนําแผนพัฒนา/ปรับปรุง เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจําวิยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป และคณะกรรมการประจําได้กํากับและติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงตามรอบ คือ 3, 6, 
9 และ 12 เดือน  (CMP_5.1-7-7.16)        
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
                 การน้ีวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสําคัญในกรณีที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพ
และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา เพื่อให้เกิดการพัฒนาในปี
ต่อไป โดยได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงงาน
ในปีถัดไป (CMP_5.1-7-7.17)        
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556 
CMP_5.1-1-1.2 แผนกลยุทธ์เพือ่การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) ฉบับปรับปรงุ 
CMP_5.1-1-1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวบ่งชีแ้ผนกลยุทธ์ เพือ่พัฒนาวิทยาลัยฯ ประจําปี 

2558 
CMP_5.1-1-1.4 โครงการ สัมมนาผู้บริหารกําหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนกลยทุธ์สู่ 

หน่วยงานและบุคคล 
CMP_5.1-1-1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 18 ธันวาคม 

2557 
CMP_5.1-1-1.6 รายงานทางการเงิน ประกอบกับรายงานการตรวจสอบภายใน  
CMP_5.1-1-1.7 แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2558 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 10 กันยายน 
2557 

CMP_5.1-1-1.8 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2558 ครบ 5 พันธกจิ  
CMP_5.1-1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2558 
CMP_5.1-1-1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

    1. รายงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.57– ธ.ค.58) ครั้งที่ 1/2558 วนัที่ 29 มกราคม 2558 
   2. รายงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.58– ม.ีค.58) ครั้งที่ 5/2558 วนัที่ 21 พฤษภาคม 2558 
   3. รายงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย.58– มิ.ย.58) ครั้งที่ 7/2558 วนัที่ 16 กรกฏาคม 2558 

CMP_5.1-1-1.11 บันทึกส่งข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนงบประมาณ ประจําปี 2558 (1-4 
ไตรมาส) 

CMP_5.1-1-1.12 บันทึกส่งรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจําปี 2558 
CMP_5.1-1-1.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 27 สิงหาคม  

2558 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-1-1.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2558  
วันที่ 7-8 กันยายน 2558 

CMP_5.1-2-2.1 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว840 วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เรื่อง แจ้งการอนุมัติ
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ของคณะ/สํานัก/หน่วยงาน และดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน
ระบบ UBUFMIS 

CMP_5.2-2-2.2 รางานประจําป ี2557 วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
CMP_5.2-2-2.3 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
CMP_5.2-2-2.4 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
CMP_5.2-2-2.5 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว166 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ่ง ขอเรียนเชิญประชุม

เพื่อพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละหลักสูตร 

CMP_5.2-2-2.6 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว222 วันที่ 6 มนีาคม 2558 เรือ่ง ขอเรยีนเชิญประชุมเพื่อ
พิจารณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดทําต้นทุนต่อหนว่ยของการจัดการเรยีนการ
สอน (ครั้งที่ 2) 

CMP_5.2-2-2.7 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว738 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรือ่ง ขอเล่ือนการประชุม
การจดัทําต้นทนุต่อหน่วยของการจดัการเรยีนการสอน (ครั้งที่ 3/2558) 

CMP_5.2-2-2.8 ตารางแสดงผลการคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร                       
ปีการศึกษา 2556 - 2557  

CMP_5.1-3-3.1 คําส่ังวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ 0447/2557เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_5.1-3-3.2 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว1935 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรือ่งขอความอนุเคราะห์ระบุ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน/ความเส่ียงในการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน/
กลุ่มวิชา/ฝ่าย/งาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงของวทิยาลัยฯ 

CMP_5.1-3-3.3 แบบรายงานผลการวเิคราะห์ และประเมินความเส่ียง วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

CMP_5.1-3-3.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครัง้ที่ 1/2558 วันพฤหัสบดทีี่ 29 มกราคม 
2558  

CMP_5.1-3-3.5 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว0033 วันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราห์รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 ณ 
รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) 

CMP_5.1-3-3.6 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครัง้ที่ 5/2558 วันพฤหัสบดทีี่ 21 พฤษภาคม 
2558 

CMP_5.1-3-3.7 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว0068 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เรือ่ง ขอความอนเุคราห์
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของหนว่ยงาน ประจําปงีบประมาณ 
2558 ณ รอบ 9 เดือน (1 เมษายน 2558  – 30 มถิุนายน 2558) 
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CMP_5.1-3-3.8 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ครัง้ที่ 7/2558 วันพฤหัสบดทีี่ 16 กรกฎาคม 
2558 

CMP_5.1-3-3.9 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว0110 วันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราห์
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ณ รอบส้ินปี งบประมาณ) 

CMP_5.1-3-3.10 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2558 วันพุธที่ 30 
กันยายน 2558 

CMP_5.1-4-4.1 รายงานแผนปฏิบัติการประจําป ี2557 
CMP_5.1-4-4.2 หนังสือแจ้งกําหนดการประชุมและเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจําปี 2558 
CMP_5.1-4-4.3 กิจกรรมโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร 
CMP_5.1-4-4.4 ผังโครงสร้างคณะ และหน่วยงานคณะ 
CMP_5.1-4-4.5 รายงานการประชุมคกก ประจาํวิทยาลัย ครัง้ที่ 6/2558 และ ครั้งที่ 7/2558 
CMP_5.1-4-4.6 แบบแสดงภาระงานขั้นต่ําของอาจารย์ และ แบบแสดงภาระงานและข้อตกลงของบุคลากร

สายสนับสนุน 
CMP_5.1-4-4.7 หน้าเวปไซด์แสดงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวทิยาลัยฯ รายงานประจําปี 

และรายงานการประเมินตนเอง 
CMP_5.1-4-4.8 คําส่ัง ม.อุบลฯ ที่ 2235/2557 เรื่อง แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557  
CMP_5.1-4-4.9 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
CMP_5.1-4-4.10 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการคณบดี 
CMP_5.1-4-4.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครัง้ที่ 4/2558 

วันที่ 21 พฤษถาคม 2558 
CMP_5.1-4-4.12 เว็บไซต์แสดงสายตรงคณบดี 
CMP_5.1-4-4.13 การจดัทําข้อตกลงการปฏิบัตงิานสายวิชาการและสายสนับสนุน ป.ม.1 
CMP_5.1-4-4.14 - ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่องแต่งตัง้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  
- ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยสาสตรบัณฑิต 
- ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการวชิาการช้ันคลินกิ ประจําปกีารศึกษา 2557 

CMP_5.1-4-4.15 คําส่ัง ม.อุบลฯ ที่ 1516/2558 เรื่อง มอบอํานาจใหร้องคณบดฝ่ีายคลังและพัสดุ ปฏิบัติ
ราชการแทนอธกิารบดี ส่ัง ณ วนัที่ 8 มิถุนายน 2558  

CMP_5.1-4-4.16 - คําส่ัง ม.อุบลฯ ที่ 1262/2558 เรื่อง แต่งตัง้รกัษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558  

- คําส่ัง ม.อุบลฯ ที่ 953/2558 เรื่อง แตง่ตัง้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ส่ัง ณ วันที่ 3 เมษายน 2558  

- คําส่ังแต่งตั้งหัวหน้างาน จํานวน 2 ฉบับ 
CMP_5.1-4-4.17 แนวปฏิบัติในการรับเช็คมีเอกสารแล้ว 
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CMP_5.1-4-4.18 - ประกาศวิทยาลัยฯ เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธกีาร ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ  

- ประกาศวิทยาลัยฯ เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธกีาร ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  

- ประกาศวิทยาลัยฯ เรือ่ง การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
CMP_5.1-4-4.19 ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใหง้บพัฒนาบคุลากร ประจําปีงบประมาณ 

2558  
CMP_5.1-4-4.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยวาระพิเศษครั้งที่ 7/2558 วันที่ 7-8 

กันยายน พ.ศ. 2558 
CMP_5.1-5-5.1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้
CMP_5.1-5-5.2 โครงการ KM CMP 
CMP_5.1-5-5.3 รายงานประจําปี 2558 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู ้
CMP_5.1-5-5.4 รายงานการจัดการความรู้ It’s time to change 
CMP_5.1-5-5.5 KM Flipped Classroom 2558  
CMP_5.1-5-5.6 KM CMP quick link 
CMP_5.1-5-5.7 กําหนดการการจัดการความรู้ (KM) Show & Share มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
CMP_5.1-6-6.1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
CMP_5.1-6-6.2 รายงานการดําเนินการตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร 
CMP_5.1-6-6.3 ผลประเมินการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
CMP_5.1-6-6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยครั้ง ที่ 12/2557 (เกีย่วกับการนําผล

ประเมินมาแก้ไข/ปรับปรงุ) 
CMP_5.1-7-7.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ 2557 
CMP_5.1-7-7.2 คําส่ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิยาลัยฯ  
CMP_5.1-7-7.3 คําส่ังคณะกรรมการจดัทํารายงานการประเมนิตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามรายงานการ

ประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ 
CMP_5.1-7-7.4 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯครั้งที่ 7/2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557  

เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา วทิยาลัยฯ ปกีารศึกษา 2557 
CMP_5.1-7-7.5 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯครั้งที่ 11/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพของวทิยาลัยฯ ปกีารศึกษา 2557 
CMP_5.1-7-7.6 บันทึกแจง้เวียน คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัย (ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ) 
CMP_5.1-7-7.7 บันทึก จดัประชุม, อบรม, สัมมนาด้านประกนัคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.และ 

EdPEx 
CMP_5.1-7-7.8 บันทึก แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินทัง้ระดับหลักสูตร และคณะ 
CMP_5.1-7-7.9 บันทึก แบบตอบรับเข้าร่วมซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
CMP_5.1-7-7.10 แผนปฏิบัติงาน Action Plan ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เรื่อง สรุปทบทวนค่าเป้าหมายแผน

กลยุทธเ์พื่อพัฒนา วิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
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CMP_5.1-7-7.11 บันทึก เชญิประชุม และอบรมสัมมนาตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมคําส่ังวิทยาลัยฯ เรื่อง คณะ
กรรการดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx. 

CMP_5.1-7-7.12 บันทึก ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ และ
บันทึก ขอส่งผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 

CMP_5.1-7-7.13 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ 

CMP_5.1-7-7.14 บันทึก เชญิเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับวทิยาลัย 
CMP_5.1-7-7.15 รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ 
CMP_5.1-7-7.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการพัฒนา 
CMP_5.1-7-7.17 แผนปฏิบัติงาน Action Plan ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เรื่อง ผลการดําเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อนํามาพฒันาและ
ปรับปรงุในแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่  5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

อธิบายตัวบ่งชี้    
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต่  
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินฯ 
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงาน  
มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 ผลการดําเนินงาน : 
วิทยาลัยฯ มรีะบบและกลไกในการกํากับการดาํเนินการประกนัคุณภาพหลักสูตร ดังนี ้ 

1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
1. กําหนดนโยบายให้ทกุหลักสูตร นําเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของสํานักงานการอดุมศึกษา 

และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร  (CMP_5.2-1-1.1 : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําวทิยาลัยฯ ครัง้ที ่9/2557) 

2. กําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตร (CMP_5.2-1-1.2 : ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ใน มคอ 2) 
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  และทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพทุก 9 และ 12 เดือน โดยงานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ติดตามและรวบรวม เสนอต่อกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ เพื่อให้คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (CMP_5.2-1-
1.3 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําฯ ครั้งที่ 5/2558 และ ครั้งที่ 8/2558) 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร โดยคณะกรรมการทุกชุดได้มีการประชุม
ร่วมกันอย่างสม่ําเสมอตลอดปีการศึกษา เพื่อทําความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ 
ประเด็น (CMP_5.2-1-1.4 : รายงานการประชุม อาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร) 

4. กรรมการประจําหลักสูตร รายงานผลการดําเนินงานด้านการเรียนการสอน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาและรองฝ่ายบริการการศึกษา นํารายงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

5. กรรมการประจําหลักสูตร นําผลการพิจารณามาวางแผนการดําเนินงานในรอบถัดไป 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

         มีการจัดทําแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  

1. การจัดซื้อตําราทั้งเป็นรูปแบบส่ิงพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาส่ือการสอน  หุ่น และหัตถการ
ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการฝึกผู้ป่วยจําลอง การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยายครบทุก
ห้อง   จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออํานวยต่อการสืบค้นข้อมูล (CMP_5.2-1-1.5 
รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาโครงการต่างๆ) 

2. การเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ทางวิทยาลัยฯ ยังขาดแคลนมาเป็นอาจารย์พิเศษ (CMP_ 5.2-
1-1.6 คําส่ังแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ) 

3. ค่าตอบแทนอาจารย์พีเ่ล้ียงในสถานพยาบาลในชุมชน ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน (CMP_5.2-1-1.7 ประกาศค่าตอบแทนอาจารย)์ 

4. การพัฒนาอาจารย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณค่าในระบบการศึกษา ทั้งบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งในแง่การฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการประจําปี และมีงบประมาณ
สําหรับการลาศึกษาต่อของอาจารย์ (CMP_5.2-1-1.8 ประกาศเกี่ยวกับงบประมาณในการไปพัฒนา
ตนเอง ) (CMP_5.2-1-1.9 ตารางข้อมูลบุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองและลาศึกษาต่อ)  

5. มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยผ่านการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิฎง
สนับสนุนการเรยีนการสอน โดยใช้แบบประเมนิของมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารหลักสูตร และ
กรรมการประจําวิทยาลัยฯ นําผลการประเมินมาใช้พิจารณา ให้ขอ้ช้ีแนะการจัดทําแผนงบประมาณ
และการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเตมิ (CMP_5.2-1-1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิง
สนับสนุนการเรยีนการสอน) 
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 ผลการดําเนินงาน : 
 มีคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลใหก้ารบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

1. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ: ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย   หลักในการดําเนินงาน หลักสูตร กําหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจในการผลิตบัณฑิต และแผนการรับนักศึกษา (CMP_ 5.2-2-2.1 : คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร: ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร ตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์
จากวิทยาลัยฯ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 2 แห่ง มีหน้าที่ กําหนดแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย บริหารจัดการ
กระบวนการ การเรียนการสอนให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนด กํากับติดตามและประเมินผลการสอนของอาจารย์ที่สอนรายวิชาในหลักสูตร ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการสร้างผลงานทางวิชาการและ
การวิจัย จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํากับนักศึกษาในหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรพร้อมจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่
รับผิดชอบตามรอบการปรับปรุง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําส่ังที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (CMP_5.2-2-2.2 : คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร) 

3. คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก: มีหน้าที่บริหารจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล ตลอดจน รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา (CMP_5.2-2-2.3 : คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการช้ันคลินิกและ
คณะกรรมการวิชาการช้ันคลินิก) 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแพทยสภา (CMP_5.2-2-2.4 : 
คําส่ังแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร)   

5. คณะกรรมการรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: มีหน้าที่วางแผนดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชา
นั้น ๆ รวมถึงการติดต่ออาจารย์พิเศษ ดําเนินการจัดการ เรื่องเน้ือหา ตารางสอน คู่มือ เอกสาร
ประกอบการสอน ประเมินการสอน  ประเมินกระบวนวิชา  การวัดและประเมินผล กํากับเรื่องการวัด
และประเมินผลกระบวนวิชานั้น ๆ  รวบรวม พัฒนา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อสอบ และ
กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ลงนามเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (CMP_5.2-2-2.5 : คําส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)   
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มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
6. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา: คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการท้ัง 2 ชุดมีการแต่งตั้งตัวแทนจากศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แห่งและอาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการ มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานงานและเป็นพี่เล้ียงให้กับศูนย์
แพทยศาสตร ศึกษาชั้ นค ลินิ ก  เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ นการบรร ลุตามแผนงานที่ วิ ทยาลั ยฯ 
กําหนด  นอกจากนั้นยังมีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับชั้นคลินิก เพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและคณาจารย์ของ
วิทยาลัยฯรวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯตามลําดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินงานของทุกหลักสูตรรวมทั้ง
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้ง 2 แห่งเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแผน (CMP_5.2-2-2.6 : คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)   

 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร   

 ผลการดําเนินงาน : 
      มีการจดัสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อใหเ้กิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามตวับ่งชี้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. ด้านการกํากับมาตรฐาน วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่เป็นผู้ดําเนินการ
บริหาร จัดการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ ดังนั้นจึงได้สนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตร ให้ได้รับความรู้ และพัฒนาตนเองทั้งในด้านการบริหารหลักสูตร ประชุม อบรมต่างๆ และการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ และให้มีสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพ รวมทั้งโครงการสานสัมพันธ์ในองค์กร โดยในปีการศึกษา 
2557 งบประมาณสําหรับการพัฒนายังรวมอยู่ในงบจัดสรรเพ่ือพัฒนาตนเองของอาจารย์ในโครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และโครงการการจัดการความรู้ (KM)  ทั้งนี้ จากแผนภูมิ ที่ 3.1 และ 3.2 จะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการเพิ่มงบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร) มากขึ้นในทุกปี 
         ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯวางแผนการดําเนินงานในการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยจะจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร แยกจากงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ โดยบรรจุในโครงการ
ของงานบริหารบุคคล (CMP_5.2-3-3.1 : โครงการพัฒนาอาจารย์ กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร  งบประมาณ
ปี 2559)  
 
แผนภูมิที่ 3.1 งบประมาณงานบริหารงานบุคคล ด้านพฒันาบุคลาหร ประจําปีงบประมาณ 2556-2559 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 

- 93 - 
 

มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

 
  
แผนภูมิที่ 3.2 งบประมาณงานบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แยกตามหมวดการได้รับจัดสรร 
ประจําปีงบประมาณ 2556-2559 
    
 

 
 
2. บัณฑิต วิทยาลัยฯ ได้คํานึงถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยฯจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความสามารถด้านการเรียน ตามกลยุทธ์ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เช่น  
- ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่น โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดสําหรับนักศึกษาแพทย์ (CMP_5.2-3-3.2 :โครงการ
สนับสนุนและเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 

 - 94 -  
 

มี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
สอบรวบยอดสําหรับนักศึกษาแพทย์) โครงการประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน (CMP_5.2-3-3.3 : 
โครงการประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน) เป็นต้น 
- ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เช่น โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา, โครงการศึกษาดู
งานระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล (CMP_5.2-3-3.4 : โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา, โครงการศึกษาดูงานระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล) เป็นต้น  
เพื่อให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนดเวลาและมีความสามารถในการประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนั้น
เพื่อให้บัณฑิตสามารถอยู่ในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี จึงได้มีโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านอื่นๆ ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ด้วยในโครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา (CMP_5.2-3-3.5 : โครงการ
บริหารงานพัฒนานักศึกษา)  เช่น  
- ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะมีโครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับนักศึกษาสถาบันอื่นๆ ในประเทศ  
- ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  โดยอยู่ในรูปแบบการเข้าค่าย 
- ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม (จิตอาสา) เช่น โครงการวันมหิดล โครงการ big cleaning day  
- ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมในการ
ประกอบอาชีพต่อไป  
- ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์ฯ, 
โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง, โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรณที่ 21 (ซึ่งได้จัดโครงการ
แบบต่อเนื่อง ไปในปีการศึกษาต่อไปด้วย 
     การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีงานทําถือเป็นส่ิงสําคัญและวิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญอย่าง
มาก ดังนั้นจึงมกีารจดัสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นดังแผนภูมิ 3.3 
 
แผนภูมิที่ 3.3 งบประมาณงานพัฒนานักศึกษาประจําปีงบประมาณ 2556-2559 
 

 
 
3.นักศึกษา วิทยาลัยฯให้ความสําคัญกับนักศึกษา มีเป้าประสงค์ให้นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยฯมีความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันในตลาดอาชีพได้ ดังนั้นจึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ในด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา โดยวิทยาลัยฯได้มีการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษา  
ดังนี ้
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       1.การรับเข้านักศึกษาได้มกีารจดัสรรงบประมาณในโครงการรับเข้านกัศึกษาของงานบรกิารการศึกษา (CMP_5.2-
3-3.6 : โครงการรับเข้านักศึกษา) เพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยได้รับงบประมาณดังแผนภูมิ 3.4  
 
แผนภูมิที่ 3.4 งบประมาณโครงการรับเข้านักศึกษาประจําปีงบประมาณ 2556-2559 

 
 
 
 
         2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านต่างๆ สถาบันเห็นความสําคัญและจัดสรรงบประมาณในโครงการ
บริหารงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้มีการกําหนดโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนให้กับนักศึกษา และมีการ
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีการ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ โดยโครงการ
ของงานพัฒนานักศึกษาได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอและเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2559 ดังแผนภูมิที่ 3.3  
(CMP_5.2-3-3.7: โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา)  
 
4. อาจารย์ การพัฒนาอาจารย์เป็นส่ิงที่วิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญเป็นอย่างมาก ได้มีการวางแผนอัตรากําลัง เพื่อให้มี
จํานวนอาจารย์เพียงพอในการเรียนการสอน โดยมีงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรให้ลาศึกษาต่อเป็นประจําทุกปีและ
มากขึ้นทุกปี  ทั้งนี้ในปี 2556 มีงบประมาณที่สูงเนื่องจากได้ส่งอาจารย์ไปศึกษายังต่างประเทศเพื่อกลับมาพัฒนา
วิทยาลัยฯ ดังแผนภูมิ 3.5 เพื่อพัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิ  และพัฒนาอาจารย์ปัจจุบันในการอบรมทั้ง in-house 
training และอบรมศึกษาดูงานในส่วนที่สนใจ โดยจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ 15,000/คน/ปี ทั้งนี้หากอาจารย์ที่
สนใจในด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรจะได้รับงบประมาณต่างหากในการไปอบรม โดยใช้งบผู้บริหาร 
(CMP_5.2-3-3.8 : สรุปการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ ของงานบริหารบุคคล)  
นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยโดยมีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากวิทยาลัยฯ สําหรับอาจารย์ ปีละ 
30,000-50,000 บาท/โครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯได้มีการจัดสรรทุนวิจัยให้อาจารย์เพิ่มขึ้นทุกปีดังแผนภูมิที่ 3.6 
และส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ โดยสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานวิจัย และให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เพื่อ
ผลักดันให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิชาการที่เพิ่มขึ้นและ ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
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แผนภูมิที่ 3.5 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อการพัฒนาอาจารย์ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3.6 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อพัฒนาอาจารยแ์ยกตามหมวดทุนพัฒนาอาจารย์และทุนวจิยั 

 
 

 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิทยาลัยฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นประจําทุกปี เช่น การเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญในสาขาที่
หลักสูตรขาดแคลน การบริการการศึกษา เป็นต้น ดังแผนภูมิที่ 3.7 ที่แสดงงบประมาณในภาพรวมที่วิทยาลัยฯได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุน และแผนภูมิที่ 3.8 แสดงงบประมาณแยกรายหลักสูตรและการบริการการศึกษา จะเห็นว่า
งบประมาณในปี 2557-2558 มีการจัดสรรให้ลดลงเน่ืองจากวิทยาลัยฯต้องจัดสรรงบประมาณในการสบบทบการสร้าง
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ตึกโรงพยาบาล ดังนั้นจึงได้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และใน
ปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปได้ดีมาก
ขึ้น  
แผนภูมิที่ 3.7  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      
  

 
แผนภูมิที่ 3.8  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

             นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ที่ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการน้ีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (CMP_5.2-3-3.9 : โครงการอบรม
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรณที่ 21)  
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         นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนงบประมาณในด้านการกํากับมาตรฐานหลักสูตร จึงได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะสําหรับการประเมินผู้เรียนตาม
มาตรฐาน TQF เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการประเมินผู้เรียนและนําผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
(CMP_5.2-3-3.10 :  โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ )  
 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่า งบประมาณ
ในส่วนนี้ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นทึกปี (ดังแผนภูมิที่ 3.9 และ 3.10) เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมในการดําเนินงาน ทั้งใน
ด้านครุภัณฑ์ทางการเรียน ด้านสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และจัดหาตํารา ส่ือการเรียนการสอน 
ฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจําทุกปี  และในปัจจุบันฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างๆ มีความสําคัญมากในการหาความรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยฯ จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา (CMP_5.2-3-3.11 : โครงการงานเอกสาร
สารสนเทศ) 
 
แผนภูมิที่ 3.9 แสดงงบประมาณสนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 
แผนภูมิที่ 3.10 แสดงงบประมาณสนับสนุนแยกตามหมวดการจัดสรร 
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             โดยในการดําเนินงาน ได้มีการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา (CMP_5.2-3-3.12 : ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ) เพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้
ตรงกับความต้องการ และเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ) ซึงในปีการศึกษา 2557 ผล
การประเมินความเพียงพอของส่ิงสนับสนุนและความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุน พบว่าคะแนนประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก
ในทุกด้าน 
หมายเหตุ : ข้อมูลงบประมาณเป็นข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา  

 ผลการดําเนินงาน : 
     วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ได้รับการประเมินไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับ
การประเมินไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 (CMP_5.2-4-4.1 : รายงานผลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร) และได้มีการ
รายงานผลต่อกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 (CMP_5.2-4-4.2 : เอกสารการประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร)  
 

 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเน่ือง 

 ผลการดําเนินงาน : 
            วิทยาลัยฯ ได้มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําวิทยาลัยฯมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 พบว่าองค์ประกอบที่ 2 ผ่านมาตรฐานอยู่ในระดับดี
มาก คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ จึงให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้ง
ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557  (CMP_5.2-5-5.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
9/2557) 
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          โดยในการพิจารณา มคอ. 7 ประจําปีการศึกษา 2557 ของทั้ง 2 หลักสูตร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 วาระ 
5.2.1 วาระเพื่อพิจารณา มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 พบว่า ยังต้องการครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้
เสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ จึงมีมติให้มีการวางแผนเสนอขอและจัดสรร
ครุภัณฑ์ ในปี 2559  (CMP_5.2-5-5.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2558)  และได้
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะกรรมการเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง (CMP_5.2-5-5.3 : แผนพัฒนา
คุณภาพวิทยาลัยฯ ปี2556 และ 2557 (CMP_5.2-5-5.4 : รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในเรื่อง 
แผนพัฒนาคุณภาพ) 
 
        โดยในการดําเนินงานที่ผ่านมา วิทยาลัยได้นําแผนพัฒนาคุณภาพที่จัดทํามามาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
         ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ประจําปีการศึกษา 2555-
2557 ประเมินโดย สกอ.  

 
      ผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ประจําปีการศึกษา 
2554-2556 ประเมินโดย สมศ. 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 ผลการดําเนินงาน : 

      วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 การกําหนดมาตรฐาน ผ่านทุก
หลักสูตร (CMP_5.2-6-6.1 : ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557) 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 
คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557 
CMP_5.2-1-1.2 ตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงาน ใน มคอ 2 
CMP_5.2-1-1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2558 และ ครั้งที่ 8/2558 
CMP_5.2-1-1.4 รายงานการประชุม อาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร 
CMP_5.2-1-1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยลัยฯ ในการพิจารณาโครงการต่างๆ 
CMP_5.2-1-1.6 คําส่ังแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 
CMP_5.2-1-1.7 ประกาศค่าตอบแทนอาจารย ์
CMP_5.2-1-1.8 ประกาศเกีย่วกบังบประมาณในการไปพัฒนาตนเอง 
CMP_5.2-1-1.9 ตารางข้อมูลบุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองและลาศึกษาต่อ 
CMP_5.2-1-1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่ส่ิงสนับสนุนการเรยีนการสอน 
CMP_5.2-2-2.1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
CMP_5.2-2-2.2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
CMP_5.2-2-2.3 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก 
CMP_5.2-2-2.4 คําส่ังแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
CMP_5.2-2-2.5 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
CMP_5.2-2-2.6 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
CMP_5.2-3-3.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร  งบประมาณปี 2559 
CMP_5.2-3-3.2 โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมสําหรบัการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรมและการสอบรวบยอดสําหรับนักศึกษาแพทย ์
CMP_5.2-3-3.3 โครงการประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 

 - 102 -  
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลกัฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-3-3.4 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา /โครงการศึกษาดงูานระบบบําบัดน้ําเสีย 
การจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล 

CMP_5.2-3-3.5 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา 
CMP_5.2-3-3.6 โครงการรับเข้านักศึกษา 
CMP_5.2-3-3.7 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา 
CMP_5.2-3-3.8 สรุปการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ ของงานบริหารบุคคล 
CMP_5.2-3-3.9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยคุศตวรรณที่ 21 
CMP_5.2-3-3.10 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
CMP_5.2-3-3.11 โครงการงานเอกสารสารสนเทศ 
CMP_5.2-3-3.12 ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้
CMP_5.2-4-4.1 รายงานผลประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร 
CMP_5.2-4-4.2 เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ, วาระพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร 
CMP_5.2-5-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557 
CMP_5.2-5-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2558) 
CMP_5.2-5-5.3 แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯ ปี2556 และ 2557 
CMP_5.2-5-5.4 รายงานการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในเรือ่ง แผนพฒันาคุณภาพ   
CMP_5.2-6-6.1 ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปกีารศึกษา 2557 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการการประเมินตนเอง 
 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 
 
 

องค์ประกอบคณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 6 3.81 5.00 3.16 4.10 ดี 
2 การวิจัย 3 5.00 5.00 4.20 4.73 ดีมาก 
3 การบรกิารวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4 การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 
 

- 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน 4.11 4.71 3.68 4.37 ดี 

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต  ดี 4.10 คะแนน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4 คะแนน 3.17 คะแนน 3.17 คะแนน 
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 45 
26 

ร้อยละ 44.44 5 คะแนน 
58.5 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 17 

10 
ร้อยละ 17.09 1.42 คะแนน 

58.5 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 5 คะแนน 

379.78 
สัดส่วน 1: 8  5 คะแนน 

47.5 
1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย  ดีมาก 4.73 คะแนน 
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 48,947 
บาท/คน 

5,786,650 119,312.37 
บาท/คน 5 คะแนน 

48.5 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 24 
15 

ร้อยละ 25.21 4.20 คะแนน 
59.5 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ  ดี 4 คะแนน 
3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม  5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 
องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ดี 4 คะแนน 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ  ดีมาก 5 คะแนน 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลประเมินในภาพรวม  ระดับดี 4.37 คะแนน 
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คําอธิบาย หมายเลขหลักฐาน  ประกอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

 
ตัวอย่าง ดัชนีเอกสาร (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้  ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน  

มี เกณฑ์การประเมิน 

 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
 ผลการดําเนินงาน :    

          วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศ ได้แก่ ....................... (CMP_2.1-1-1.1) และ.......................... (CMP_2.1-1-
1.2)................................ (CMP_2.1-1-1.3)    
 

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้   

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)                                        

ระบุรหัสวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ .... เกณฑ์ข้อที่
ลําดับเอกสารท่ี
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มี เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการดําเนินงาน :  วิทยาลัยฯ ................. (CMP_2.1-2-2.1) และ............ (CMP_2.1-2-2.2)...................................... 

(CMP_2.1-2-2.3) 

 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผลการดําเนินงาน :วิทยาลัยฯ ................. (CMP_2.1-3-3.1) และ............ (CMP_2.1-3-3.2)...................................... 

(CMP_2.1-3-3.3) 
 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 ผลการดําเนินงาน :วิทยาลัยฯ ................. (CMP_2.1-4-4.1) และ............ (CMP_2.1-4-4.2)...................................... 
(CMP_2.1-4-4.3) 

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ผลการดําเนินงาน : ................. (CMP_2.1-5-5.1) และ............ (CMP_2.1-5-5.2)...................................... 
(CMP_2.1-5-5.3) 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 ผลการดําเนินงาน : ................. (CMP_2.1-6-6.1) และ............ (CMP_2.1-6-6.2)...................................... 
(CMP_2.1-6-6.3) 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

    
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

(CMP_2.1-1-1.1)  
(CMP_2.1-1-1.2)  
(CMP_2.1-1-1.3)  
(CMP_2.1-2-2.1)  
(CMP_2.1-2-2.2)  
(CMP_2.1-3-3.1)  
(CMP_2.1-3-3.2)  
(CMP_2.1-4-4.1)  

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 

- 107 - 
 

 
ตัวอย่าง ดัชนีเอกสาร (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั้น  เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง เป็น 
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2 จาํแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดงันี ้
4. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

 

5. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

6. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 

ผลการดําเนินงาน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 บาท 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย  บาท 
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย  บาท 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2557  คน 
- จํานวนอาจารย์ประจํา  คน 
- จํานวนนักวิจัย  คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง  บาท/คน 
4. จํานวนผลรวมคะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชา  - 
5. แปลงค่าคํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนน 
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ระบุรหัสวิทยาลัย 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน (ข้อ) คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

    
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

(CMP_2.2-1)  
(CMP_2.2-2)  
(CMP_2.2-3)  

 
 

 ตัวบ่งชี้ .... ลําดับเอกสารท่ี




