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ค ำน ำ 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยวิทยาลัยฯ ได้น าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นระบบ  กลไกส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน บริหาร จัดการองค์กร การ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548             
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับ
วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ฉบับนี้   โดยจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมและ
น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนน าที่มี
บทสรุปผู้บริหาร และผลการประเมินตนเองภาพรวม ระดับวิทยาลัย  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย  ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และประเมินตนเอง   

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

 

                                                                  
                                         (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม) 
                                          คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

 

  1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 วันเวลาไม่เคยคอยใคร เป็นค ากล่าวที่เป็นความจริงตามธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่าน
ไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ขอบันทึกไว้มี ดังนี้ 

ด้ำนกำรศึกษำ 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2558 รับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 48 คน ทั้งนี้เพราะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาในโครงการ ODOT ได้ไม่เต็มตามจ านวนจึงได้
โอนการรับนักศึกษามาให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
12 คน รวมกับจ านวนนักศึกษาแพทย์เดิม 36 คน ปี พ.ศ.2558 วิทยาลัยฯ จึงรับนักศึกษาเป็นจ านวน 
48 คน 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2558 รับนักศึกษาได้ จ านวน 148 คน ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายเล็กน้อยแต่ปัญหาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คือ นักศึกษาจะลาออกระหว่างเรียนอีก
จ านวนหนึ่ง จ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

3. เปิดรับบัณฑติศึกษาสาขาวชิาชวีเวชศาสตร์ จ านวน 3 คน เป็นการเริ่มต้นบัณฑิต ศึกษาในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ ในปี พ.ศ.2558 
 

ผลงำนของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลในปีกำรศึกษำ 2558 
1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดของแพทยสภา “โครงการภาพยนตร์สั้นเพื่อ

จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน” เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ Bootcamp จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์นานาชาติ  (IFMSA)  เรื่ อ ง  “A Students’ Quest: Bringing Happiness to the Diabetic 
Elderly” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

3. นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล การประกวดโปสเตอร์ถ่ายภาพรณรงค์
ควบคุมบริโภคบุหรี่และสุรา จากการน าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
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ด้ำนกำรบริกำรที่ตึกผู้ป่วยนอก 
 วิทยาลัยฯ เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เป็นปีที่ 2 

1. การให้บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกของวิทยาลัยฯเป็นที่รู้จักของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากข้ึนทั้ง นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรของทุกคณะ จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ตึกผู้ป่วยนอก ค่อยๆเพิ่มจ านวน
ขึ้น การให้บริการยังเน้นที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเป็นหลัก 

2. การบริการด้านห้องปฏิบัติการที่ตึกผู้ป่วยนอกท าได้มากขึ้น เช่น CBC, BUN, Creatinine, LFT, 
Cholesterol, Triglyceride, Uric acid, Hb typing, HBV profile, Anti HCV, Anti HIV เป็นต้น  ได้
ประสานร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในการบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

3. ปีพ.ศ. 2558 วิทยาลัยฯ ได้รับตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เพื่อตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด
โรค เป็นคร้ังแรกพร้อมตรวจหาระดับ คาร์บอนมอนน็อคไซด์ในลมหายใจ เพื่อหาผู้สูบบุหรี่ พร้อมกับให้
ค าแนะน าวิธีการเลิกบุหรี่ 

4. เริ่มเปิดให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2558 ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และเพิ่มเป็นให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ในปี 2559 

5. เร่ิมเปิดให้บริการทางด้านกายภาพบ าบัด เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันพุธ 
งดให้บริการตั้งเวลา 13.00 – 16.30 น.) และเร่ิมเปิดให้บริการฟิตเนตครั้งแรกเมื่อ เดือนกันยายน 2558 
ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

6. เปิดบริการคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนัง โรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 
 
ด้ำนกำรวิจัย 
 ปี 2558 วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 21 เรื่อง คิดเป็นเงินงบประมาณ 3,886,200 บาท 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นเงินงบประมาณ 1,686,200 บาท  และ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (สกว. สกอ. สวรส. มูลนิธิอานันทมหิดล) จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 2,080,000 บาท นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังให้งบสนับสนุน (จากเงินรายได้) ทุนวิจัยจ านวน 6 เร่ือง คิดเป็น
เงินงบประมาณ 120,000 บาท 
 วิทยาลัยฯ มีแผนการท าวิจัยมุ่งเป้าและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยในด้าน ต่อไปนี้ 

1. โรคติด เชื้ อ :โรคเมลิออยโดสิส   โรคติด เชื้ อ  Staphylococcus ที่ ดื้ อยา  Methicillin resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) 

2. โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ซึ่งวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือตรวจ Hb typing พร้อม
ให้บริการในเขตอีสานใต้ 

3. การดูแลผู้สูงอายุในเขตอีสานใต้ วิทยาลัยฯ มีโครงการวิจัยของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
4. โครงการแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง 

 ปี 2558 มีบทความวิจัย ตีพิมพ์ระดับชาติ 9 เรื่อง ระดับนานาชาติ 13 เรื่อง  และบทความวิชาการ ตีพิมพ์
ระดับชาติ 3 เรื่อง ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง 
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ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ชุมชนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 
กลุ่มโครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้ชมุชน 
- สร้างพลงัให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ 

2. โครงการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงตอ่การเกิดโรค 
- ปลอดบุหรี่ ระดับมหาวิทยาลัย  จังหวัด  และอีสานใต้ 
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ เพื่อปลอดจากโรคมะเร็งตับ 
- ส ารวจลูกน้ ายุงลาย เพื่อติดตามและควบคุมยุงลาย 
- ผลกระทบของอุตสาหกรรมเตาเผาต่อสุขภาพชุมชน 
- โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
- พัฒนาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
- เทคนิคการให้สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ 
- ระบบสุขภาพชุมชนแบบมีสว่นรว่มและสร้างพลังชุมชนในการพฒันาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาลัยฯ ให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยทุกวันอังคารแทนวันพฤหัสบดี ตามที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 
กิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกปี มีดังนี้ 
1. กิจกรรมงานท าบุญวันอาจารย์ใหญ่  
2. กิจกรรมวันไหว้ครู 
3. กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้อาวุโส 
4. จัดงานปฏิบัตธิรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 ที่วัดป่าบุญล้อม 
5. จัดงานปฏิบัตธิรรมแก่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 2 ที่ตึกผู้ป่วยนอกของวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 7 วัน 8 คืน มี

อาจารย์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ในปี 2558  อาคารสถานที่แล้วเสร็จหลายอาคาร 

1. ตึกอาคารผู้ป่วยใน เสร็จสิ้นโครงการแต่อาคารยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2558 ยังไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน วิทยาลัยฯ ได้ท าแผนของบสนับสนุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ลานราชานุเสาวรีย์ และ
สาธารณูปโภครอบอาคารของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงบประมาณ 169,400,000 บาท เงินนอกงบประมาณสมทบ 24,200,000 บาท ในปี 2559 

2. อาคารหอพักแพทย์และพยาบาลแล้วเสร็จในปี 2558 พร้อมรับบุคลากรแพทย์และพยาบาลได้ในปี 
2559 

3. อาคารจ่ายกลางได้ลงมือก่อสร้างในปี 2558 จะแล้วเสร็จในปลายปี 2559 
4. อาคารกายวิภาคศาสตร์ ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างและเร่ิมด าเนินการก่อสร้างซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. วิทยาลัยฯ ยังยึดถือหลักการบรหิารแบบธรรมาภิบาล และจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการ

บริหารแบบธรรมาภิบาล 
2. หาหลักฐานเชิงประจักษ์ พยายามให้มีการบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นหลักฐานเชิง

ประจักษ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกระดับเพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน พยายามจัดท าให้เป็น 360 องศา โดยมิให้ผู้ใดรู้ว่าผูป้ระเมินเป็น

ใคร วางแนวทางป้องกันการประเมินที่ไม่ถูกต้อง เช่น การให้คะแนนมากหรือน้อยเกินไปจนผิดปกติ 
 

 

1.2 ผลกำรประเมินตนเองภำพรวม ระดับวิทยำลัย 
 

องค์ประกอบ คะแนน ระดับคุณภำพ 

1 การผลิตบัณฑิต 3.80 ด ี

2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

3 การบริการวิชาการ 5.00 ดมีาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดมีาก 

5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 4.44 ดี 

 

หมำยเหต ุ :   คะแนนระดับหลักสูตร  =  0            หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

                 คะแนนระดับหลักสูตร = 0.00 – 5.00 หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได้ ดังน้ี 

 

คะแนน ระดับคุณภำพ 

0.00 – 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง 

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 ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

    ชื่อหน่วยงาน    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

    ที่ตั้ง     85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  

               โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901  

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือกันจัดตั้งเป็นโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่ง
ริเริ่มและด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัว
ของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประสบปัญหา
ดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา                      

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ คือ การผลิตแพทย์เพื่อรับใช้
ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  โดย
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมแพทย์ (ปี 1) 
และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก (ปี 4-6) โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและให้
การสนับสนุนในการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของ
วิทยาลัยฯ ส าเร็จการศึกษา  

ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยฯ ด าเนินการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยให้มีการด าเนินการในการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางด้านตะวันออก  และในปีการศึกษา 2558                 
ได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) เพิ่มอีก 1 หลักสูตร 

 

2.2 ปรัชญา เป้าหมาย พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

ปรัชญา 

 สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์  

 เป็นวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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เป้าหมาย  

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน                          
   และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พื้นที่ชนบทห่างไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น  

พันธกิจ  
1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ 

    “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 

 เอกลักษณ์ 

   “ภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 

2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2.3.1 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558  วันที ่4-5 ตลุาคม 2559 

 

- 7 - 

 

2.3.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 

2.3.3 รายชื่อกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รายนามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา     กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์     กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
8. นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์      กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
9. นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด      กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
10. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
บทบาทและหน้าที่ 

1. ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและบุคลากรในก ากับ 

2. อนุมัติ ลงนาม และด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจจากคณบดี 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในรอบปี 2558 
1. ได้มีการด าเนินการให้มีการจัดท าข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผลท าให้การบริหาร
จัดการต่างๆเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

2. จัดท าแผนของบประมาณและได้รับงบลงทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจ านวนเงิน 194 ล้านบาทส าหรับการ
พัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะที่  2 เพื่อเตรียมพร้อมเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2561-
2562 ต่อไป 

3. ด าเนินการในการขออนุมัติก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช
ชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยลานราชานุสาวรีย์เพื่อประดิษฐานบริเวณหน้า
อาคารวิทยาลัยฯ โดยได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรให้สามารถด าเนินการได้ 

4. มีการด าเนินการที่สามารถท าให้วิทยาลัยฯ รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ทั้งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

5. มีการพัฒนาระบบการให้บริการของงานผู้ป่วยนอกท าให้งานบริการทางการแพทย์มีการเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น
ในส่วนงานทันตกรรม  งานกายภาพบ าบัด  ศูนย์ฟิตเนส และการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. มีการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่สามารถท าให้วิทยาลัยฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานตามพันธ
กิจในด้านต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนและมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดีขึ้นเร่ือยๆทุกปีตามล าดับ 
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2.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยษสตร์และการสาธาณสุข ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม             
3 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)  ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 

 

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมิน
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับหลักสูตร 

1. แพทยศาสตรบัณฑติ ปริญญาตร ี 3.26 ดี 
2. วิทยศาสตรบัณฑิต     
   (สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)           ปริญญาตร ี 2.83 ปานกลาง 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์)                                     ปริญญาโท 2.51 ปานกลาง 
       

                               รวมคะแนนเฉลี่ย                                     2.87                        ปานกลาง 

ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

2.5 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2) จ านวน 661 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 658 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท            
3 คน 

 คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ชั้นปริคลินิก) เท่ากับ 79.61 
และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรแพทยศาสรบัณพิต (ไม่นับลาศึกษาต่อ)  จ านวน 35 คน ดังนั้น จ านวน
นักศึกษาเต็มต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 2.28 ต่อ 1 คน  

 คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
เท่ากับ 268.22 และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ไม่นับลา
ศึกษาต่อ) จ านวน  12.5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 21.46 ต่อ 1 
คน  

 และคิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ เท่ากับ 3.50  และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์             
(ไม่นับลาศึกษาต่อ) จ านวน  5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 0.70  ต่อ 
1 คน  
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ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 229 - - 229 

2. 
 

3. 

วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

429                              

- 
-                   
3 

-                                                
- 

429                    

3 

รวม 658 3 - 661 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา (ระบบ REG) วิทยาลัยฯ ณ   9  มิถุนายน 2559 

ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปรญญาโท ปริญญาเอก 

1.           

2. 

3. 

แพทยศาสตรบณัฑิต                                    
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์)                
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์)            

48                     

148   

-                 
                               

- - 
- - 
- 5 
 -  

- 

- 

- 

 

48 

 148  

5 

 

 รวม 196 5 - 201 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  9  มิถุนายน 2559 

ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2558   

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 

 

แพทยศาสตรบณัฑิต  
 - ชั้นปลิคลนิิก 

 - ชั้นคลนิิก 

 
79.61 
132.67 

- - 212.28 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

268.22 - - 268.22 

3. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 3.50 - 3.50 
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หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 รวม 480.50 3.50  484 

หมายเหตุ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้ข้อมูชชั้นปริคลินิก ข้อมูล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2559 

 

2.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 72 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 72 คน โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 18 - - 18 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

54 - - 54 

รวม 72 - - 72 

หมายเหตุ : บัณฑิตแพทย์ รหัส 51 ตกค้าง 3 คน             ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  9  มิถุนายน  2559 

 

2.7 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าในระยะเวลา 1 ปี  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 72 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 90.28 โดยมีบัณฑิตที่ได้
งานท าภายในระยะวลา 1 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าในระยะเวลา 1 ปี  (จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ) 

หลักสูตร 

ระดับการศึกษา ปรญิญาตร ี

จ านวน(คน)
(ท่ีตอบแบบ

ส ารวจ) 

 

ร้อยละได้
งานท า 

 

ท างานตรง
ตามสาขา
(ร้อยละ) 

เงินเดือน             
ตามเกณฑ์             
(ร้อยละ) 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 15 100 100   100 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

50 77.78 85.71 71.43 

รวม 65 83.33 90.00 80.00 

หมายเหตุ : ค านวณจากจ านวณบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   ข้อมูลส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 

 

2.8 คุณภาพบัณฑิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตจาก
นายจ้างที่รับบัณฑิตเข้าท างานที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 25 คน    
คิดเป็นร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามเทียบกับผู้ส าเร็จฯ 34.72 แบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 8 คน          
คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตที่ 3.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.92   และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตที่ 3.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.08  โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม(คุณภาพบัณฑิต) 
จากคะแนนเต็ม 5 ที่ระดับ 3.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ย 77.50  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 คุณภาพบัณฑิตต่อหลักสูตร 

 

 

หลักสูตร 

ความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตด้าน 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 
วิชาการ 
วิชาชีพ 

3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี

6.ทักษะ
การ

ปฏิบัติงาน 

7.อัตลักษณ์
ของนักศึกษ 
“สร้างสรรค์ 

สามัคคี 
ส านึกดีต่อ

สังคม’ 

 

รวม
ด้านที ่

 (1-6) 

 

ร้อยละ 

1.แพทยศาสตรบณัฑิต 

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

4.09 

4.21 

3.75 

3.67 

4.10 

3.75 

3.86 

3.94 

3.75 

3.76 

3.81 

4.00 

3.97 

3.93 

3.90 

3.85 

77.92 

77.08 

รวม 4.15 3.71 3.92 3.90 3.76 3.91 3.95 3.87 77.50 

ข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี   4   กรกฎาคม   2559 

 

2.9 จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 107.50 คน โดยแยกเป็นสาย
วิชาการ 63.5 คน และสายสนับสนุน 44 คน (หมายเหตุ : ไม่นับรวมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก และบุคลากรศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์) คิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนับสนุน เท่ากับ 1.44 ต่อ 1   

 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น                   
63.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 35.5 คน (ร้อยละ 55.91) และคุณวุฒิปริญญาเอก 28 คน (ร้อยละ 44.09) ของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบตัิงาน 
ลา

ศึกษา 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

รวมลา
ศึกษา 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 35 4 - 18 21 33 5 1 - 39 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิ ต 

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
12.5 7 - 17.5 2 16.5 3 - - 19.5 

3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ
(สาขาชีวเวชศาสตร์) 

5 - - - 5 2 3 - - 5 

รวม 52.5 11 0 35.5 28 51.5 11 1 0 63.5 

    ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  29 สิงหาคม 2559 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558  วันที ่4-5 ตลุาคม 2559 

 

- 14 - 

 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 77 
คน โดยเป็นข้าราชการ 1 คน (ร้อยละ 1.30) พนักงานมหาวิทยาลัย 65 คน (ร้อยละ 84.42)  และลูกจ้างชั่วคราว 10 
คน (ร้อยละ 12.99) และลูกจ้างประจ า 1 (ร้อยละ 1.30) คนของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 แยกประเภทบุคลากร  ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้างประจ า รวม 

1. ส านักงานคณบด ี - 40 3 1 44 

2. ศูนย์พัฒนาเด็ก 1 4 6 0 11 

3. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ 

- 21 1 0 22 

รวม 1 65 10 1 77 

ข้อมูล จากเล่มรายงานประจ าปี 2558 วิทยาลัยฯ 

2.10 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

     งบประมาณ  

   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 
จากงบประมาณแผ่นดิน (งบด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) งบเงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม งบประมาณด้าน
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับจัดสรร
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการด าเนินงานตามพันธกิจ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามแผนงานของวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ 2558 
และ 2559  ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจประจ าปี 2558-2559  

     หมายเหตุ : ปีงบ 2558 รวมค่าสิ่งก่อสร้าง                          ข้อมูล งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยฯ Action Plan 2558-2559 
 

ล า
ดับ 

ประเด็น 
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

2558 ร้อละ 2559 ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิต และพัฒนาอาจารย์ 4,755,048 1.60 17,612,507 31.51 
2 การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,449,200 0.82 3,454,910 6.18 
3 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 218,967,820 73.57 29,938,909 48.20 
4 กานสือบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ 355,000 0.12 295,000 0.53 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลฯ 71,124,062 23.90 7,589,869 13.53 

 รวม 297,651,130 100 55,891,195 100 
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อาคารสถานที่ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพื้นที่ตามที่ตั้งจ านวน 93.85 ไร่ โดยจัดสรรเพื่อเป็นอาคาร
เรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ จ านวน 1 อาคาร คิดเป็นพื้นที่ส าหรับห้องเรียน 1,408 ตารางเมตร และห้องปฏิบัติการ 
1,706 ตารางเมตร 

ข้อมูล งานคลังและพัสดุ วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

 
 
2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 2558  ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
จัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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2.12 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1. ผลลัพธ์ของบัณฑิต ด้านการจบการศึกษาตาม
เวลาที่ก าหนด 

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
หลักสูตรได้จัดท าโครงการในการส ารวจปัญหาเพื่อ เพื่อน ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษา และ
น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการแก้ไขปัญหา ในแต่ละหลักสูตร 

2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา และประจ าชั้นปี เพื่อ
ติดตามดูแลนักศึกษาเพื่อให้สามารถตรวจพบนักศึกษาที่น่าจะมีปัญหา
ด้านการเรียน และสามารถเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาได้ทัน ซึ่งจะ
ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนดูแลนักศึกษาที่มีปัญหา 

3. จัดให้มีการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และมีโครงการพัฒนา
นักศึกษา, อาจารย์ ในด้านดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

2. ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้วิชาการ/
วิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขควรปรับปรุง 

งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์
ปัญหา และวางแผนพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
1. จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ โดยน ารูปแบบการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มาเป็นต้นแบบ เพื่อพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และให้อาจารย์เข้าใจทักษะการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  ได้ด าเนินการ
แล้ว 60 % ของจ านวนโครงการ 

3. ควรมีการก าหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้มีอัตลักษณ์ "สร้างสรรค์ สามัคคี 
ส านึกดีต่อสังคม" 

   งานพัฒนานักศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม”  

4. ด้านบุคลากร ควรมีการส ารวจความต้องการ 
ความคาดหวัง รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพัน และน าผลส ารวจดังกล่าวมาจัดท า
แผนพัฒนาด้านบุคลากรให้สอดคล้อง จะส่งผล
ให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพื่อท าหน้าที่ ส ารวจความต้องการ วิเคราะห์สมรรถนะของ
บุคลากรในองค์กร เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

5. ด้านวิจัย วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมกระบวนการ
ที่เป็นระบบในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย
จนถึงการตีพิมพ์เผยแผร่ในระดับนานาชาติ จะ
เป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ด้านการเป็นสถาบันชั้น
น าในระดับอาเซียนได้ 

   จัดท าแผนและตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยของวิทยาลัยฯ และจัดท า
โครงการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  

6. วิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดทิศทางการวิจัย
และการบริการวิชาการที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริม

    ก าหนดทิศทางงานวิจัยของวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเป้าด้านโรคที่พบบ่อย
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ที่เป็น “ภูมิปัญญา
ทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

    ส าหรับการบริการวิชาการ วิทยาลัยฯก าหนดพื้นที่ในการให้บริการ
วิชาการตามพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และท าการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเป้าหมาย เพื่อน ามาจัดท าโครงการบริการวิชาการ 

7. กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2 ในช่วงปลายเดือน เม.ย.
2559 และ จะถ่ายทอดแผนฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยในกระบวนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยฯ และ
น ามาจัดท าแผนประจ าปี  

8 .  แผนการจั ดกิ จกรรมพัฒนานั กศึ กษา 
แผนการบริการวิชาการ แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ควรจัดท าเป็นแผนงานที่มี
การก าหนดเป้าหมายของแผนและสอดคล้องไป
กับแผนกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร 

  ก าหนดทิศทางของวิทยาลัยฯ และแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และน าแผนกลยุทธ์มาจัดท า
แผนแต่ละด้าน เช่นแผนการพัฒนานักศึกษา แผนการบริการวิชาการ 
แผนท านุฯ ซึ่งแต่ละแผนจะมีการก าหนด KPI เพื่อวัดความส าเร็จของ
แผนและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์แต่ละด้าน  

 

9. ควรมีการประเมินแผนการด าเนินงานทุกด้าน 
ว่าบรรลุตามเป้าหมายของแผนทั้งด้านคุณภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน และผลลัพธ์ และน าผล
ประเมินมาทบทวนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ใน
แผนนั้นๆ ว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือไม่ 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนดังกล่าวในปีต่อไป 

  ประเมินผลการด าเนินงานของแผนที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2558  ทั้งด้านคุณภาพ และผลลัพธ์ และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ทบทวนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของแผนในปี 59  

องค์ประกอบที่ 1  

10.ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์น้อย 

ในรอบปีการศึกษา พ.ศ.2558 อยู่ระหว่างการประเมินผลขอ
ต าแหน่งทางวิชาการอีก 6 ราย คาดว่าจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น พร้อมจัดท า
แผนสนับสนุนดังกล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 25-26 
เม.ย.2559 ณ ยูเพลส  ม.อุบลฯ 

แต่งตั้งกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อ
ด าเนินการวิเคราะห์สมรรถนะขององค์กร และวางแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  

 

11.ไม่พบการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในทุกด้าน ผลการด าเนินงาน
เรื่องการประเมินเป็นเพียงการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ท า
ให้ไม่สามารถที่จะน า ไปใช้ ในการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา

จัดประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดท าแนวทาง
ประเมินตามข้อเสนอแนะ 

งานพัฒนานักศึกษาด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
นักศึกษา รวมถึงการปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
ในปีถัดไป 

12.ด้านการส่งเสริมเพื่อเพิ่มต าแหน่งวิชาการ 
ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
อาจารย์ จัดให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้า
ในอาชีพแก่คณาจารย์รายบุคคล พร้อมส ารวจ
ความต้องการความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

แต่งตั้งกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในวิทยาลัย เพื่อ
ด าเนินการวิเคราะห์สมรรถนะขององค์กร และวางแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ส ารวจความต้องการของคณาจารย์ในด้านความต้องการการ
สนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

น าข้อเสนอแนะด้านส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนสนับสนุนในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 25-26 เม.ย.2559 
ณ ยูเพลส  ม.อุบลฯ 

 

13.ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรก าหนด
เป็นแผนพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน มีการก าหนด
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่จะส่งเสริมหรือพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ด้าน โดยแต่ละด้าน
มีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ที่ต้องการ ในการประเมินผลควรมีการประเมิน
แผนดังกล่าวว่าในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ
สามารถด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อใช้
ในการปรับปรุงในปีต่อไป ซึ่ ง ในรายงานที่
น าเสนอ พบว่า บางโครงการหรือกิจกรรมในการ
พัฒนานักศึกษา ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐาน TQF เช่น การรับรางวัล
จากการประกวด ไม่ใช่กิจกรรมการการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา และไม่พบกิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
เป็นต้น 

จัดประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน 
และจัดท าแนวทางประเมินตามข้อเสนอแนะ  

14. ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะ/ศักยภาพที่
ควรพัฒนาของนักศึกษา ก่อนก าหนดโครงการ
หรือกิจกรรมที่จะพัฒนานักศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดท าแนวทาง
ประเมินตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 2 

15.ด้านการส่งเสริมการวิจัย ไม่พบหลักฐานของ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และ
นักวิจัยที่เป็นระบบ 

 

จัดท าโครงสร้างระบบบริหารงานวิจัย และพัฒนานักวิจัยผ่านการ
อบรม ระยะสั้นและเชิงปฏิบัติการ และจัดท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของนักวิจัยทั้งจากวิทยาลัยแพทย์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรม research café ร่วมกับฝ่ ายวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

16.ควรมีการส ารวจความต้องการของอาจารย์
และนักวิจัย ในการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย 
เช่น การใช้สถิติ ในการวิ จัย  การน า เสนอ
โครงการวิจัยในระดับนานาชาติ เป็นต้น เพื่อให้
สามารถจัดให้มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 

ส ารวจความต้องการของนักวิจัยและผลักดันการขอทุนวิจัยทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

17.ควรมีการตั้งเป้าหมายของโครงการวิจัย ที่
ตอบสนองตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อ
การสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนตาม
เป้าหมาย 

ก าหนดเป้าหมายของงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุ่งเป้าให้
เกิดความส าเร็จ และท าควบคู่กับการให้บนิการวิชาการทางการแพทย์ 

องค์ประกอบที่ 3 

18.ไม่พบหลักฐานการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 

จัดประชุมหัวหน้าโครงการบริการวิชาการเพื่อให้มีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั้ง
ต่อไป 

19.ควรจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
ของวิทยาลัยฯ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนที่ได้ก าหนดและได้มีการส ารวจความ
ต้องการไว้แล้ว พร้อมก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน รวมทั้งก าหนด
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรม 

จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยฯที่เกิดจาก
ส ารวจความต้องการของชุมชน และน าแผนการบริการวิชาการแก่
สังคมเสนอเข้าคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

20.แผนการให้บริการวิชาการที่รายงาน เป็น
เพียงโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่ครอบคลุมชุมชนที่
ก าหนด นอกจากนั้น ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ส ารวจให้เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง ใน
การน ามาจัดท าแผนการบริการวิชาการของ
วิทยาลัยฯ 

จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สั งคมโดยก าหนดพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด น าผลการส ารวจความต้องการของชุมชนมา
จัดท าแผนการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและตรง
ปัญหากับที่ชุมชนต้องการ 

21.ในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ผู้ สู งอายุ  ควรมีการก าหนดเป้ าหมาย คือ 
ผู้สูงอายุมีผลการประเมินการท ากิจกรรม (ADL, 
Activity Daily Living) อยู่ ในระดับดีขึ้น หลัง
การรับบริการ เป็นต้น วิทยาลัยฯ ควรจัดท าแผน 
action plan ใ ห้ เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ก าหนด เพื่อ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป    

ด าเนินการปรับปรุงโครงการบริการวิชาการตาม action plan 
ของวิทยาลัยฯ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

22.การด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ควรแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหา/ความ
ต้องการของชุมชน โดยใช้ความเข้มแข็งทาง
วิชาการของวิทยาลัยฯ 

ส ารวจความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเน้นความเชี่ยวชาญของอาจารย์และ
บุคคลากรของวิทยาลัยที่สามารถให้การบริการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 

23.ไม่พบการน าผลการประเมินกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุงในปี
ต่อไป 

 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2559 

24.ควรมีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ ชัด เจน เช่น ด้ านศิลปะ ด้าน
วัฒนธรรมไทย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามจุดเน้นของสถาบัน 
ก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องในแต่ละด้าน มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน เพื่อให้
สามารถประเมินผลของแผนดังกล่าว เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมหรือโครงการในปี
ต่อไป 

จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะ เพื่อให้
สามารถด าเนินและก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  

องค์ประกอบที่ 5 

25.มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่
ละหลักสูตร แต่วิธีการค านวณค่าใช้จ่ายยังไม่
สะท้อนต้นทุนจริงในการบริหารจัดการหลักสูตร 
(unit cost) ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ
และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 

 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
วิทยาลัยฯ ม.อุบลฯ 

2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ วันที่ 3 มี.ค.2559 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ผู้ รับผิดชอบทั้ ง  3 หลักสูตร และ ผู้แทนงานแผนและ
งบประมาณ งานประกันคุณภาพ งานบุคคล งานคลังและพัสดุ เพื่อหา
แนวทางในการคิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรร่วมกัน และมอบหมายให้งานการเงินไปจัดท าค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ยวข้องกับการด า เนินงาน/โครงการของทั้ ง  3 หลักสูตรใน
ปีงบประมาณ 2558 ที่ใช้จ่ายจริง และให้งานแผนจัดท าตารางข้อมูล
ประกอบการจัดท าต้นทุนฯเพื่อส่งให้แต่ละหลักสูตรกรอกรายละเอียด 
และหากทุกฝ่ายได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วน ามาค านวณต้นทุนแต่ละ
หลักสูตร เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละหลักสูตร             
ในด้านต้นทุน ผลผลิต และความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิตแต่ละ
หลักสูตร 

26.  มีการระบุความเสี่ยงที่ต้องแก้ไข และ
ผู้รับผิดชอบ แต่ไม่พบผลการรายงานความเสี่ยง
ที่ลดลง เช่น บัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพครั้งแรกไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของ

ท าการวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ และสรุปผล
การด าเนินงาน เสนอที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา  
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นต้น 

28.ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องตาม
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ที่จะเป็นสถาบันชั้นน า
แหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน เช่น ในการท า  
SWOT analysis ควรวิ เคราะห์จุดแข็ง  และ
โอกาสในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่จะมุ่งสู่
วิสัยทัศน์  บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
ผลที่ได้จากการท า SWOT analysis จะท าให้
วิทยาลัยฯ สามารถก าหนดความท้าทาย และ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดแผนกลยุทธ์  แผนระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถตอบสนอง
เป้าหมายและน าไปสู่วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ได้ 

    จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2 ในช่วงปลายเดือน เม.ย.
2559 และถ่ายทอดแผนฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยในกระบวนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย ได้น าวิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยใช้ใน
การวางแผน และน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนประจ าปี  

27. ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรโดยรวม 
แม้ว่า จะมีการประเมินหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่พบว่า จ านวนนักศึกษาแพทย์ ที่
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับ
ต่ า นอกจากนั้นการประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐาน TQF ทั้งที่รายงานและจากการ
สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต พ บ ว่ า  ห ลั ก สู ต ร
แพทยศาสตร์ มีผลประเมินด้านความรู้วิชาการ
วิชาชีพ และด้านทักษะการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับน้อยกว่าด้านอ่ืน ส่วนหลักสูตรสาธารณสุข 
มีผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้าน
ความรู้วิชาการวิชาชีพ และด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอ่ืน ดังนั้น 
ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. วิเคราะห์สาเหตุ ที่ท าให้นักศึกษาจบช้ากว่าแผนที่ก าหนด และน า
ข้อมูลมาจัดท าแผนการช่วยเหลือนักศึกษา  

2. ก ากับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

3. จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและอาจารย์   

4. มีการเรียนรู้ในรายวิชาที่เน้นทักษะในทุกรายวิชา และฝึกปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการ 

28. ด้านการจัดการความรู้ แม้จะมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีรายงานเอกสารใน 
website แต่ยังไม่มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ เช่น การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น และควร
แสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

1.ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ด้าน KM  

2.จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
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ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ ระดับวิทยาลัย 
 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ได้ 3.24  คะแนน 
- หลักสูตร วท.บ.(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ได้ 3.09 คะแนน 
- หลักสูตร วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์) ได้ 2.51 คะแนน 

2.87 คะแนน พอใช้ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 44.09 ดีมาก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 18.90 ต้องปรับปรุง 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 3.33 คะแนน พอใช้ 
1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  6 ข้อ ดีมาก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 3.80  คะแนน ดี 
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องค์ประกอบที่  1 การผลติบัณฑิต 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิและศักยภาพทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 
2. หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาและวิจัยพิจารณาได้จากผลงาน

คณาจารย์ในหลักสูตร  
3. อาจารย์ในหลักสูตรเป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพและมีความมุ่งในการด าเนินงานในการบริหารและจัดการ

หลักสูตร  
4. การจัดการเรียนของสอนของหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่เพียงพอ 
5. มีคณะกรรมการที่พัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมกับหลักสูตร  
6. หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนข้อเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมาอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น  
7. มีสถาบันคู่ความร่วมมือที่มีศักยภาพและเป็นรูปธรรม 
8. งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับหลักสูตรมีแผนในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของหลักสูตร  
9. บุคลากรมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและสารสนเทศที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 
10. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-curriculum Activity) เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่าน

กิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 modules ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 6 ชั้นป ี
11. จัดกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 

โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภาวิชาชีพได้
ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, 
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

12. นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความต้องการของนักศึกษา  
13. มีชมรมศิษย์เก่า เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและ สร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
14. นักศึกษามีทักษะด้านการเขียน การแสดง การท างานกลุ่ม และด้านงานฝีมือ ติดตัวมาก่อนจึงท าให้สามารถ

จัดกิจกรรมต่างๆส าเร็จได้ด้วยดี 
15. อาจารย์หลายท่านมีทักษะหลายด้านในการสอนและให้ค าปรึกษานักศึกษาในด้านต่างๆเช่น การท าอาหาร 

การแสดง ดนตรี ร้องเพลง งานฝีมือ ฯลฯ  
16. อาจารย์ส่วนใหญ่ในวิทยาลัยฯ เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งท าให้นักศึกษากล้าที่จะเข้ามาปรึกษาในทุกเรื่อง 
17. วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาทั้ง 2 วิชาชีพ ทั้งแพทย์และสาธารณสุข ท าให้สามารถจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้

ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละวิชาชีพเสริมกันได้ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับชั้นคลินิก เพื่อพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน (ข้อสอบและ มคอ.) 
2. ควรสร้างความเข้าใจในเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสถาบันร่วมผลิต 
3. ควรวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อลดความซ้ าซ้อนของวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามี

เวลาเพียงพอกับการเรียนการสอนของเนื้อหาทางวิชาการของหลักสูตร 
4. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
5. ควรปรับปรุงเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก (NL1,NL2)   
6. ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายที่รองรับการใช้งานอย่างทั่วถึงทั่วบริเวณการให้บริการ 
7. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-curriculum Activity) เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่าน

กิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 modules ครอบคลุมนักศึกษาในทุกชั้นปีแต่หลักสูตร
สาธารณสุขยังไม่ได้ก าหนดกิจกรรมไม่มีการประเมินโครงการการเรียนรู้ด้านทักษะต่างๆ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

8. อาจารย์และนักศึกษาขาดทักษะการทบทวนหลังปฎิบัติงาน  (After Action Review: AAR) ซึ่งหมายถึง 
เทคนิค/วิธีการ/ขั้นตอนหนึ่งในการท างานที่ใช้ในการทบทวนวิธีการท างาน ทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยคงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว และแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ า รวมทั้งมีการ
บันทึก/ถอดบทเรียนที่ได้รับเพื่อใช้เป็นข้อมูล/ความรู้ในการท างานคร้ังต่อๆไป 

9. อาจารย์ส่วนใหญ่รวมทั้งผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ตรงกันและความ
คาดหวังที่ต่างกันท าให้ขาดเอกภาพในการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ขาดกิจกรรมที่
เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทักษะระหว่างกัน 

10. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมตรงกับการสอบ ท าให้นักศึกษาร่วมท ากิจกรรมได้ไม่เต็มที่ (วันวิทยาศาสตร์ วันมหิดล 
เป็นต้น)  

11. ขาดความคล่องตัวของการประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเช่น งานยานพาหนะ การยืมเงิน
และการเคลียร์เอกสารเบิกจ่าย ฯลฯ 

12. พื้นที่หรือสถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี เอ้ือเฟื้อเก้ือหนุนกัน 
2. ระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันคู่ความร่วมมือท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมี

คุณภาพ 
4. มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

5. มีเครือข่ายระดับประเทศและระดับมหาวิทยาลัยทั้งสองหลักสูตร เช่น   แพทยสภา กสพท สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม และท างาน
ร่วมกัน 

6. มีแหล่งทุนจากภายนอกสนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมต่างๆ เช่น สสส. แพทยสภา  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที ่4-5 ตลุาคม 2559 

- 25 - 
 

7. มีหน่วยงานในจังหวัดให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เช่น สื่อสร้างสุข สื่อใสวัยทีน มูลนิธิสื่อ
ชาวบ้าน ฯลฯ 

8. สกอ. และมหาวิทยาลัยมีนโยบาย งบประมาณ สนับสนุนและเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21  

9. มีเครือข่ายภายนอกจากหน่วยงานการศึกษาเช่น R2R ซึ่งสนใจงานพัฒนาด้านการเรียนรู้ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ 

10. เครือข่ายผลิตแพทย์เพื่อชนบท ให้การสนับสนุนทั้งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และงานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการค านวณ  
 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 3 หลักสตูร 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสตูร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน องค์ประกอบท่ี 2-6 หลักสูตร) 8.60 คะแนน 
4. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 ของคณะ 100 ร้อยละ 
5. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 2.87 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4 คะแนน 3.17 คะแนน 3.17 คะแนนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.64 คะแนน 2.87 คะแนน 2.87 คะแนนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.1-1 ผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยฯ  

 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด้  = 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ 
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ การติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา     ที่
ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

 
0 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 35.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 28 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 63.5 คน 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 44.09 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 5 คะแนน 

 

 ผลการประเมินตนเองปีทีผ่่านมา   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินโดยกรรมการ 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 45.61 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 46 ร้อยละ 44.09 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.2-1 ข้อมูลสรุปคุณวุฒิอาจารย์ ปีการศกึษา 2558  (ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัฯ)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

กรณีที่ 1  
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 12 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งอาจารย์ (รวมลาศึกษาต่อ) 51.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 63.5 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 18.90 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 1.57 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 17 ร้อยละ 17.54 1.46 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 18.90 1.57 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.3-1 ข้อมูลสรุปคุณวุฒิอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 2558 
 (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยัฯ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 

ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้ง  มีความเชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึ งควรมี
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 

- จ านวน FTEs ต่ออาจารย์ประจ า น้อยกว่าหรือเทียบเท่า เกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10  
ก าหนดเป็นคะแนน 5 

- หาค่าควาแตกต่างด้าน สูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
- ค่าความแตกต่าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์ 
สูตรการค านวณ 

1. ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2. ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
3. ค่าร้อยละที่มากกว่า ร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้  
    คะแนนที่ได้ = 5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 3)/4 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 

- แพทยศาสตร ์ 4:1 
- พยาบาลศาสตร ์ 6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 :1 
7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

หลักสูตร (จ านวน) 

หน่วยวัด พบ. วท.บ. 
สาธารณสุข

ศาสตร์ 

วท.ม.         
ชีวเวช
ศาสตร์ 

· จ านวนนักศกึษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2558 79.61 268.22 3.50 - 
   - ปริญญาตร ี(หมายเหตุ :  พบ.นับเฉพาะช้ันปริคลินิก) 79.61 268.22  - 

       (หมายเหตุ :  พบ.ช้ันคลินิก) 132.67    
 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท -เอก) - - 3.50 - 
   - ปริญญาโท - - 3.50 - 
   - ปริญญาเอก - - - - 
· จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 35 12.5 5 คน 
· จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 2.28 21.46 0.70 คน 
· เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

4 : 1 8 : 1 8 : 1 คน 

ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสงูกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

-43.14 168.22 -91.25 - 

คะแนนการประเมิน 5.00 0.00 5.00 คะแนน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 หลักสุตร 3.33 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3.33  คะแนน 3.33 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.4-1 สรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2558  (ข้อมูลจากกองบริการ มหาวิทยาลัยฯ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ
การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  
มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 ผลการด าเนินงาน :  
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา 4 ด้านได้แก่ 

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

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ด าเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา ให้การดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร โดย

มีหน้าที่ในการติดตามผลการเรียน ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
(CMP_1.5-1-1.1) 
หลักสูตรแพทยศาสตร์มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจ านวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 2 = 1 : 9 

 ชั้นปีที่ 3 = 1 : 6 
        ชั้นปีที่ 4 = 1 : 2 

 ชั้นปีที่ 5 = 1 : 2 
          ชั้นปีที่ 6 = 1 : 2 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจ านวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 1 = 1 : 50 
        ชั้นปีที่ 2 = 1 : 26 

 ชั้นปีที่ 3 = 1 : 16 
        ชั้นปีที่ 4 = 1 : 10 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 

 - 32 -  
 

มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีของทั้งสองหลักสูตร เพื่อให้การดูแลด้านการเรียน และเป็นสื่อกลาง
ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีกับหลักสูตร (CMP_1.5-1-1.2) 
หลักสูตรแพทยศาสตร์มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจ านวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 1 = 1 : 24 
        ชั้นปีที่ 2 = 1 : 18 

 ชั้นปีที่ 3 = 1 : 18 
        ชั้นปีที่ 4 = 1 : 18 

 ชั้นปีที่ 5 = 2 : 18 
        ชั้นปีที่ 6 = 1 : 18 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีอัตราส่วนของ อาจารย์ที่ปรึกษา : ต่อจ านวนนักศึกษาดังนี้ 
        ชั้นปีที่ 1 = 1 : 49 
        ชั้นปีที่ 2 = 1 : 31 

 ชั้นปีที่ 3 = 1 : 26 
        ชั้นปีที่ 4 = 1 : 22 

3. จัดท าคู่มืออาจารย์ทีป่รึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (CMP_1.5-1-1.3) 
4. ก าหนดวันให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศและวันไหว้ครูของทุกปี และมีการ

ด าเนินการดังนี้ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียน/พฤติกรรม/ปัญหาส่วนตัวอ่ืนๆ ของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล 

และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านการ
เรียนหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหา
ได้  จะรายงานต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อร่วมรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก ากับและติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประชุมร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามการด าเนินงาน และประเมินการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาในแต่
ละปี  

5. จัดท าขั้นตอนการด าเนินการในกรณีที่มีนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกพบ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อรับทราบปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ถ้านักศึกษายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีจะแจ้งหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทย์เพื่อรับทราบ
ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ในกรณีที่เป็นปัญหาที่นักศึกษาอาจจะต้องเรียนซ้ าหรือตกออก หัวหน้า
กลุ่มวิชาน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการบริหาร
งานวิชาการ เพื่อให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข (CMP_1.5-1-1.4) 
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6. ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยแพทย์ฯจัดให้มีนักวิชาการศึกษาประจ าทั้งสอง
หลักสูตร เป็นผู้ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาการลงทะเบียนในแต่ละเทอม และเป็นผู้แจ้งก าหนดการ
ต่างๆด้านการเรียนให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปี (CMP_1.5-1-1.5) 

7. ด้านอ่ืนๆ วิทยาลัยฯ จัดให้งานพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
ทุนการศึกษา หอพัก งานพิเศษ ให้กับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร (CMP_1.5-1-1.6) 
 

2.  กิจกรรมโครงการด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
1.) จัดโครงการอบรมอาจารย์ทีป่รึกษา ปีการศึกษา 2558  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review) 

หัวข้อระบบอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ในวันพฤหัสบดทีี่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง CMP401วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข (CMP_1.5-1-1.7) 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 

 - 34 -  
 

มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

2.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ เพื่อแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเช่น การกู้ยืม             
กยศ./ การขอทุนการศึกษา การประกันคุณภาพ แนะน าการใช้บริการต่างๆในวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 27 
กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (CMP_1.5-1-1.8) 

3.) ประชุมการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559   ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 
14.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (CMP_1.5-1-1.9) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆดังนี้  

1) ผ่านทางเวบ็ไซต์ของวิทยาลัยฯ (CMP_1.5-2-2.1) 
2) หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพนัธภ์ายในวิทยาลัยฯ(CMP_1.5-2-2.2) 
3) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของงานพฒันานักศึกษา(CMP_1.5-2-2.3) 
4) Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุขเช่นFacebook ในกลุ่ม นักศึกษาท างานระหว่างเรียน ว.

แพทย์ ปี 2559 , หอพักนักศึกษาแพทย์ , We love PH UBU ,PH#9, cmp-10 เป็นต้น (CMP_1.5-2-2.4) 
5) มีการจัดระบบการท างานนอกเวลาส าหรับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย โดยระยะการจ้างงานนักศึกษาเร่ิมตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559   และมีประกาศค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาท างานระหว่างเรียน โดยปฏิบัติงาน 3.5 ชั่วโมง ได้รับ
ค่าตอบแทน 150 บาท และ ปฏิบัติงาน 7 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทน 300 บาท (CMP_1.5-2-2.5) 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน :  
วิทยาลัยฯจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

3.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ มีการจัดเสวนาในหัวข้อสุขและทุกข์ของหมอชุมชน, เข้าใจตน 
เข้าใจคน โดยนพลักษณ์, กฎหมายแพทย์น่ารู้, สมดุลชีวิตของหมอ และการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานการ
ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไป
ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์  วันที่  31 มีนาคม- 3 เมษายน 2559              
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ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์            
จ.กาฬสินธุ์  (CMP_1.5-3-3.1 ) 

3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดอบรมในหัวข้อ ความคืบหน้า การรับสมัครสมาชิก
สภา และการเลือกตั้งกรรมการสภาสอบใบอนุญาต และการเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมกลุ่มสร้างความสามัคคี การท างานเป็นทีม และการ
แก้ปัญหาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP_1.5-3-3.2 ) 

 
4 ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพขอ งก า ร จั ด กิ จ ก ร รมแ ล ะ ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ใ นข้ อ  1-3 ทุ ก ข้ อ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า  3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการด าเนินงาน : 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ประเมินผลการด าเนนิงาน 
1) ประเมินผลการด าเนนิการด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวีิตแก่นักศึกษาโดยวธิีการรวบรวม

ข้อมูล ข้อค าถามประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน และได้ท าการรวบรวมข้อมูล  2 วิธี คือ  ระดับคณะเก็บข้อมูล
ด้วยการแจกแบบประเมินรายคณะ และแบบประเมินออนไลน์ จากนักศึกษาจ านวน 199 ราย  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากที่ระดบั 4.14 คะแนน (CMP_1.5-4-4.1 ) 

 
กิจกรรมที่ประเมิน ผลการประเมิน ระดับการ

ประเมิน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 

4.14 ระดับมาก 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

3.83 ระดับมาก 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

3.92 ระดับมาก 

รวม 3.97 ระดับมาก 
 

2) เนื่องจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่สามารถแก้ปัญหานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้ท าการ
ประชุมหารือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองหลักสูตรและงานพัฒนานักศึกษา เพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 และมีการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษาโดยการใช้การเรียนรู้แบบ AAR 
(After Action Review) หัวข้อ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                
วันพฤหัสบดี ที่  14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สรุปปัญหาได้ ดังนี้ (CMP_1.5-4-4.2) 
- อาจารย์และนักศึกษาพบปะกนัน้อยจะส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รบัการช่วยแก้ปัญหาได้ทนัท่วงที 

แนวทางการปฏิบัติของอาจารยม์ีความแตกต่างกัน 
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ที่ประชุมได้สรปุแนวทางปรับปรงุกระบวนการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
- จัดตารางกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมติดตาม

ผลอย่างต่อเนื่อง  
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาให้นักศึกษารู้สึกไว้ใจอาจารย์  
- จัดกิจกรรม home room เดือนละ 1 ครั้ง  
- ประชุมอาจารย์เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเปิดเทอม/พัฒนาทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษา  

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
ประเมินผลการด าเนนิงาน 
1) ประเมินโดยวิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อค าถามประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน และได้ท าการรวบรวมข้อมูล  2 วิธี

คือ  ระดับคณะเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบประเมินรายคณะ/แบบประเมินออนไลน์ โดยวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 199 ราย  ในด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมากที่ระดับ 3.83 คะแนน (CMP_1.5-4-4.3 ) 

2) ประเมินโดยการใช้การเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review)ในหัวข้อ นักศึกษาท างานพิเศษระหว่าง
เรียนโดยมีนักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่ได้ท างานพิเศษระหว่างเรียนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวันที่ 19 สิงหาคม 
2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พบว่า 
นักศึกษามีความเห็นว่าการท างานพิเศษเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ระหว่างเรียนกับ
นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ สร้างเสริมประสบการณ์ ในการท างานร่วมกับผู้อื่นและเป็นการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ยากจนในการสร้างรายได้ส่วนข้อเสนอแนะของนักศึกษา พบว่าควรมีการจัดท างานระหว่างเรียน
แบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ควรปรับปรุงเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ล่าช้าให้ตรงตามที่ก าหนดของแต่ละเดือน
(CMP_1.5-4-4.4 ) 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ ส าหรับบัณฑิตที่จบ จัดร่วมกับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันที่ 31 

มีนาคม- 3 เมษายน 2559 ณ อาคารผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลก
การท างาน ผลการประเมินโครงการพบว่า มีบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของบัณฑิตทั้งหมด ผลการประเมินกิจกรรมพบว่า ระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ 4.6 คะแนน  ประโยชน์ที่ได้รับ 
ที่ระดับ 4.4 คะแนน และบัณฑิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกในปีถัดไป ที่ระดับ 4.7 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 (CMP_1.5-4-4.5 ) 

ข้อเสนอแนะ :  
- หลายกิจกรรมมีจุดประสงค์ซ้ ากัน อาจจะกระชับเวลาเร่ืองกิจกรรม 
- เดินทางไกล เหนื่อยจากการเดินทาง ควรจัดใกล้ๆ  
- อยากให้ระยะเวลาน้อยกว่านี้  
- อยากให้เพิ่มหลักสูตรการบริหารเงินและการค านวณภาษี 
2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ส าหรับบัณฑิตที่จบ จัดร่วมกับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันที่  

30-31 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกการ
ท างาน ผลการประเมินโครงการพบว่า มีบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของ
บัณฑิตทั้งหมด ผลการประเมินกิจกรรมพบว่า ระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ 3.55 คะแนน  ประโยชน์ที่ได้รับ          
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

ที่ระดับ  3.47 คะแนน และบัณฑิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกในปีถัดไป ที่ระดับ 3.72 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  (CMP_1.5-4-4.6 ) 

 
5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น

หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

จากการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษาของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการท า  After action review  
( AAR ) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีอาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมนั้น มีมติมอบงานพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา และน าข้อคิดเห็น
ของอาจารย์หลังจากท า AAR มาพิจารณาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา
และตัวแทนนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันร่วมกันในหัวข้อ เรื่อง การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 1 สิงหาคม  2559 นั้น ได้ข้อสรุปดังนี้ 

- การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาจะจัดตามสายรหัสของนักศึกษาโดยเรียกว่า “สายครอบครัว” มี ทั้งหมด 16 สาย
ครอบครัวตามสายรหัสของนักศึกษาที่มีอยู่เดิม แต่ละสายจะมี อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทั้งหลักสูตร
แพทยศาสตร์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ดูแลนักศึกษาร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
และอาจารย์ทั้ง 2 หลักสูตร  

- การจัดกิจกรรมเปิดสายครอบครัวและแจ้งรายชื่อนักศึกษาในแต่ละสายในวันไหว้ครูในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
(ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ)  (CMP_1.5-5-5.1) โดยมีการพบปะพูดคุย แนะน าตัว มีการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  
 

นอกจากนี้งานพฒันานักศึกษาได้จัดท าโครงการสัมมนาอาจารยท์ี่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่และทักษะในการเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาอย่างมืออาชีพ  เพื่อระดมความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทีป่รึกษา สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
ตลอดจนพัฒนาระบบอาจารย์ทีป่รึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพฒันานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพต่อไป (CMP_1.5-5-5.2) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา 
- น าผลการประเมินมาปรบัปรุงกระบวนการการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาในปีต่อไป 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

- น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกิจกรรมและหัวข้อในการจัดงานปัจฉิมนิเทศให้
เหมาะสมและเป็นตามความต้องการของบัณฑิตแก่นักศึกษาในปีต่อไป 

-  

 
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
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วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าดังนี้  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดกับชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงานประจ าส าหรับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง CMP401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขเพื่อให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการประชุม (CMP_1.5-6-6.1) 

2. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์
สุขภาพ” ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการ
ประชุม (CMP_1.5-6-6.2) 

3. มีชมรมศิษย์เก่า โดยก่อตั้ง ณ วันที่  26 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข                 
(CMP_1.5-6-6.3) 

4. มี Facebook ชมรมศิษย์เก่า เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า              
(CMP_1.5-6-6.4) 

5. ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรเพื่อแนะแนวนักศึกษารุ่นน้อง (CMP_1.5-6-6.5 ) 
- ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ในหัวข้อ สุขและทุกข์ของหมอชุมชน 
- ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อ great start 

6. กิจกรรมแนะแนวแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้องในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมส าหรับบัณฑติแพทย์
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม CMP103 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยมีศิษย์เก่าคือ นายแพทย์ภานุวัตร สุธรรมวงศ์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แก่บัณฑิตแพทย์ (CMP_1.5-6-6.6) 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
5 ข้อ 

(1,2,3,4,6) 
4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

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

5 ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-1-1.1 ค าสั่ง ว.แพทย์ เร่ืองแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2558 
CMP_1.5-1-1.2 ค าสั่ง ว.แพทย์ ที่ 289/2559 เร่ืองแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าชั้นปี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
ค าสั่ง ว.แพทย์ ที่ 311/2559 เร่ืองแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาชั้นป ีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
ปีการศึกษา 2559 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-1-1.3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
CMP_1.5-1-1.4 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาของวิทยาลัยแพทย์ฯ 
CMP_1.5-1-1.5 Flow chart งานบริการการศึกษา 
CMP_1.5-1-1.6 Flow chart งานพัฒนานักศึกษา 
CMP_1.5-1-1.7 ก าหนดการจัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558  โดยใช้การเรียนรู้แบบ AAR 

(After Action Review) หัวข้อ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
ส า ธ า รณ สุ ข    ใ น วั นพ ฤ หั สบ ดี ที่  1 4  ก รก ฎา คม  2 55 9  เ ว ล า  09.00-12.00 น .  
ณ ห้อง CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_1.5-1-1.8 ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ เพื่อแนะแนวด้านการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยเช่น การกู้ยืม กยศ. /การขอทุนการศึกษา การประกันคุณภาพ แนะน าการใช้
บริการต่างๆในวิทยาลัยแพทย์ฯ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

CMP_1.5-1-1.9 สรุปการประชุมการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

CMP_1.5-2-2.1 หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
CMP_1.5-2-2.2 หนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย เร่ือง รับสมัครนักศึกษาท างานนอกเวลา 
CMP_1.5-2-2.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา 
CMP_1.5-2-2.4 Facebook ของหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
CMP_1.5-2-2.5 ประกาศค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การเบิ กจ่ายค่าตอบแทน

นักศึกษาท างานระหว่างเรียน 
CMP_1.5-3-3.1 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2559   

ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ รพ.สมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์   

CMP_1.5-3-3.2 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559  ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

CMP_1.5-4-4.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_1.5-4-4.2 รายงานการประชุม AAR เร่ือง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 14 กรกาคม 2559 เวลา 9.00-
12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_1.5-4-4.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_1.5-4-4.4 สรุปการประเมินโดยการใช้การเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review) หัวข้อ นักศึกษา
ท างานพิเศษระหว่างเรียนในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_1.5-4-4.5 ผลการประเมินกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์  วันที่  31 มีนาคม -  
3 เมษายน 2559   ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ รพ. 
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์   
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-4-4.6 ผลการประเมินกิจกรรมก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  
ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   

CMP_1.5-5-5.1 ภาพประกอบกิจกรรมการเปิดสายครอบครัวในวันไหว้ครู วันที่ 25 สิงหาคม 2559  
ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

CMP_1.5-5-5.2 โครงการสัมมนาอาจารย์ทีป่รึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
CMP_1.5-6-6.1 ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดกับชีวสถิติในการสร้าง

งานวิจยัจากงานประจ าส าหรับเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ในวนัที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 
CMP401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_1.5-6-6.2 การประชุมวชิาการระดบัชาติ วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 
ของวิทยาศาสตรส์ุขภาพ” ในวนัที่ 30 มีนาคม 2559  
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

CMP_1.5-6-6.3 โครงสร้างการบริหารงานชุมนุมศิษย์เก่า 
CMP_1.5-6-6.4 Facebook ชุมนุมศิษย์เก่า 
CMP_1.5-6-6.5 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุข 
CMP_1.5-6-6.6 ก าหนดการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและกล่าวค าปฏิญาณตนส าหรับบณัฑิตแพทย์

รุ่นที่ 4 ในวันจนัทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม CMP101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยสโมสรนักศึกษา 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 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

และการจัดกิจกรรม 
 ผลการด าเนินงาน :  

วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วย
คณบดีงานพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์จากทั้งสองหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา
และนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร ร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา (CMP_1.6-1-1.1) โดยพิจารณา
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม (CMP_1.6-1-1.2) 
(2) ความรู ้ (CMP_1.6-1-1.2) 
(3) ทักษะทางปัญญา (CMP_1.6-1-1.3) 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ (CMP_1.6-1-1.4) 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

(CMP_1.6-1-1.5) 
 ผลการด าเนินงาน : 

(1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (CMP_1.6-2-2.1)  ได้แก่  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (นักศึกษา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์)จัดขึ้นระหว่างวันที่  3-5 

มิถุนายน 2559 ณ วัดป่าลิไลยก์ อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (นักศึกษาแพทย์)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -             

2 มิถุนายน 2559  ณ วัดหลวง จ.อุบลราชธานี 
- โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่  15  โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับแพทยสภาและ กสพท.  

จัดขึ้นระหว่างวันที่25-27 มิถุนายน 2559  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

- โครงการวันมหิดลจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2559ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที ่4-5 ตลุาคม 2559 
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- นักศึกษาได้รับโล่รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา  ผู้ได้รับรางวัลคือ           
นางสาวจิราพร ภูดอนตอง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยท าพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครู                         
ปีการศึ กษา  2559 วั นพฤหัสบดีที่  25  สิ งหาคม 2559 เวลา  13 .30 น .  เป็นต้น ไป  
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(2)  ด้านความรู ้(CMP_1.6-2-2.2) ได้แก ่
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่  31 มีนาคม -3 เมษายน 2559 

ณ อาคารผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วทบ.สาขาสาธารณสุขศาสตร์จัดขึ้นในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 
modules ครอบคลุมนักศึกษาแพทย์ทั้ง 6 ชั้นปี 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา (CMP_1.6-2-2.3) ได้แก่ 
3.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์: เข้าร่วมกิจกรรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

- นักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยาปรสิตวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
นานาชาติ ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2559  ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  

3.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์: เข้าร่วมกิจกรรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทยดังนี้ 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาสาธารณสุข ในงานน าเสนอผลงาน

วิ ช าการและกีฬ าสาธารณสุ ขสั มพันธ์ ครั้ ง ที่  3 4  คูณแคน เกมส์  จั ดขึ้ น ระหว่ า ง วั นที่ 
29-31 มกราคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

- เข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยคร้ัง
ที่ 1/2559ในวันที่ 16-18 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

- โครงการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข (เจ้าภาพ) ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(CMP_1.6-2-2.4)ได้แก ่
4.1 นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

- โครงการกีฬาเฟรชชี่ (มีแผนด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือน กันยายน 2559) ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพจัดขึ้นในวนัที่ 4-6 มนีาคม 2559 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญในวนัพุธที่ 27กรกฎาคม 2559 
ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการต้อนรับน้องใหม่จัดขึ้นในระหว่างวนัที่ 8-10 สิงหาคม 2559  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการ วันมหิดล จัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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4.2 นักศึกษาแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
- โครงการแข่งขันกีฬานสิิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (กีฬาเข็มสัมพันธ์) ครั้งที่ 28  

และเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิต/นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 
ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนายก 

- โครงการแรกพบสบตา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           4.3 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
- โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 
- โครงการประชุมสมาพนัธ์นสิิตนกัศึกษาสาธารณสุข (เจ้าภาพ) ในระหว่างวนัที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่  

- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขนักศึกษา วิทยาลัยฯ ทั้งสองหลักสูตร ใช้ทักษะเชิงตัวเลขในการจัดท าโครงการ
เพื่อเสนอขอต่อ วิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการท า เช่น โครงการ สพท. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศ
ไทย, โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย , กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น  
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum Activity) ผ่านกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น Module 1: Knowing 
I ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนรู้ลักษณะความคิดและบุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้ โดยใช้สื่อ
มีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียนรู้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ 
ห้อง CMP 216  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP_1.6-2-2.5) 
- ทักษะการสื่อสารกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาที่สามเพื่อสื่อสารกับเพื่อนต่างชาต ิ
โดยนักศึกษา วิทยาลัยฯ ทั้งสองหลักสูตร มีโอกาสดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ ดังนี้ 

- โครงการสอนภาษาอังกฤษโดย นักศึกษา จาก Univerisity of Hawaii  ระหว่างวันที ่1-31 
กรกฏาคม 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ (IFMSA) ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2559  
- โครงการเสริมทักษะด้านภาษาเกาหลีให้นักศึกษา โดยอาจารย์ชาวเกาหลี  

ระหว่างวันที่ 13 -24 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

         อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่
สามารถส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ                   
ได้ครบถ้วน เช่น โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 15  โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับแพทยสภาและ กสพท.  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2559  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,  
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ,โครงการประชุม
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข (เจ้าภาพ) ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, โครงการวันมหิดล เป็นต้น 

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
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 ผลการด าเนินงาน : 
3.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยงานกิจกรรม
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา             
ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 160 คน โดยจัดอบรมให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษา 
ดังนี้ (CMP_1.6-3-3.1) 

1) บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) 
2) บทบาทของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
3) ขั้นตอนการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

3.2 วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ใน
การจัดท าโครงการและด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการได้แก่ 

- นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร: 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
โครงการกีฬาเฟรชชี่ และโครงการเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (CMP_1.6-3-3.2.1) 
- หลักสูตรแพทยศาสตร์ : 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการกีฬา
เข็มสัมพันธ์นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีการใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการและด าเนินงานร่วมกับสหพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยโดยได้ท าการสรุปโครงการรายงานประจ าปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2558 (CMP_1.6-3-3.2.2) รวมถึงการสรุปโครงการงานจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 
15 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2559  
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในโครงการประชุมสมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข (เจ้าภาพ) ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP_1.6-3-3.2.3)  

 
4. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ผลการด าเนินงาน :  
4.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ : 
งานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผ่านกิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 modules ครอบคลุมนักศึกษาแพทย์ทั้ง 6 ชั้นปี โดยแต่ละ module 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

o Module 1: Knowing Iส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เป็นโครงการจัดร่วมกับรายวิชาสร้างเสริม
ประสบการวิชาชีพแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาตระหนักรู้เป้าหมายชีวิตการเป็นแพทย์ใน
อนาคต การศึกษาเพื่อพัฒนา โดยให้นักศึกษาน าเสนอบุคคลที่เป็น role model ในด้านที่ตนเอง
สนใจ เรียนรู้ลักษณะความคิดและบุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืนได้ โดยใช้สื่อมีเดียและเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการเรียนรู้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง CMP 
216  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลการประเมินโครงการ
พบว่า ระดับความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ 3.73 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
43 คน ผลการประเมินกิจกรรมพบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร              
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อยู่ในระดับ 4.16 คะแนน  ด้านกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเพื่อท างานร่วมกัน อยู่ที่ระดับ 4.16 
คะแนน และการตระหนักถึงการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและสิ่งรอบข้าง ที่  4.11 คะแนน                      
จากคะแนนเต็ม 5  (CMP_1.6-4-4.1) 

- ข้อเสนอแนะ – อยากให้เพิ่มเวลาให้ได้ฝึกทักษะทั้งสามด้าน 
o Module 2: Knowing U ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเรียนรู้การ

ท างานเป็นทีม ทักษะศตวรรษที่ 21 (มีแผนด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือน กันยายน 2559) 
o Module 3: Knowing Community กิจกรรมจัดขึ้น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 

ตุลาคม 2559 และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2558 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3                 
จัดร่วมกับรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา เรียนรู้เรื่องเครื่องมือ 7 ชิ้น 
system thinking และ transformative communication โดยผลการประเมิน/สะท้อนกิจกรรม
โดยใช้การเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review)ผ่านการเขียน post it หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีความเข้าใจในเครื่องมือ 7 ชิ้น ได้เพราะได้ลง
มือท าทดลองในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และกิจกรรมท าให้จัดองค์ประกอบทางความคิด เป็นระบบ
มากข้ึน เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ให้มาก  

- ข้อเสนอแนะ  
- - เวลาท ากิจกรรมน้อยไป บางเร่ืองไม่เข้าใจ ต้องข้ามบางกิจกรรม  

o Module 4: Knowing societyส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามี
แรงบันดาลในในการท างาน ลักษณะกิจกรรมจะเป็นแบบ dialogueและ story telling (ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนได้ในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากนักศึกษาเรียนอยู่ในระดับชั้นคลินิกที่ศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ. สรรพสิทธิประสงค์และ รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน แต่
ทั้งนี้จะมีการวางแผนร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งสองแห่งเพื่อจัดกิจกรรมในปีถัดไป) 

o Module 5: Knowing globalส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามี
แรงบันดาลในในการท างาน โดยให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน (elective) 6 แห่ง แห่งละ 6 คน แล้ว
กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรม world café หรือ fish bowel conversation (ไม่
สามารถด าเนินการตามแผนได้ในปีการศึกษา 2258 เนื่องจากนักศึกษาเรียนอยู่ในระดับชั้นคลินิกที่
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ. สรรพสิทธิประสงค์และ รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีเวลาว่างที่ไม่
ตรงกันแต่ทั้งนี้จะมีการวางแผนร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งสองแห่งเพื่อจัดกิจกรรมในปีถัดไป) 

o Module 6: knowing organizationส าหรับบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษา โดยจัดร่วมกับกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศในวันที่ 31 มีนาคม- 3 เมษายน 2559 ณ อาคารผู้ป่วยนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกการท างาน ผลการประเมินโครงการพบว่า มีบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตทั้งหมด ผลการประเมินกิจกรรมพบว่า ระดับความ
พึงพอใจ อยู่ที่ 4.5 คะแนน  ประโยชน์ที่ได้รับ ที่ระดับ 4.4 คะแนน และบัณฑิตมีความต้องการให้จัด
กิจกรรมในรูปแบบนี้อีกในปีถัดไป ที่ระดับ 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  (CMP_1.6-4-4.2) 

- ข้อเสนอแนะ –อยากให้เพิ่มหลักสูตรการบริหารเงินและการค านวณภาษี / การเดินทางไป รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นั้นไกลเกินไปใช้เวลานาน และอยากให้ปรับปรุงเร่ืองพนักงานขับรถ  
4.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : 

งานพัฒนานักศึกษาได้ประชุมร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ตลอดปีการศึกษา 2559 (CMP_1.6-4-4.3) 

 
5. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ผลการด าเนินงาน : 
- งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และทุกกิจกรรมที่ด าเนินการได้ท าการประเมินผล 
พัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยแพทย์ฯ ที่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2558  

- งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินกิจกรรมเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานนักศึกษา เพื่ อด า เนินการปรับปรุ งแก้ ไขในการจัดกิจกรรมของปีการศึกษาถัด ไป                       
(CMP_1.6-5-5.1) 

 
6.น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยแพทย์ฯ ประจ าปีการศกึษา 2558 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้ดังนี้ (CMP_1.6-6-6.1) 

- งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาแบบประเมินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(Extracurriculum Activity)  เพื่อให้สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

- ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม พบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 100 มีความพึงพอใจเฉลี่ย  4.03  และมีผล
การประเมินทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย3.80  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.ควรจัดวัน/เวลา ให้มีความกระชับมากขึ้น เพราะบางกิจกรรมใช้เวลาในการ
ปฏิบัติธรรมมากเกินไป  2.การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมควรเป็นไปตามความสมัครใจของ
นักศึกษา 3. สถานที่จัดงานวันมหิดลไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

(2) ความรู้ พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ99 มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 และมีผลการประเมินทักษะ
ด้านความรู้  มีค่าเฉลี่ย 4.25 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.ความเพิ่ม
เวลาให้วิทยากรมากกว่านี้  2.เนื้อหาในการจัดกิจกรรมมีประโยชน์มาก 3.ควรลดวันในการจัด
กิจกรรม  

(3) ทักษะทางปัญญา พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 100 มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.8  และมีผลการ
ประเมินทักษะทางปัญญา  มีค่าเฉลี่ย 4.50 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด  มีข้อเสนอแนะ 
คือ วิทยาลัยควรมีรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่นักศึกษา 

(4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 85 มีความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.85 และมีผลการประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด   มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.อยากให้เพิ่ม
งบประมาณในการจัดกิจกรรม  2.ควรเลื่อนระยะเวลาจัดกิจกรรมไม่จัดใกล้ช่วงสอบกลางภาค  

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วม
ร้อยละ 90  มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 และมีผลการประเมินทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.65 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด 
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.ควรเพิ่มวันสอนทักษะด้านภาษามากขึ้น    2.ควรจัดสอนเสริมทักษะด้าน
ภาษาเป็นประจ า  

น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะแต่ละด้านจากการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

- จากผลการประเมินแผนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2558 พบว่า มีประเด็นที่
น าไปปรับปรุงดังนี้   

- ปัญหากิจกรรมทับซ้อนกับเวลาเรียนของนักศึกษา  โดยงานพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมทั้งหมด 20 
โครงการ พบว่ามีโครงการเป็นจ านวนมากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษา 
2558 ได้แก้ปัญหาโดยการจัดท าปฏิทินกิจกรรม แต่พบว่ายังมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน                 
ที่ต้องมีการปรับ/ย้ายตารางเพื่อเอ้ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในปีการศึกษา 2559               
(CMP_1.6-6-6.2) 

- ปัญหากิจกรรมที่มากเกินไป  งานพัฒนานักศึกษา ยังได้ประชุมร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษา 
ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมของนักศึกษาและ
พิจารณาปรับลดหรือเพิ่มกิจกรรมในการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2559  ให้
เหมาะสม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เพื่อลดปัญหากิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาที่กระทบกับ
การเรียนของนักศึกษาเนื่องจากในปีการศึกษา 2558 พบว่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษายังกระทบการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการประชุมพิจารณางดโครงการที่มีความซ้ าซ้อนกัน เช่น ยกเลิก
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (แพทย์) ของงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งซ้ าซ้อนกับโครงการพัฒนา
ตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร เป็นต้น 

-  งานพัฒนานักศึกษาได้ประชุมร่วม ตัวแทนอาจารย์จากทั้งสองหลักสูตร นายกสโมสรนักศึกษาและ   
        นักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปี   
        การศึกษา 2559 โดยปรับปรุงการจัดกิจกรรมตามผลการประเมินกิจกรรมในปีการศึกษา 2558             
        ซึ่งยังคงด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
        มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และเสริมสร้างกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ 
        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (CMP_1.6-6-6.3) 

 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
3 ข้อ 

(1,2,3) 
3 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

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

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.6-1-1.1 แบบแผนการด าเนนิงาน/โครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 
CMP_1.6-1-1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
CMP_1.6-1-1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 

ด้านความรู ้
CMP_1.6-1-1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 

ด้านทักษะทางปัญญา 
CMP_1.6-1-1.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
CMP_1.6-1-1.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
CMP_1.6-2-2.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดา้นคณุธรรมจริยธรรม 
CMP_1.6-2-2.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดา้นความรู ้
CMP_1.6-2-2.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดา้นทกัษะทางปัญญา 
CMP_1.6-2-2.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
CMP_1.6-2-2.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
CMP_1.6-3-3.1 ก าหนดการโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงาน
อธิการบดี  

CMP_1.6-3-3.2.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่จัดท าร่วมกันโดย นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร   
CMP_1.6-3-3.2.2 สรุปผลการด าเนนิงาน โครงการจริยธรรมสัญจรคร้ังที่ 15 จัดท าโดยนักศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตร์   
CMP_1.6-3-3.2.3 สรุปผลการด าเนนิงาน โครงการประชุมสมาพนัธ์นสิิตนักศึกษาสาธารณสุข จัดท าโดย

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์
CMP_1.6-4-4.1 ผลการประเมินกิจกรรม Module  1 : Knowing I  ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 

2559 ณ ห้อง CMP 216  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_1.6-4-4.2 ผลการประเมินกิจกรรม Module 6: knowing organization    ส าหรับบัณฑิตแพทย์
ที่ จบการศึ กษา  โดยจั ดร่ วมกับกิ จกรรมปั จฉิ มนิ เทศ ในวันที่  3 1  มีนาคม -  
3 เมษายน 2559 ณ อาคารผู้ ป่ วยนอก มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี   และ  
รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์   

CMP_1.6-4-4.3 แบบเสนอโครงการปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
CMP_1.6-5-5.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกโครงการ 
CMP_1.6-6-6.1 ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.6-6-6.2 แผนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
CMP_1.6-6-6.3 รายงานการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมของนักศึกษาและพิจารณาปรับลดหรือ

เพิ่ มกิจกรรมในการจัดท า แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2559 
ในวันที่  1 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง CMP 412 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  2 การวิจัย 

 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  6 ข้อ ดีมาก 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 72,177.57 

บาท/คน 
ดีมาก 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย ร้อยละ 43 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 
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องค์ประกอบที่  2 การวิจัย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมทั้งทางวิชาการและเชงิปฏิบัติการในการ

เขียนบทความวิจยั หนังสือและต ารา อย่างสม่ าเสมอ 
2. วิทยาลัยก าหนดหัวข้อวิจัยมุง่เป้าและเพิ่มการจัดสรรเงินทุนวิจัยให้กับอาจารย์ทุกคนทีส่นใจท าวิจัยและไมไ่ด้รับ 
    เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 
3. มีเครื่องมือ สถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สามารถน ามาได้ท าวิจัยได้ในทุกระดบั 
4. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจยัของคณาจารย์อย่างสม่ าเสมอ 
5. มีเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาไดน้ าเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมวิชาการประจ าปีของวิทยาลัยเปน็ประจ า 
6. มีทุนสนบัสนนุผลงานทางวชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน ์ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานผ่านการรับรองมาตรฐาน 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลงานวิจัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ 
2. นักวิจัยได้รับเงินทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกน้อย 
3. ผลงานวิจัยส่วนมากเป็นเร่ืององค์ความรู้ใหม่ยังไม่มากพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงมีการ 
   น าไปใช้ประโยชน์น้อย 
4. ภาระงานของอาจารย์ด้านอ่ืนๆนอกจากด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมีจ านวนมาก จึงท าให้อาจารย์หลายคน 
   ไม่มีโอกาสได้ท าวิจัยหรือเตรียมโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในแหล่งต่างๆได้ทันตามก าหนด 
5. อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 เป็นอาจารย์ใหม่ 
6. นักวิจัยส่วนมากท า animal model และที่มหาวิทยาลัยไม่มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว ท าให้ต้องไปท าที่มหาวิทยาลัย 
   อ่ืน 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

มี เกณฑ์การประเมิน 

 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 ผลการด าเนินงาน :  
        วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการน าระบบสารสนเทศช่วยใน
การบริหารงานวิจัยในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผน การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิจัย มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และท านบ ารุงฯ (CMP_2.1-1-1.1: ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 
339/2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558) เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการด าเนินงาน
วิจัย ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บคุลากรท างานวิจยั งานสร้างสรรค์ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. มีการจัดท าคู่มือระบบบริหารงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการสร้างองค์
ความรู้ เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ และยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อีกทั้งยังอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การวิจัย (CMP_2.1-1-1.2) 

3. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย (National Research Project Management: NRMS) (CMP_2.1-1-1.3) 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ใช้ระบบ NRMS ในการบริหารจัดการและติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัยของ
อาจารย์ในวิทยาลัย โดยขั้นตอนการด าเนินงาน จะให้อาจารย์และนักวิจัยทุกคนที่ขอสนับสนุนการด าเนิน
โครงการวิจัยกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ทุกครั้งก่อนเสนอขอทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของวิทยาลัยฯ จะสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลและสรุปโครงการในแต่ละปี เพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ า เพื่อพิจารณา 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

(CMP_2.1-1-1.4) และก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อให้ 
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน (CMP_2.1-1-1.5) 

4. มีการสรุปผลการด าเนินงานด้านการวิจัยในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ จ านวนงบประมาณ จ านวน
โครงการ จ านวนบทความที่ได้รับการติพิมพ์ เพื่อการบริหารงานวิจัยเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเห็นภาพ
ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป (CMP_2.1-1-1.6)   

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้   

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

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

 ผลการด าเนินงาน : 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 2 ของอาคาร เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการวิจัยด้านโมเลกุล เช่น การ

ตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า การตรวจธาลัสซิเมีย และตรวจเชื้อเมลิออยโดสิส เป็นต้น และมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 ของอาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย (CMP_2.1-2-2.1)  
 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
        วิทยาลัยฯ จัดให้มีห้องเอกสารสนเทศ ตั้งอยู่ชั้น 3  อาคาร เป็นแหล่งค้นคว้าด้านการวิจัย โดยมีต ารา หนังสือ
ที่เอ้ือต่อการศึกษาและพัฒนางานวิจัย รวมถึงยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น E-Books ได้แก่ MD consult ซึ่งเป็น
เกี่ยวกับทางการแพทย์, E-Journals ได้แก่ ISI Web of Science และ Science direct เป็นต้น เพื่อให้นักวิจัย
สามารถสืบค้นได้ (CMP_2.1-2-2.2) 
 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 1) ห้องปฎิบัติการวิจัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอส าหรับนักวิจัยในการด าเนินงาน
วิจัยที่หลากหลาย เช่น ห้องเลี้ยงเซลล์ กล้องจุลทรรศ์ เครื่องปั่นเหวี่ยง กล้องสเตริโอ เครื่อง gel electroporesis 
ส าหรับแยกโปรตีน เครื่อง real-time PCR และเครื่อง PCR ส าหรับตรวจธาลัสซีเมีย  เป็นต้น  ซึ่งห้องวจิยัจะมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามข้อก าหนดของมาตรฐานห้องวิจัย (CMP_2.1-2-2.3) 
                  
          2) ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสนับสนุนในการด าเนินงาน การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ 
ข้อมูล ใช้ระบบเครือข่ายทั้งระบบ Lan และระบบไร้สาย (Wireless Technology) มีระบบรักษาความปลอดภัย 
Fire wall ของระบบ sever และระบบป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Kaspersky Anti-virus 
ภายใต้ก ากับดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร (CMP_2.1-2-2.4) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

        - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)   
                 วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมวชิาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที่ 5 เร่ือง  
“ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ” วันที่ 30 มีนาคม 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมจัดขึ้นเพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยาย คือ  
         1. ปาฐกถาพิเศษ : ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตรส์ุขภาพ โดยศาสตราจารยน์ายแพทยส์ุทัศน์                 
ฟู่เจริญ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล 
        2. การบรรยายเร่ือง “COMMUNITY BASED EDUCATION FOR IMPROVING COMMUNITY 
HEALTH CARE SYSTEM”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพศิ   ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลยัมหิดล, อาจารย์เภสัชกรพีรวัฒน์ จนิาทองไทย ผู้ชว่ยคณบดีฝา่ยพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, อาจารย์เภสัชกรหญิงจีริสุดา ค าสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                 3. การบรรยายเรื่อง “โรคติดต่อไม่เรื้อรัง” โดย  แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ ส านักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
                 4. การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจวินิจฉัยโรค” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 
จันทราทิตย์ หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(CMP_2.1-2-2.5)       
             นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้  ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  โดย พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฏ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง เพื่อพัฒนาตนเองและได้
ความรู้ด้านการวิจัยโรคมาลาเรีย 

 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ผลการด าเนินงาน :   
        วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจหลักของวิทยาลัย ซึ่ง มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน โดยการ
สนับสนุนให้การวิจัยในวิทยาลัยฯต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ   เน้นการบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและประโยชน์ให้บังเกิดกับ
ชุมชนและท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของประชาชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน นอกจากนี้ วิทยาลัยฯยังมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอนไปสู่งานวิจัย  ซึ่งมีการด าเนินงานดังนี้ 
                 1. วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณด้านทุน
วิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีละ 30,000-50,000 บาท/โครงการ ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2559 ให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยระดับคณะจ านวน 280,000 บาท มีจ านวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น 11 
โครงการ (ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย (CMP_2.1-3-3.1), งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย ระดับคณะ CMP_2.1-3-3.2)  
                 2. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวจิัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสบทบทนุวิจัย 
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กับส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) ฝา่ยวชิาการประเภททุนส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ งบประมาณ พ.ศ.
2558 จ านวน 1 ทุน (CMP_2.1-3-3.3) 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 ผลการด าเนินงาน :   
         วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งในระดับการประชุมวิชาการและการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อยกระดับการวิจัย และประกันคุณภาพสู่ระดับสากล  ซึ่งมีการ
ด าเนินงานดังนี้  
                 1. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2558” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการอบรม ประชุม และการน าเสนอผลงาน
วิชาการ เพื่ อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูง ใจในการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ ระดับชาติ                       
(CMP_2.1-4-4.1) 
                2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ  (CMP_2.1-4-4.2)                       

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ผลการด าเนินงาน :  
ด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 

วิทยาลัยฯ เห็นความส าคัญของการวิจัย ดังนั้นจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยใน
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เดิมให้พัฒนายิ่งขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ
การแลกเปลี่ยนกระบวนการวิจัยต่างๆ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                1. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2558” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการอบรม ประชุม และการน าเสนอผลงาน
วิชาการ เพื่ อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูง ใจในการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ ระดับชาติ                   
(CMP_2.1-5-5.2) แผนแม่บทงานวิจัยจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการ
วิจัย” (CMP_2.1-5-5.1) 
               2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงากรวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งกระบวนการด าเนินงานให้อาจารย์และนักวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ก าหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th 
หรือเว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  (CMP_2.1-5-5.3)  
                3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  โดย พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ภาควิชาปรสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ 
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เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง เพื่อพัฒนาตนเองและได้ความรู้ด้านการวิจัยโรค
มาลาเรีย งานวิจัยฯ  (CMP_2.1-5-5.4) 
               โดยวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ
และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (CMP_2.1-5-5.5)  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจ ตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่
มีความรู้ความสามารถเป็นที่เชิญหน้าชูตาของวิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการคัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพดีเด่น  ผ่านคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2559 พิจารณาคัดสรรนักวิจัยดีเด่น (CMP_2.1-5-5.6) ซึ่งเห็นชอบให้เสนอ ผศ.ดร.ธารินี 
ไชยวงศ์ เป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป  
              ส าหรับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานเด่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ สมัครและส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา จากนั้นวิทยาลัยฯ 
จึงได้เสนอชื่อดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของมหาวิทยลัย ซึ่งผลการพิจารณา ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ได้รับ
การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการ
สอนและวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2558 และได้รับโล่ห์เกรียติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา (CMP_2.1-5-5.7) นอกจากนี้คณบดีวิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุขได้เสนอชื่อ 
ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สมัครเข้ารับการพิจารณานักปรสิต
วิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2559 ของสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคม
ศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (CMP_2.1-5-5.8)  ผลปรากฏว่า ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ได้รับ
รางวัลอันทรงเกียรติส าหรับนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการวิจัยทางปรสิตวิทยา
อย่างต่อเนื่อง (CMP_2.1-5-5.9) ซึ่งได้จัดให้มีการมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ท าการยกย่องและเชิญชู โดยการข้ึนเว็บไซต์ และการลงพิมพ์ใน 
จุลสารวิทยาลัยฯ (CMP_2.1-5-5.10) เพื่อเผยแพร่และยกย่องนักวิจัยดีเด่นต่อสารธารณชน 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน :  
       วิทยาลัยฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา 
(CMP_2.1-6-6.1) และค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP_2.1-6-6.2) 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
5 ข้อ 

(1,2,3,4,6) 
4 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_2.1-1-1.1 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และท านบ ารุงฯ 
CMP_2.1-1-1.2 คู่มือระบบบริหารงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
CMP_2.1-1-1.3 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (National Research Project Management: NRMS) 
CMP_2.1-1-1.4 การจัดการข้อมูลโครงการและสรุปโครงการในระบบ NRMS 
CMP_2.1-1-1.5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
CMP_2.1-1-1.6 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 
CMP_2.1-2-2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย  และหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
CMP_2.1-2-2.2 ห้องเอกสารสนเทศ 
CMP_2.1-2-2.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
CMP_2.1-2-2.4 ระบบป้องกันไวรัสของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Kaspersky Anti-virus 
CMP_2.1-2-2.5 ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที่ 5 ศาสตราจารย์อาคันตุกะ

หรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
CMP_2.1-2-2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนใต้ 
CMP_2.1-3-3.1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
CMP_2.1-3-3.2 โครงการวิจัยที่วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณ 
CMP_2.1-3-3.3 โครงการวิจัยที่วิทยาลัยฯ ร่วมกบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสบทบทุนวจิัยกับ 

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝา่ยวิชาการประเภททุนสง่เสริมอาจารย์รุ่นใหม่  
CMP_2.1-4-4.1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2558” 
CMP_2.1-4-4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ     
CMP_2.1-5-5.1 แผนยุทธศาสตร์การวิจัยตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
CMP_2.1-5-5.2 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2558” 
CMP_2.1-5-5.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอ

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
CMP_2.1-5-5.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโรคติดเชื้อมาลาเรียและปรสิตที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนใต้ 
CMP_2.1-5-5.5 ระบบบริหารงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
CMP_2.1-5-5.6 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2559 
CMP_2.1-5-5.7 บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนและวิจัย  ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ประจ าปี 2558 
CMP_2.1-5-5.8 สมัครเข้ารับการพิจารณานักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2559 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_2.1-5-5.9 ประกาศรางวัลอันทรงเกียรติส าหรับนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้าน
วิชาการและการวิจัยทางปรสิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง 

CMP_2.1-5-5.10 เว็บไซต์ และจุลสารวิทยาลัยฯ 
CMP_2.1-6-6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา 
CMP_2.1-6-6.2 ระเบียบค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั้น  เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น  
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา ดงันี้ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
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ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

3,861,500 บาท 

- จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย 3,108,500 บาท 
- จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 753,000 บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ปกีารศึกษา 2558 53.5 คน 
- จ านวนอาจารยป์ระจ า 52.5 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

3. เงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัที่ปฏิบัตงิานจริง 72,117.57 บาท/คน 
4. จ านวนผลรวมคะแนนทีไ่ด้ในระดับวิทยาลัย 5 คะแนน 
5. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

48,947 บาท 103,295.88 บาท 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

103,300 บาท 72,117.57 บาท 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 2559 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมา
ณปี 2559 ภายใน ภายนอก 

CMP_2.2-1 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของ
สารคัดหลั่งจากแมลงวันบ้าน 
Musca domestica แมลงวัน
หัวเขียว Chrysomya mega-
cephala และ Lucilia cu-
prina 

ผศ.ดร.ธารินี ไชย
วงศ์ 

300,000 300,000 - ม.อบ. 300,000 

CMP_2.2-2 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของสารอนุพันธ์จากใบหญ้า
หวาน (สตีวิออล) ในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของซีสต์ใน
เซลล์ท่อไต MDCK: การ
ประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคถุง
น้ าในไต 

นายเชาวลิต ยั่ว
จิตร 

300,000 300,000 - ม.อบ. 300,000 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 2559 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมา
ณปี 2559 ภายใน ภายนอก 

CMP_2.2-3 คุณสมบัติในการจับธาตุเหล็ก
และลดอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากฐาน ดอกนูนและ
เกสรจากบัวหลวงในเซลล์ตับ
เพาะเลี้ยงที่มีภาวะเหล็กเกิน 

ดร.กาญจนา แปง
จิตต์ 

300,000 300,000 - ม.อบ. 300,000 

CMP_2.2-4 การคัดแยกและการจ าแนก
เชื้อ Cryptococcus neofor-
mans จากมูลสัตว์ปีกและ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.ธันยาการย์ 
ศรีวรมาศ 

300,000 300,000 - ม.อบ. 300,000 

CMP_2.2-5 การศึกษาอุบัติการณ์โรค
ไข้เลือดออกในพื้นท่ีระบาด
และไม่ระบาดด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ผศ.จารุวรรณ์             
วงบุตดี 

299,200 299,200 - ม.อบ. 299,200 

CMP_2.2-6 ความชุกและพื้นฐานระดับ
โมเลกุลของธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินผิดปกติในบริเวณ
ชายแดนไทย ลาว กัมพูชา 

ดร.รสริน            
การเพียร 

299,200 299,200 - ม.อบ. 299,200 

CMP_2.2-7 การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ 
Burkholderia pseudomal-
lei ด้วยเทคนิค loop-medi-
ated isothermal amplifi-
cation ร่วมกับ lateral-flow 
dipstick (LAMP-LFD) 

ดร.ปรีดา 
ปราการกมานันท์ 

291,000 291,000 - ม.อบ. 291,000 

CMP_2.2-8 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ง
ด้วยดัชนีความสมบูรณ์ของพืช
พรรณ และตรวจระดับ
ความเครียดของเกษตรกรปลูก
ข้าว ในพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วย
ข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี 

นายวัชรพงษ์  
แสงนิล 

297,700 297,700 - ม.อบ. 297,700 

CMP_2.2-9 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์และ
ระบาดวิทยาของ Staphylo-
coccus aureus ท่ีดื้อต่อยา 
vancomycin 

ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต 

291,400 291,400 - ม.อบ. 291,400 

CMP_2.2-10 ผลของการขาดฮอร์โมน
เอสโตรเจนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตัวรับเอสโตร
เจนในสมองที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดภาวะวิตกกังวล 

อาจารย์สุวภรณ์  
แดนดี  

50,000 50,000 - วิทยาลัยฯ 50,000 

CMP_2.2-11 แนวทางการการจัดการขยะ
อินทรีย์ท่ีเกิดจากการแปรรูป
อาหารจากเนื้อสัตว์ของชุมชน

อาจารย์จินตนา    
ศิริบูรณ์พิพัฒนา  

20,000 20,000 - วิทยาลัยฯ 20,000 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 2559 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมา
ณปี 2559 ภายใน ภายนอก 

บ้านท่าบ้งมั่ง หมู่ 7 ต าบลโพธิ์
ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

CMP_2.2-12 ฤทธ์ิของสารสกัดจาก
โลดทะนงแดงต่อการต้าน
เมทัลโลโปรตีเนส ของพิษงู   

อาจารย์อนุวัตร  
ภิญญะชาติ 

50,000 50,000 - วิทยาลัยฯ 50,000 

CMP_2.2-13 การศึกษาคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
นักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

แพทย์หญิงศุทธินี 
ธิราช  

5,000 5,000 - วิทยาลัยฯ 5,000 

CMP_2.2-14 ผลของการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ต่อแนวคิดของนักศึกษาแพทย์
ต่อการน าความรู้/หลักค าสอน
ไปประยุกต์ใช้/พัฒนาตนเอง 

อาจารย์ฐานิสรา 
โฉมเกิด 

11,000 11,000 - วิทยาลัยฯ 11,000 

CMP_2.2-15 การศึกษาความผันแปรของ
หลอดเลือดแดง retroesoph-
ageal right subclavian และ
ความผันแปรร่วมอื่นๆ 

อาจารย์ฐานิสรา 
โฉมเกิด 

40,000 40,000 - วิทยาลัยฯ 40,000 

CMP_2.2-16 รูปแบบการจัดการระดับเสียง
จากการสัญจรของเรือในท่าน้ า
จังหวัดอุบลราชธานี 

อาจารย์นิตยา  
ชาค ารุณ  

47,000 47,000 - วิทยาลัยฯ 47,000 

CMP_2.2-17 การประเมินความเชื่อมโยง
ความรู้ระดับชั้นปรีคลินิก ของ
นักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาจารย์ปรีดา 
ปราการกมานันท์  

10,000 10,000 - วิทยาลัยฯ 10,000 

CMP_2.2-18 รูปแบบของระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

อาจารย์จีราพร 
ทิพย์พิลา 

37,000 37,000 - วิทยาลัยฯ 37,000 

CMP_2.2-19 การประมาณความสูงจาก
ความยาวกระดูกน่องในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีชีวิต 

อาจารย์นงนุช 
กัณหารัตน์  

5,000 5,000 - วิทยาลัยฯ 5,000 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 2559 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมา
ณปี 2559 ภายใน ภายนอก 

CMP_2.2-20 การประเมินสภาวะอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อาจารย์สุภาณี  
จันทร์ศิริ  

5,000 5,000 - วิทยาลัยฯ 5,000 

CMP_2.2-21 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของสารที่เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างจากสารอนุพันธ์จาก
ใบหญ้าหวาน (ASEN 023) ใน
การยับยั้งการเติบโตของซีสต์
นุงน้ าในไต 

นายเชาวลิต             
ยั่วจิตร  

600,000 150,000 
 

150,000 สกว. 300,000 

CMP_2.2-22 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์
ไหมไทยลูกผสมด้วยวิธีบ่งชี้
ทางเทคนิค Real time PCR 

ดร.สุรศักดิ์            
แว่นรัมย์ 

120,000 - 120,000 หม่อนไหม 120,000 

CMP_2.2-23 การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีและ
รูปแบบการกระจายของสาร
หนูปนเปื้อนในน้ าบาดลและ
ดินนาข้าว 

ผศ.จารุวรรณ์           
วงบุตดี 

233,000 - 233,000 สกอ. 233,000 

CMP_2.2-24 บทบาทของโปรตีนท่ีจับกรด
ไขมันของออร์พิสทอร์คิส วิเวอ
รินิในการขนส่งกรดไขมัน 

จิตติยวดี ศรีภา 250,000 - 250,000 สกอ. 250,000 

รวมทั้งหมด 4,161,500 3,108,500 753,000  3,861,500 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2   
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 
ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ผลงานวิจัย รวม   
0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 
8 1.6 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบตัร 

- - 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 

2 1.2 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันทีอ่อก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

4 3.2 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

22 22 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่ง

ทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
งาน

สร้างสรรค์ 
รวม 36 28 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด   
จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 64.5 คน 

- จ านวนอาจารยป์ระจ า 63.5 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทัง้หมด 

43 ร้อยละ 

จ านวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดับคณะวชิา 36 28 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 28 ร้อยละ 26.55 4.43 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินตนเอง                  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 26.55 ร้อยละ 43 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

CMP_2.3-1 Chaiwong T, Kurahashi H, Sanit S, 
Moophayak K, Sukontason K and 
Sukontason K.L. 

Three Sarcophagid species 
(Diptera: Sarcophagidae) newly 
recorded in Thailand 

Tropical Biomedi-
cine 

ISI 

CMP_2.3-2 Jaruwan Wongbutdee, Wachara-
pong Saengnill, Jutharat 
Jittimanee, Suwaporn Daendee 

Perceptions and risky behav-
iors associated with Leptospi-
rosis in an endemic area in a 
village of  Ubon Ratchathani 
Province, Thailand 

African Health Sci-
ences 

ISI 

CMP_2.3-3 Apiwat Sirichoat, Wunnee Chaija-
roonkhanarak, Parichat Prachaney, 
Wanassanan Pannangrong, Ratana 
Leksomboon, et., al. 

Effects of asiatic acid on spa-
tial working memory and cell 
proliferation in the adult rat 
hippocampus 

nutrients ISI 

CMP_2.3-4 Namfon Suebwongsa, Viraphong 
Lulitanond, Baltasar Mayo, Pan-
jamaporn Yotpanya and Marut-
pong Panya 

Development of an Esche-
richia coli–Lactobacillus casei 
shuttle vector for heterolo-
gous protein expression in 
Lactobacillus casei 

Springerplus ISI 

CMP_2.3-5 Limpiteeprakan P, Babel S. Leaching potential of silver 
from nanosilver-treated 
textile products 

Environ Monit As-
sess 

ISI 

CMP_2.3-6 Denise M. Mitrano, Pawena Limpi-
teeprakan, Sandhya Babel and 
Bernd Nowack 

Durability of nano-enhanced 
textiles through the life cycle: 
releases from landfilling after 
washing 

Environmental Sci-
ence Nano 

ISI 

CMP_2.3-7 Patcharee Jearanaikoona, Preeda 
Prakrankamanant, Chanvit Lee-
layuwat,Surasak Wanram, Tem-
duang Limpaiboon, Chamras 
Promptmas. 

The evaluation of loop-medi-
ated isothermal amplification-
quartzcrystal microbalance 
(LAMP-QCM) biosensor as a 
real-timemeasurement of 
HPV16 DNA 

Virological Methods ISI 

CMP_2.3-8 Pawana Panomket, Parichart 
Wongsana, Surasak Wanram, Su-
rasakdi Wongratanacheewin , 
Thanatchaporn Bartpho 

Relapsed melioidosis model in 
C57BL/6 mice  

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-9 Marupong Panya, Suthinee Thirat, 
Surasak Wanram, Pawana 
Panomket, Jiraporn Nilsakul 

Prevalence of blaPenA and 
blaOXA in Burkholderia pseudo-
mallei isolated from Patients 
at  Sanprasitthiprasong Hospi-
tal and their Susceptibility to 
Ceftazidime and Carbapenems 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-10 Tarinee Chaiwong, Thunyakarn 
Srivoramas, Marutpong Panya, Su-
rasak Wanram, Pawana Panomket 

Antibacterial activity of excre-
tions-secretions from 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

Chrysomya megacephala 
againt Escherichis  coli 

CMP_2.3-11 Preeda Prakranka-
manant and Metee Wongsena 

Overview: Detection of Human 
Papillomavirus in Clinical Sam-
ples 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-12 Phalakorn Suebsamran, Hansa 
Choenchoopon,  Suvit Roja-
nasaksothorn, Surapron Loiha, 
Parinya Chamnan 

Association between alcohol 
consumption and pre-diabe-
tes among 383,442 Thai popu-
lation aged 15 years and older 
in Ubon Ratchathani : Analyti-
cal cross-sectional study 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-13 Kanjana Pangjit,Latiporn 
Udomsuk, Supranee Upanan, 
Anusara Pongjanta, Nittaya 
Chansiw, and Somdet 
Srichairatanakool 

Iron-chelating and anti-hemo-
lytic properties of ethanolic 
extract of lotus (Nelumbonu-
cifera Gaertn) leaves 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-14 Anursara Pongjanta, Kanjana 
Pangjit, Somdet Srichairatanakool 

Antioxidant Activity and Cyto-
toxic Effect of Ventilago den-
ticulata Willd Leaves Extracts 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-15 Marutpong Panya, Viraphong Luli-
tanond, Pongsak Rattanachaikun-
sopon , Thanyakarn Srivoramas. 
Tarinee Chaiwong 

Isolation, Identification, and 
Evaluation of Novel Probiotic 
Strains isolated from Feces of 
Breast-Fed Infants 
 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-16 Chaowalit Yuajit, Varanuj Chatsud-
thipong 

Nutraceutical for autosomal 
dominant polycystic kidney 
disease therapy 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-17 Jaruwan Wongbutdee, Jutharat 
Jittimanee 

Detection of Leptospira in 
Rats Trapped from House-
holds in Phraroj village, Muang 
Sam Sip District, Ubon 
Ratchathani Province using 
Polymerase chain reaction 
Technique 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-18 Latiporn Udomsuk, Waranya Cha-
tuphonprasert, Kanokwan Jarukam-
jorn, Paiboon Sithithaworn 

Andrographolide Ameliorates 
Beta-naphthoflavone-induced 
CYP1A Enzyme Activity and Li-
pid Peroxidation in Hamsters 
with Acute Opisthorchiasis 

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-19 Anuwat Pinyachat  Comparative studies of struc-
tural and functional properties 
of snake venom metallopro-
teinases  

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

CMP_2.3-20 Surasak Wanram, Jakkra Sombat-
wong, Anun Sakunpong,  Prinya 
Prasongdee, Pawana Panomket, 
Parichart Wongsena,  Temduang 
Limpaiboon, and Patcharee 
Jearanaikoon 

Comparison of Automated 
and Conventional IHC Visual 
Scoring Analysis for MHC class 
I and Tapasin Expression in 
Cervical Carcinoma  

The Medical Associ-
ation of Thailand 

Pubmed 

CMP_2.3-21 Nongnuch Kanharat and Panya 
Tuamsuk 

Correlation between Micro-
vasular Density and Matrix 
Metalloproteinase 11 Expres-
sion in Prostate Cancer Tis-
sues: a Preliminary Study in 
Thailand 

Asian Pacific Journal 
of Cancer Preven-
tion 

Pubmed 

CMP_2.3-22 Jittiyawadee Sripa, Nadda Kiatsopit, 
Supawadee Piratae 

PREVALENCE OF TREMATODE 
LARVAE IN INTERMEDIATE 
HOSTS: SNAILS AND FISH IN 
KO AE SUB-DISTRICT OF 
KHUEANG NAI, UBON 
RATCHATHANI PROVINCE, 
THAILAND 

The Southeast Asian 
Journal of Tropical 
Medicine and Public 
Health 

ISI 

CMP_2.3-23 จิราภรณ์ หลาบค า, ลักษณีย์ บุญขาว, 
นิตยา ชาค ารุณ, สมเจตน์ ทองด า, จรีา
พร ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒ
นา 

รูปแบบการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี 

TCI 1 

CMP_2.3-24 ลักษณีย์ บุญขาว, โชติมา พลรักษา และ 
จีราพร ทิพย์พิลา 

 การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในโรง
เตาเผาอิฐมอญแห่งหน่ึงในอาเภอวา
รินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 1 

CMP_2.3-25 นิยม จันทร์นวล พัจนภา วงษาพรหม 
ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 

ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วารสารสาธารณสุข
ศาสตร์ 

TCI 1 

CMP_2.3-26 Chaikoolvatana A, Manwong M, 
Chaikoolvatana C, Saisingh N, 
Wongthanu S, Kwangtong M. 

Prevalence and factors influ-
encing smoking behaviors 
among vocational and tech-
nical students in a North-East-
ern Province of Thailand 

จุฬาลงกรณ์เวชสาร TCI 2 

CMP_2.3-27 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์, 
วชิรศักดิ์ ปกาสิต3 

การส ารวจความรู้ด้านสุขภาพของ
เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ในพื้นท่ีอีสารใต้ 3 จังหวัด 

ศรีนครินทร์เวชสาร TCI 2 

CMP_2.3-28 สมเจตน์  ทองด า  มินตรา  สาระรักษ ์ 
นิตยา  ชาค ารุณ สุภาวดี  แก้วระหัน 

สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผู้
ปลูกกะหล่ าปลี ในแขวงจ าปาสัก  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

CMP_2.3-29 จิราพร ภูดอนตอง, จิรายุทธ ยาพลัง, 
ชญานี พงษ์พุ่ม, นวรัตน์ เกียรติอรุณ, พร
นภา ชนารี, ฤชายุช์ วรรณจู, วิษณุ สีนุ, 
สุชาดา รุ่งชลชวลิต, อภิศักดิ์ เทพสมบัติ, 
ปรารถนา โฉมเฉลา, สุวภรณ์ แดนดี, 
จารุวรรณ์ วงบุตดี, จุฑารัตน์ จิตติมณี, 
เชาวลิต ยั่วจิตร 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดสะสมของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดท่ี 2  
บ้านแคน ต าบลดอนมดแดง อ าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ  

CMP_2.3-30 นิยม จันทร์นวล* ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ พัจ
นภา วงษาพรหม และจิราวัฒน์ นารีรัตน์ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุบ้านนาสะไมย์ 
จังหวัดยโสธร 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ  

CMP_2.3-31 จีราพร  ทิพย์พิลา* ณัฐชากานต์ จิตต์
ระเบียบ และเอมิกา ศรีกฤษณรัตน์ 

สภาพแวดล้อมและ กระบวนการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของร้าน
รับซ้ือของเก่า  
ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ  

CMP_2.3-32 รัตติยา ทองรุ่ง วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ วิร
รัฐ จินาทองไทย กาญจนา แปงจิตต์ รส
ริน การเพียร  และอื่นๆ 

การศึกษาพฤติกรรมและค่านิยม
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชากรหมู่บ้านแคน  
ต าบลดอนมดแดง อ าเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

CMP_2.3-33 ปรีดา ปราการกมานันท์ ลติพร อุดมสุข 
มารุตพงศ์ ปัญญา ศิริพงษ์ สิระมนต์ ปรา
มาภรณ์ ภาสตโรจน์ กานต์พิชชา ไชย
มงคล และอื่นๆ 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
น้ าหนักเกินและอ้วนของประชากร
อายุ 40-60 ปี  
ในบ้านแคน อ าเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ  

CMP_2.3-34 อนุวัตร  ภิญญะชาติ, สมเจตน์  ทองด า, 
ปาริชาติ  วงศ์เสนา, ศุภราช  เลาหพิทักษ์
วร, จักรพงษ์  โมฬีชาติ,ณัฐนรี  ประสาน
ทอง และอื่นๆ 

สัดส่วนขยะมูลฝอย และความรู้ใน
การคัดแยกขยะ: ศึกษาในชุมชน
บ้านแคน ดอนมดแดง อุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ  

CMP_2.3-35 มินตรา สาระรักษ์  ชนิสรา สุบิน และ 
อุไรวรรณ ปะตินัดตัง 

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ต าบลโหรา อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 10 

ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 

CMP_2.3-36 มินตรา สาระรักษ์, จิราภรณ์ หลาบค า, 
สมเจตร์ ทองด า, จีราพร ทิพย์พิลา และ
จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนส าหรับครูสังกัดโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนกองก ากับการต า
ตรวจตระเวนชายแดนท่ี 22 
อุบลราชธานี 

วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ี 

TCI 1 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 
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องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการให้บริการวิชาการจ านวนหลายโครงการในแต่ะปี  
2. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการและทีม มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ

การวิจัย  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การรายงานความส าเร็จของโครงการ ด าเนินการล่าช้า 
2. โครงการบริการวิชาการยังไมไ่ดต้อบสนองความต้องการของชุมในพื้นที่เท่าที่ควร 
3. จัดกลุ่มโครงการบริการวิชาการให้เป็นหมวดหมู่และใช้ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการทีผ่า่นมาเลือก

และปรับแก้โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการ
บริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 ผลการด าเนินงาน :  
              วิทยาลัยฯมีการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของประชาชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยเน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบล
ธาตุ และต าบลค าขวาง และให้กรอบนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
แก่เด็ก ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ความั่งคงด้านอาชีพ 3)  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/ สังคม / กลุ่ม
วิชากชีพ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักในเรื่องบริการวิชาการแก่สังคมได้ส ารวจความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จ านวน 114 คน  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับ
บริการวิชาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 23.76 รองลงมาคือ ด้านสุขภาพเด็กและนักเรียน ร้อยละ 17.82  
และด้านโภชนาการ ร้อยละ 17.49 ซึ่งผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2558 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการด าเนินโครงการบริการวิชการ โดยเน้นโรคที่พบบ่อย เช่น เบาหวาน และความดัน (CMP_3.1-1-1.1) 
จากนั้นจึงได้เสนอให้อาจารย์และบุคลากรได้จัดท าโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
ซึ่งจะอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  วิทยาลัยฯ มีการ
จัดท าแผนตัวชี้วัดความส าเร็จและโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อก าหนดพื้นที่ศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ จ านวน 5 โครงการ  ผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 
9/2559 (CMP_3.1-1-1.2, รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559; CMP_3.1-1-1.3,
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

โครงการ จ านวน 5 โครงการ) เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างมีเป้าหมายตามตัวชี้วัด และการติดตามผลส าเร็จ
ของโครงการต่อไป ซึ่งได้จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (CMP_3.1-1-1.4) 
 

 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 ผลการด าเนินงาน :  
     วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ 
จากการบริการวิชาการแก่สังคมในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
โดยมี 3 ประเด็นดังนี้ (CMP_3.1-2-2.1) 
    1. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และนักศึกษา 
    2. การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย หรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
  3. การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชน และประชาชน ให้มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน องค์กร หรือถ่ายทอดความรึ้ที่ได้รับต่อไปยังคนอ่ืนๆ ได้ 
  ซึ่งได้เสนอแผนโครงการบริการวิชาการเร่ือง “พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ  
คร้ังที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น น าไปสู่การแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ 2) เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ของวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเชื่อมโยงไปสู่การวิจัย 3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงในการท างานด้าน
สุขภาพร่วมกับชุมชน (CMP_3.1-2-2.2) 
 

 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
            โครงการ “การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะทีด่ีของประชาชนในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี”  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ รณรงค์ให้ความรู้และ
เสนอแนวทางการป้องกันและรกัษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2) เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในการตรวจ
สมรรถภาพทางกาย การคัดกรอง ป้องกัน ให้ค าแนะน าและให้การออกก าลังกายเพื่อการรักษาโรคทางระบบโครงรา่ง
และกล้ามเนื้อแก่คนในชุมชน ในพื้นที่ต าบลธาต ุอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (CMP_3.1-3-3.1)  
 

 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

 ผลการด าเนินงาน :   
          วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการ (CMP_3.1-4-4.1) นอกจากนี้ได้น าผลการประเมิน
ผลส าเร็จสรุปเข้ารายงานคณะกรรมการประจ า เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคมในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน (CMP_3.1-4-4.2) 
 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 ผลการด าเนินงาน : 
          จากแผนการด าเนินงานและผลการพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า ซึ่งมีโครงการที่มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แก่ โครงการบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และ
ดัชนีมวลกายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ซึ่งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ได้รู้จักการป้องกันและควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และดัชนีมวลกายฯ ได้รับการ
อนุมัติจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ให้มีการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง จึง ได้มีการ
ปรับแผนการด าเนินกิจกรรมโดยมีการบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดเพิ่มเติม จ านวน 2 ครั้ง และเพื่อเป็นการ
ติดตามผลการศึกษา และการควบคุมเบาหวานของประชาชนที่เข้ารับบริการ ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเดิม เพื่อให้
ประชาชนได้มีการดูแล และการป้องกันภาวะระดับน้ าตาในเลือดสูง พร้อมการเพิ่มกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้อีกด้วย 
(CMP_3.1-5-5.1) 

 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 ผลการด าเนินงาน : 
           ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง และให้กรอบนโยบาย 4 ประเด็น คือ 1) การให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) การ
ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความั่งคงด้านอาชีพ 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการ
เรียนรู้แก่ชุมชน/ สังคม / กลุ่มวิชากชีพ และหน่วยงานต่างๆ (CMP_3.1-6-6.1) ซึ่งวิทยาลัยฯได้ร่วมกิจรรมการ
ภายใต้แผนงานของมหาวิทยาลัยจ านวน 2 โครงการ คือ 1 โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ปี 3 และ 2) โครงการบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และดัชนีมวลกายเพื่อการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (CMP_3.1-6-6.2: รายงานสิ้นสุดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม) 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
4 ข้อ 

(1,2,3,6) 
3 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง                   

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_3.1-1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2558  ส ารวจความต้องการ
รับบริการวิชาการแก่สังคม 

CMP_3.1-1-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 แผนตัวชี้วัดความส าเร็จ
และโครงการบริการวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

CMP_3.1-1-1.3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 5 โครงการ 
CMP_3.1-1-1.4 แผนปฏบิัติงาน (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
CMP_3.1-2-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 แผนการใช้ประโยชน์ 

จากการบริการวิชาการแก่สังคม 
CMP_3.1-2-2.2 โครงการบริการวิชาการเร่ือง “พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ  

คร้ังที่ 3” 
CMP_3.1-3-3.1 โครงการ “การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครง

ร่างและกลา้มเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะทีด่ีของประชาชนในชุมชน
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 

CMP_3.1-4-4.1 แบบประเมนิสิ้นสุดโครงการบริการวิชาการตามตัวบง่ชี้ของกิจกรรม 
CMP_3.1-4-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 ประเมินความส าเร็จ

ตามตัวบง่ชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
CMP_3.1-5-5.1 โครงการบริการตรวจวัดระดบัน้ าตาลในเลือด และดชันีมวลกายเพื่อการป้องกันและควบคุม

โรคเบาหวาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
CMP_3.1-6-6.1 แผนบริการวชิาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
CMP_3.1-6-6.2 รายงานสิ้นสุดโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 1 โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 3 และ โครงการบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และดัชนี
มวลกายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 
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องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
     1. บุคลากร อาจารย์ นักศึกษามีความตระหนักในเร่ืองการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ โดยให้ 
        ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่เป็นประจ าทุกปี 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน และการวิจัยมีน้อย  
2. อาจารย์ให้ความสนใจในการท ากิจกรรมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีน้อย  

 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่   4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 -7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  
มี เกณฑ์การประเมิน 

 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ผลการด าเนินงาน :  
      วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การสืบสานประเพณี และการเผยแพร่
วัฒนธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อก าหนด
นโยบาย แผนการด าเนินงาน และการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมท านุบร างศิลปวัฒนธรรม (CMP_4.1-1-1.1) มี
การจัดท าโครงสร้างองค์กรภายใต้การบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายวิจัย และมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน (CMP_4.1-1-1.2) 
 

 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน :  
         วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สบืสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา คน้คว้า วจิัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้
นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  (CMP_4.1-2-2.1) 
ซึ่งได้ก าหนดตวัชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ผา่นคณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 7/2559 (CMP_4.1-2-2.2) 
มีการสนับสนนุงบประมาณในการด าเนินโครงการ เช่น โครงการฝึกกรรมฐานและสนุทรียสนทนา ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อตอบสนองความส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
          วิทยาลัยฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(CMP_4.1-3-3.1) และการจัดส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรม (CMP_4.1-3-3.2) และการรายงานผ่านคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินโครงการ (CMP_4.1-3-3.3) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน :  
          วิทยาลัยฯ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการประเมินผ่านคณะกรรมการประจ าครั้งที่ 7/2559 เพื่อเป็นการพัฒนาการ
บริการวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน (CMP_4.1-4-4.1) 
 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน :  
          จากผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 79.30 ซึ่งไม่
บรรลุเป้าหมาย และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2559 ได้แนะน าให้มีการปรับกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม และพบว่าในปี พ.ศ. 2559 โครงการดังกล่วได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมผลประเมินพบว่า ร้อยละ 
96.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมีความใกล้ชิดและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
มากขึ้น ซึ่งได้จัดกิจกรรมในวัดป่าบุญล้อม เป็นระยะเวลา 3 วัน มีการท าวัดเช้าและท าวัดเย็นและการบรรยายเกี่ยวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนากับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง หลังจากนั้นได้มีการจัดกิจกรรม ณ อาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยเชิญพระอาจารย์อธิการอุเทน กัลยาโล เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์ และพระอาจารย์
ภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าเย็นบุญ บรรยายธรรมะกับการท างาน ให้บุคลากรและอาจารย์ได้ซาบซึ่งในหลักธรรมค า
สอน เพื่อการท างานที่ดีต่อไป (CMP_4.1-5-5.1) 
 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 ผลการด าเนินงาน :  
           วิทยาลัยฯ จัดท ารายงานประจ าปี (CMP_4.1-6-6.1) และจุลสารวิทยาลัยฯ (CMP_4.1-6-6.2) เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 

 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 ผลการด าเนินงาน : 
 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
5 ข้อ 

(1,2,3,4,6) 
4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_4.1-1-1.1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
CMP_4.1-1-1.2 แผนบริการวชิาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2559 
CMP_4.1-2-2.1 แผนปฏบิัติงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
CMP_4.1-2-2.2 รายงานคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 7/2559 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
CMP_4.1-3-3.1 ระบบบริหารจัดการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP_4.1-3-3.2 รายงานผลการด าเนนิกิจกรรม 
CMP_4.1-3-3.3 รายงานคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 7/2559 ติดตามการด าเนินโครงการ 
CMP_4.1-4-4.1 รายงานคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 7/2559 ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและ

โครงการ 
CMP_4.1-5-5.1 โครงการพัฒนาตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
CMP_4.1-6-6.1 รายงานประจ าป ี
CMP_4.1-6-6.2 จุลสารวิทยาลยั 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกิจ 
กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 
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องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรโดยรวม 
2. มีการสนับสนุนบุคลากรให้มีประสบการณ์ โดยให้เงินทุนสนับสนุน ในการเพิ่มประสบการณ์และคุณวุฒิ

อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีการประชุม ติดตาม และพัฒนาการด าเนินงานทุกเดือน เพื่อ

ประเมินและติดตามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
4. การด าเนินงานของผู้บริหาร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจ านวนมาก ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6. มีงบประมาณในการด าเนินการเหมาะสม 
7. มีสถานที่และครุภัณฑ์เหมาะสมค่อนข้างเพียงพอในการด าเนินการเรียนการสอนและและการบริหาร

จัดการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีเข้าใจที่ดีเก่ียวกับทิศทางการพัฒนา บริหารหน่วยงานและวฒันธรรมองค์กร 
2. ระบบในการสื่อสารระบบการบริหารไม่ชัดเจน 
3. ระบบการพัฒนาองค์กร และบุคลากรไมช่ัดเจนไม่ความต่อเนือ่ง 

  4. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับทางมหาวทิยาลัยฯ 
  5. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าเร่งขอต าแหน่งทางวชิาการเมื่อถึงก าหนดเวลาที่สามารถยื่นขอได้ 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. จัดให้มีการประชุมบุคลากรทกุคนทั้งวิทยาลัยเพื่อการประเมนิผลการปฏิบัติงานของปีที่ผา่นมา และ   
   พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ 
   วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ พร้อมการวาง  
   แผนการด าเนนิงานดา้นตา่งๆ  
2. จัดให้มีการถ่ายทอดแผนแก่บุคลากรทุกคนเพื่อรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
3. เน้นการแจ้งเวียนผลการประชุมกรรมการกรรมการประจ าไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินตามมติ 

 
นวัติกรรม 

1. จัดให้มีกรรมการประจ าส านักงานเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของสายสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน 
   ภายในวิทยาลัย เม่ือมิถุนายน 2558 เพื่อเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมในการยื่นข้อเสนอแนะการเร่ืองต่าง 
   ต่างๆ เช่นบริหารจัดการ การแก้ปัญหาต่างๆของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาองค์กร บุคลากร เพื่อเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการท างานอย่างมีความสุข 
2. จัดให้มีคณะท างานงานบริหารทั่วไป เพื่อปฏิบัติที่ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก หรืองานที่ไม่มีระบบที่ชัดเจน หรือ 
   งานที่ไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบ เพื่อความคล่องตัว ตรงสายงาน มีการควบคุมก ากับที่ชัดเจน 
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3. จัดให้มีคณะท างานประกันคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ คือ คณะท างาน WFME และ คณะท างาน EdPEx   
   เพื่อด าเนินการเร่ืองการประกันคุณภาพตามแผนที่ก าหนด 
4. จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ค่างานของแต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน วิเคราะโครางสร้างการปฏิบัติงาน 
   ของแต่ละหน่วยงาน การเกลี่ยภาระงาน การออกแบบกระบวนงานใหม่ และการรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงานและการประเมินผลการประฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 

 - 84 -  
 

 
ตัวบ่งชี้ที่   5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  
มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ผลการด าเนินงาน : 
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ 

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

1.  มีการปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.2555-2559 
(CMP_5.1-1-1) ทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม และน าผลการวิเคราะห์ SWOT เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ  โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ “วิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ” และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ “ภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่ง
ภูมิภาคล าน้ าโขง”  โดยแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ  พ.ศ.2555-2559  ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (CMP_5.1-1-2)   
       2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงาน  

         วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดท าแผน     
กลยุทธ์เพื่อพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในวันที่ 25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเพื่อ
การส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP_5.1-1-1.3)  ซึ่งได้ด าเนินการทบทวน
การด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้  และปรับค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยน าผลการ
ทบทวนเสนอคณะกรรมการประประจ าวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-1.4)  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็นผู้แทนจากทุก
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กลุ่มวิชา/กลุ่มงานเพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2559 และก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (ระดับกลยุทธ์) และตัวบ่งชี้
ระดับโครงการ/กิจกรรม และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงาน และบุคลากรภายในวิทยาลัย
ฯ  

3. มีการพัฒนาและจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ.2555-2559 ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.2555-2559 พิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง
การเงิน ประกอบกับรายงานการตรวจสอบภายในที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (CMP_5.1-1-1.5)   
       4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา พ.ศ.
2555-2559 เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ และมีการด าเนินงานตาม 4 พันธกิจ
หลัก คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการ
บริหารจัดการ ตามกรอบเวลาปีงบประมาณ ตั้ งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 กันยายน 2558 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน/
โครงการประจ าปี ครบทุกพันธกิจ  (CMP_5.1-1-1.6) ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2558 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 และได้รับอนุมติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 กันยายน 2558 (CMP_5.1-1-1.7)   
      5. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธแ์ผนปฏบิัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้เพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
             5.1 วิทยาลัยฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี โดยผ่านมติของ
กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และมีการก าหนดแผนตัวชี้วัดความส าเร็จ(KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนกลยุทธ์ ในแต่ละปี และมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ ครบตาม 5 พันธกิจ                
(CMP_5.1-1-1.8) โดยได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานไว้ในแผนอย่างชัดเจน และมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-1.9)   
             5.2 วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อยางสม่ าเสมอ    
เปนรายไตรมาส (4 ครั้งต่อป โดยมีการรายงานผลการด าเนินงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
(CMP_5.1-1-1.10) พร้อมรายงานผลดังกล่าวต่อไปยังสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านกองแผนงาน  
              5.3 วิทยาลัยฯ มีการสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
โดยรายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯและรายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ ไปยังมหาวิทยาลัยฯ พร้อมรายงานผลดังกล่าวไปยังสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านกองแผนงาน (CMP_5.1-1-1.11)    

 6. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
          วิทยาลัยฯ มีน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ไตรมาส 3 ตาม
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  คร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยที่มี
การพิจารณาผลการด าเนินงานดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในปี 2560 โดยพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 (CMP_5.1-1-1.12) ซึ่งมีการสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งการปรับปรุงแผน  และมีน าการปรับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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พ.ศ.2560 เช่น มีการเพิ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ เพื่อตอบเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พ.ศ.2560-2564 โดยเน้น  

(1) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน   

           (2) พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มีคุณภาพและไมาตร
ฐาน และพัฒนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ เช่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่าย
ศักยภาพทางดา้นสุขภาพของชมุชน  
                  (3) พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล ได้แก่ โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการระบบคุณภาพ TQA , 
EdPEx, WFME และ HA 

(4)  สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เน้น Active learning ได้แก่ โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน จัดหาครุภัณฑ์ ICT และซอฟแวร์ส าหรับการเรียนการสอน 
 

 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. วิทยาลัยฯ ได้วางแผนการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อค านวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ

หลักสูตร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ตามค าสั่งที่ 82/2559 (CMP_5.2-2-2.1) และได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการ
ปันส่วนค่าใช้จ่าย ในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2558 (CMP_5.2-2-2.2) และได้มีการค านวณต้นทุน
ต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรแล้ว (CMP_5.2-2-2.3)   แต่เนื่องจากยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนซึ่งต้องรอเพิ่มเติม
จากมหาวิทยาลัย เช่นการปันส่วนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย ฯ  จึงอาจส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยที่วิเคราะห์ได้ยังไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง 
และข้อมูลรายจ่ายผันแปรตามนโยบายภาครัฐ เช่นการปรับเพิ่มเงินเดือนค่าจ้าง การก าหนดสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาที่รับจริงฯ   จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไม่คงที่ และโดยสรุปใน
ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มีต้นทุนต่อหน่วยประมาณ 350,000.00บาท/คน/ปี 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)  มีต้นทุนต่อหน่วยประมาณ 90,000.00บาท/คน/ปี 
ทั้งนี้ ได้รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อ
รับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างคุ้มค่าต่อไป 
(CMP_5.2-2-2.4)  

      2.  ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต   
          และโอกาสในการแข่งขันนั้น ทางวิทยาลัยฯได้น าผลการคิดต้นทุนต่อหลักสูตร เข้าที่ประชุมกรรมการ 
          ประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เพื่อพิจารณาในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรว่ามี 
          ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

 ผลการด าเนินงาน : 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที ่4-5 ตลุาคม 2559 

- 87 - 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับวิทยาลัยฯ โดย
มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตามค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(CMP_5.1-3-3.1) 

3.2 มีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความ
เสี่ยง ตามพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส ารวจความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ
ภายในวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-3-3.2) และจากการรวบรวมความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ สามารถแยก
ประเภทความเสี่ยงตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ ดังนี้  

(1). ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ มี
จ านวนทั้งสิ้น 8 ความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อพันธกิจที่ 1 ด้านการผลิต
บัณฑิต และพัฒนาอาจารย์ จ านวน 2 ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ส่งผลต่อพันธกิจที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล จ านวน 6 ความเสี่ยง 

(2). ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ มี
จ านวนทั้งสิ้น 11 ความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อพันธกิจที่ 1 ด้านการผลิต
บัณฑิต และพัฒนาอาจารย์ จ านวน 1 ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ส่ งผลต่อพันธกิจที่ 5 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล จ านวน 10 ความเสี่ยง 

          จากความเสี่ยงที่รวบรวมได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากผลกระทบหรือระดับความ
รุนแรง (Consequences/Impact : C) ประเมินโอกาส (Likelihood : L) และระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk : D) ทั้งนี้ ผลการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและระดับปานกลาง 
ดังนี้  
1. ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายนอก ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ได้แก่ 

1 ค่าใช้จ่ายบองบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
2 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง 
3 การบันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS  
4 การบันทึกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินในระบบ UBUFMIS เกิดความล่าช้า 
5 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย 

6 ลูกหนี้เงินยืมมีการค้างช าระนานเกินก าหนด 
7 การควบคุมครุภัณฑ์ 

2. ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายนอก ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก ่
1 การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอมสุดท้ายมีความล่าช้า 

3. ความเสี่ยงปัจจัยภายใน ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ได้แก ่

1 การกรอก มคอ.3/มคอ.5 ในระบบ TQF mapper ไม่ครบทุกรายวิชา ในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ของแต่ละภาคการศึกษา 
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2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3 การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
4 การพัฒนาบุคลากร 
5 การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในหน่วยงาน 
6 ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
7 การปฏิบัติงานของงานยานพาหนะ 
8 การส ารวจปริมาณและความต้องการใช้พัสดุไม่ครบถ้วน,ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ความต้องการที่

แท้จริง 
9 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
10 การติดเชื้อก่อโรคของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
11 การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในระบบ UBUFMIS เกิดความผิดพลาด 

        จากผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2558 (CMP_5.1-3-3.3) เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และที่ประชุมมีมติเลือกความเสี่ยงจากความเสี่ยงทั้งหมด 19 ความเสี่ยง มาจ านวน 8 ความ
เสี่ยงเพื่อน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัย และได้ก าหนดผู้รับผิดชอบดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นผู้ด าเนินงานตาม
แผน 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (เทคโนโลยี)  คือ การบันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับ เงินค่า
รักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ น.ส.ธัญ
ลักษณ์ ถาวร เป็นผู้ด าเนินงานตามแผน 

3. ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานและคุณภาพของหลักสูตรวิทยาลัยฯมอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุข เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน 

4. ด้านการผลิตบณัฑิต คือ การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอมสุดท้ายมีความลา่ชา้
ส่งผลต่อการด าเนินงานและคุณภาพของหลักสูตรวิทยาลยัฯมอบหมายให้ นายเวนจิ หงษา เปน็
ผู้รับผิดชอบด าเนนิงานตามแผน 

5. ความเสี่ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่ามีน้อยสง่ผลต่อการด าเนินงานและคุณภาพของหลักสูตรวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นาง
รัชฐา ราตร ีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน 

6. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ การติดเชื้อก่อโรคของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา สารักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนนิงานตามแผน 

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ลูกหนี้เงินยืมมีการค้างช าระนานเกินก าหนด ส่งผลต่อการด าเนนิงาน
ของวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นางสาวธนาภรณ์ โสภาพ เป็นผู้ด าเนินงานตามแผน 

8. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) คือ ด้านการควบคุมครุภัณฑ์ ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของวิทยาลยัฯ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ภานุวัฒน์ แหวนวงษ์ เปน็ผู้ด าเนินงานตามแผน 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปยังผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินงาน ตาม
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แผนบริหารความเสี่ยง (CMP_5.1-3-3.4) และแจ้งเวียนไปยังกองแผนงาน (CMP_5.1-3-3.5) เพื่อบรรจุ
แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ ลงในแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

3.3 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน, 9 เดือน 
และ 12 เดือน 

         ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าฯ ดังนี้ 

1.ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงด้านต่างๆ (CMP_5.1-3-3.6) และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 (CMP_5.1-3-3.7) ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงที่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จและสามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ จ านวน 3 ความเสี่ยง ได้แก่  

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอมสุดท้ายมี
ความล่าช้า โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับ
ความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับต่ า (CMP_5.1-3-3.8) 

1.2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (เทคโนโลยี )  คือ การบันทึกข้อมูลในการออก
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS โดยจากการประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงมากเป็นความ
เสี่ยงระดับปานกลาง (CMP_5.1-3-3.9) 

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) คือ ด้านการควบคุมครุภัณฑ์  
โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงจาก
ความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง (CMP_5.1-3-3.10) 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่สามารถลดระดับลงได้ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 8 
ความเสี่ยง 

2.ครั้งที่ 2 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ (CMP_5.1-3-3.11) และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 (CMP_5.1-3-3.12) ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จและ
สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ จ านวน 4 ความเสี่ยง ได้แก่  

2.1. ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอมสุดท้ายมี
ความล่าช้า โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับ
ความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับต่ า (CMP_5.1-3-3.8) 

2.2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (เทคโนโลยี) คือ การบันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับ
ค่ารักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS โดยจากการประเมินผลการจัดการความ
เสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงมากเป็นความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง (CMP_5.1-3-3.9) 

2.3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) คือ ด้านการควบคุมครุภัณฑ์  
โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงจาก
ความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง (CMP_5.1-3-3.10) 
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2.4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ การติดเชื้อก่อโรคของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลด
ระดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง (CMP_5.1-3-
3.13) 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่สามารถลดระดับลงได้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 8 ความ
เสี่ยง 

3. ครั้งที่ 3 ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ (CMP_5.1-3-3.14) และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2559 (CMP_5.1-3-3.15) ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จและ
สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ จ านวน 6 ความเสี่ยง และมีความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่
สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ จ านวน 2 ความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และสามารถลดระดับความเสี่ยงได้ จ านวน 6 
ความเสี่ยง ได้แก่ 
3.1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอม

สุดท้ายมีความล่าช้า โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่า
สามารถลดระดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับต่ า 
(CMP_5.1-3-3.8) 

3.1.2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (เทคโนโลยี) คือ การบันทึกข้อมูลในการออก
ใบเสร็จรับ เงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS โดยจากการ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงจาก
ความเสี่ยงสูงมากเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง (CMP_5.1-3-3.9) 

3.1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน และงบประมาณ) คือ ด้านการควบคุม
ครุภัณฑ์ โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลด
ระดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง 
(CMP_5.1-3-3.10) 

3.1.4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ การติดเชื้อก่อโรคของ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
พบว่าสามารถลดระดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงสูงเป็นความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง (CMP_5.1-3-3.13) 

3.1.5 ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี  โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลด
ระดับความเสี่ ยงจากความเสี่ ยงสู ง มากเป็นความเสี่ ยงระดับสู ง      
(CMP_5.1-3-3.16) 

3.1.6 ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ลูกหนี้เงินยืมมีการค้างช าระนานเกินก าหนด 
โดยจากการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง พบว่าสามารถลดระดับ
ความ เสี่ ย ง จากความ เสี่ ย งสู ง เป็ นความ เสี่ ย ง ระดั บปานกลา ง                  
(CMP_5.1-3-3.17) 

3.2 ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ จ านวน 2 
ความเสี่ยง ได้แก่ 
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3.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน 1 ปีแรก                
มีแนวโน้มลดลง (CMP_5.1-3-3.18) 

3.2.2 ความเสี่ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย (CMP_5.1-3-3.19) 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่สามารถลดระดับลงได้ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 8 ความ
เสี่ยง  และความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงลงได้ คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ านวนความ
เสี่ยงทั้งหมด 8 ความเสี่ยง            

จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน, 9 
เดือน และ 12 เดือน พบว่าวิทยาลัยฯ สามารถจัดการลดระดับความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ได้ ร้อยละ 75 ของจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 
และยังมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการลดระดับความเสี่ยงได้ร้อยละ 25 ของจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ ความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการลดระดับความเสี่ยงได้ วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตั้งแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ 
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมความเสี่ยง ต่อไป 
 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผลการด าเนินงาน : 

             ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล และใช้ศักยภาพภาวะผูน้ าที่มีอยู่ โดยค านงึถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ดงันี้ 
 

ด้าน การด าเนินงาน 
1. หลักประสทิธิผล  วิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติราชการตามทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีการร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธของวิทยาลัย
และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือโครงการ
ตามกลยุทธที่วางไว้ โดยปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน
ให้ดีขึ้นจากข้อที่เป็นโอกาสพัฒนาที่ระบุผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ โดยมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ (CMP_5.1-4-4.1) 
รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559)   

2. หลักประสทิธิภาพ          คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯได้อนุมัติและให้ความส าคัญกับ
นโยบายวิทยาลัยฯโดยให้งานบริหารบุคคล ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ 
วิเคราะห์ โครงสร้างการปฏิบัติงานของ หน่วยงานย่อย วิเคราะห์ค่างาน 
เพื่อก าหนดภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน  
วิทยาลัยฯมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและลด
ขั้นตอน เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน (CMP_5.1-4-4.2)  กิจกรรมวิเคราะห์โครงสร้างและค่า
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ประหยัดเวลาและแรงงาน 
ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน โดยพยายามปรับใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มากที่สุด  เช่นการปรับปรุงระบบประเมินผล
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การปฏิบัติงานทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ จากเดิมใช้แบบประเมิน
ที่เป็นกระดาษ มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิคทั้งหมด (CMP_5.1-4-4.3) 
ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ เม.ย-ก.ย59 
      วิทยาลัยยังคง มาตรการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากร และใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นงดใช้ลิทฟ์ทุกวันพุธ   
      วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ หรือให้งบประมาณในการ
พัฒนาตนเอง เช่นมีการจัดอบรมให้ความรู้ในสิ่งที่เป็นความต้องการของ
บุคลากรทั้งจากแบบส ารวจความต้องการ และผลการวัดความสุข เช่น 
KM ภาษีกับมนุษย์เงินเดือน  การออมในระบบกองทุน การอบรมวิธีการ 
ขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น การผลิตเอกสารวิชาการเพื่อก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น (CMP_5.1-4-4.4)  
         นอกจากนี้ ได้มีการปฏิรูปงานของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
ฯเพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ในการ
ท างานกับผู้บริหารระดับสูงดียิ่งขึ้น เช่น 
 2.1 การปรับปรุงการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น มีปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี การส่ง
วาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบให้กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เป็นต้น  (CMP_5.1-4-4.5) 
หนังสือแจ้งก าหนดการประชุมปี 2559  
2.2 วาระเพื่อพิจารณาหากจะเสนอเข้าที่ประชุมต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯก่อน หากกรณีเป็นวาระเร่งด่วน 
จะต้องเสนอวาระผ่านเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาก่อน (CMP_5.1-4-4.6)   

3. หลักการตอบสนอง  วิทยาลัยฯมีการน าระบบประกันคุณภาพใช้ในการพัฒนาองค์กร อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประกันมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และผลงาน ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ โดยมีการแจ้งต่อผู้บริหารในการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ให้ทราบผลการประเมินและรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ทุก
คร้ังเมื่อมีการประเมิน เพื่อด าเนินการตามพันธกิจให้ครอบคลุมทั้งสี่ด้าน
ตามมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะพันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน 
เพื่อรับใช้สังคม (CMP_5.1-4-4.7) 

4. หลักภาระรับผดิชอบ  วิทยาลัยฯมีการพิจารณโครงการและก าหนดเป้าหมาย แผนการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจความรับผิดชอบหลักของวิทยาลัย มีการ
บริหารงานให้ด าเนินการตามแผน มีการประเมินผล และปรับปรุงการ
ด า เนินงาน ตามความรับผิดชอบนั้นอย่างต่อเนื่อง  ทุกไตรมาส 
(CMP_5.1-4-4.8) รายงานการประชุมรายงานผลประเมินโครางการของ
แผน 
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5. หลักความโปร่งใส  วิทยาลัยฯมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน คือ มีการเผยแพร่ข้อมูล
การด าเนินงานต่อสาธารณะ  เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ รายงานประจ าปี รายงานการประเมินตนเองทุกปี 
(CMP_5.1-4-4.9) หน้าเวปไซด์แสดงรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ รายงานประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง) และ
มีความพร้อมในการรับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (CMP_5.1-4-4.10) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน)  

6. หลักการมีส่วนร่วม   - บุคลากรของวิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและร่วมตัดสิน
ในในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการประชุมหารือ 
เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ การประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ฯลฯ 
 - ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้
เชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (CMP_5.1-4-4.11) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 - คณบดี ได้จัดให้มีสายตรงคณบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
และนักศึกษา (CMP_5.1-4-4.12) เวปไซด์แสดงสายตรงคณบดี 
 - นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้มีการรับฟังการจัดท าร่างข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถาบันฯ  
- วิทยาลัยฯเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและ
วางแผนงาน การด าเนินการของหน่วยงานย่อย 
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือพิจารณา
และเห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน และก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (CMP_5.1-4-4.13)  

7. หลักการกระจายอ านาจ  ผู้บริหารมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติใน
ล าดับถัดไป เพื่อลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหารจัดการ
แนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อ านาจในการตัดสินใจของบุคลากร
ตามความเหมาะสม(CMP_5.1-4-4.14) ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและ
ผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ / ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน) 

8. หลักนิติธรรม วิทยาลัยฯ บริหารโดยการยึดถือ กฎหมาย  ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนอกเหนือจากกฎระเบียบ
ของทางราชการแล้ว วิทยาลัยฯได้มีการวางกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เช่น 
หนังสือเวียน การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น (CMP_5.1-4-4.15)  
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9. หลักความเสมอภาค  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารจัดการ โดยบุคลากรในวิทยาลัยฯได้รับการปฏิบัติ และได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน (CMP_5.1-4-4.16) การจัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ใช้มติที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องที่มี
ความส าคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  แผนปฏิบัติการและงบประมาณของวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี 2560 โดยเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างฉันทามติ เป็นต้น 
(CMP_5.1-4-4.17) 

 
 

 
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้  อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ผลการด าเนินงาน : 
         วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (CMP_5.1-5-5.1) และได้ก าหนดประเด็น
ความรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และ
ด้านการบริหารจัดการ  ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประชุม ทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  
และก าหนดประเด็นความรู้ แผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และน าไปปฏิบัติผ่านโครงการการ
จัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยฯ (CMP_5.1-5-5.2)  
       วิทยาลัยฯ มีการแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู้ในด้านทักษะการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน  6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย เรื่อง 
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) และ เรื่อง Encourage a happy 
classroom : what need to be done  (2) โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย  เรื่อง Pitfall in Statistics และ Research Methodology และ (3) โครงการจัดการ
ความรู้ด้านอ่ืนๆ จ านวน 3 เรื่อง  ได้แก่ เรื่อง  E-office ระบบการจัดการประชุม ,เร่ือง ลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่า ในยุค
ดอกเบี้ยเงินฝากใกล้ 0 เปอร์เซ็นต์ และ เร่ือง การอนุรักษ์พลังงาน (CMP_5.1-5-5.3)  
       จากการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าวอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ที่เข้าร่วมโครงการได้มี
การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL)  (CMP_5.1-5-5.4)  โดยวิทยาลัย
ฯ ได้น าความรู้ที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ/ปรับใช้
กับการเรียนการสอน นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังน าเผยแพร่บนเว็บไซด์วิทยาลัยฯ www.cmp.ubu.ac.th ใน quick 
link: KM CMP (CMP_5.1-5-5.5) รวมทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและจัดท าเป็นรายงานประจ าปี 
(CMP_5.1.5-5.6) 

 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 ผลการด าเนินงาน :  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที ่4-5 ตลุาคม 2559 

- 95 - 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

              ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งมีพันธกิจหลักร่วมกัน ที่ส าคัญ 4 ประการอันประกอบด้วย              
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีการด าเนินการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีทิศทางและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ (CMP_5.1-6-6.1)     
               1. งานบริหารบุคคล  มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างความเข้มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงได้จัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 2558 -2562 
(CMP_5.1-6-6.2)  ที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการถ่ายทอดแผนสู่
บุคลากร แปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทุกไตรมาศ และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณ 2559 งานบริหารบุคคล ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆจ านวน 1 โครงการ/ 6 กิจกรรม ดังนี้
(CMP_5.1-6-6.3) 

โครงการ ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กิจกรรมที่ 1 บริหารอัตราก าลังบุคลากร 1. กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี  

2. ระดับความส าเร็จ และบริหารอัตราก าลัง 
3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. มีแผนบริหารความเสี่ยงดา้นการบริหารบุคคล 

กิจกรรมที่  2 โครงการระบบการบริหารผลกา ร
ปฏิบัติงาน 
 

1. จ านวนบุคลากรทุกคนได้รับมอบหมายภาระงาน   
   รายบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกับหน่วยงาน 
2. ผลการประเมินการปฏบิัติงานของบุคลากรมีค่าเฉลี่ย 
   อยู่ระดับ ด ี(ร้อยละต่อบุคลากรประจ า) 
3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานก าหนด 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันา 
   บุคลากร 

กิจกรรมที่  3 โครงการส่ ง เสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน และสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

1. บุคลกรสายสนับสนุนวิชาการเข้ารับการอบรมตาม 
    สายงานทัง้ใน และนอกสถาบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อย 
    กว่าร้อยละ 50 ต่อปี (ร้อยละต่อจ านวนบุคลากรสาย 
    สนับสนนุวิชาการทั้งหมด) 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความก้าวหน้าตาม 
   มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (ร้อยละต่อจ านวนบุคลากร 
   สายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด) 
3. มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานแก่ 
   บุคลากร 
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กิจกรรมที่  4 โครงการส่ ง เสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีคุ่ณวุฒิปริญญาเอก 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
3. ร้อยละผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
4. บุคลกรสายวิชาการเข้ารับการอบรม สัมมนาทาง 
   วิชาการ และน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ 
   ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (ร้อยละต่อ 
   อาจารย์ประจ า) 
5. มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานแก่ 
   บุคลากร 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาองค์กร 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการได้รับการเข้าร่วม 
   อบรมเพิ่มพูนทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑ์ 
2. บุคลากรที่ผ่านเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนทักษะ และ 
   สมรรถนะตามเกณฑ์สามารถน าความรู้มาพัฒนาองค์กร 

กิจกรรมที่ 6 สวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 1. ระดับความส าเร็จในการสร้างสุขภาพชีวติและความสุข 
   ของบุคลกร 

                  ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสอดคล้องภาระกิจปัจจุบัน จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผน
กรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.2558-2562 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560-2564 และถ่ายทอดให้บุคลากรในการสัมมนาประจ าปี เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2559 
(CMP_5.1-6-6.4)  
                  2. การด าเนินงาน /การติดตามและมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามตัวชี้วัดของแผนโครงการบริหารงานบุคคล กิจกรรม ที่ 1 - 6 (CMP_5.1-6-6.5) 
        ผลการด าเนินงาน การติดตามและมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรตามตัวชี้วัดของแผนโครงการบริหารงานบุคคล ปรากฏ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์ 3 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 18 ตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 

            
   ในส่วนตัวชี้วัดทีไ่ม่บรรลุเปา้หมาย ได้มีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าแผนปฏบิัติการ ดังนี้ 

1. การสรรหาบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีวิทยาลัยฯ มีการปรับกระบวนการและ
หมวดเงินที่ใช้ในการจ้าง และกระบวนการขออนุมัติตามขั้นตอนไม่สามารถด าเนินการให้ทันตามรอบได้  
ข้อเสนอแนะ:- หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการต่างๆ ควรด าเนินการในต้นปีงบประมาณ 
เพื่อที่จะได้ด าเนินการขออนุมัติทันตามกรอบระยะเวลา 

2. ทุนพัฒนาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการอนุมัติให้อาจารย์ลาศึกษาต่อใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจ า ท าให้ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิฯ ระดับปริญญาเอกไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ.  
ข้อเสนอแนะ:- วิทยาลัยฯ ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยดูจากศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนเป็นส าคัญ แต่ต้องค านึงถึงคุณวุฒิอาจารย์ในระยะยาวด้วย  
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3. ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาแพทยศาสตร์ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากในเป็นสาขาขาดแคลนและวิทยาลัยฯ 
ต้องการ (เช่น พยาธิวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน) ไม่มีผู้สนใจสมัครขอรับทุน ในขณะที่บาง
สาขามีผู้สนใจมากเกินความต้องการ อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นในด้านภาระงานบริการทาง
การแพทย์ ที่ต้องใช้อัตราก าลังแพทย์สูง จึงต้องอนุมัติทุนศึกษาต่อโดยดูความต้องการของผู้สมัครด้วย ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการสมัครของอาจารย์ในสาขาแพทยศาสตร์  
ข้อเสนอแนะ:- ควรก าหนดโควตา กรอบสาขาที่ขาดแคลน และสาขาที่เป็นที่นิยม โดยค านึงถึงภาระงาน
บริการ และแผนอัตราก าลังอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในระยะยาวด้วย  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม่สอดคล้องกับสมรรถนะองค์กร ซึ่งเป็นความท้าทายของวิทยาลัยฯ    
ที่จะพัฒนารูปแบบการประเมินที่เหมาะสมและใช้ผลการประเมินในการพัฒนาสมรรถนะและผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคล-หน่วยงาน ซึ่ง จะส่งผลต่อสมรรถนะขององค์กรในภาพรวมในที่สุด นอกจากนั้นควร
มีการพัฒนาวิธีการประเมินโดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อลดความยุ่งยากและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

5. การประเมินความสุขฯ ซึ่งก าหนดรูปแบบและเครื่องมือโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือในการเข้าไป
ตอบแบบประเมินต่ ากว่าความคาดหมาย ท าให้ ผลการประเมินขาดความน่าเชื่อถือและไม่สะท้อนภาพจริง
ของบุคลากร  
ข้อเสนอแนะ:-  
- ควรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผลลัพธ์ของผลการบริหารบุคลากร มาพิจารณาด้วย  เช่น อัตราการคง

อยู่ของบุคลากร การสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก(Exit Interview) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ                   
ของวิทยาลัยฯ เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร 

- ควรทบทวนกิจกรรมที่จัด ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่  และให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การออกแบบกิจกรรม 

        จากผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร  วิทยาลัยฯ ประจ าปี งบประมาณ 2559              
โดยผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการว่านอกจากจะให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลัก  ควรให้
สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรอย่างไม่จ าเป็น 
และเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด (CMP_5.1-6-6.7)  และน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณา
รับทราบการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนา (CMP_5.1-6-6.8) 

   
 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 ผลการด าเนินงาน : 
      วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการน าระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจของวิทยาลัยฯมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและด าเนินงาน 
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
1. วางแผนจัดท าระบบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

1.1 ก าหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
1.2 จัดท าโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3 ก าหนดแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา   
1.4 จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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2. วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ โดยมีทั้งผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นกรรมการ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฯจะมี
บทบาทในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

3. วางแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ  
4. วางแผนการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยก าหนดให้มีการติดตามทุก 3, 6, 9 และ 

12 เดือน และน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า เพื่อพิจารณา  
5. วางแผนด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า และด าเนินงานตามแผน 
 
          ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินงานตามแผนด้านประกันคุณภาพศึกษาภายใน ดังนี้  
1.จัดท านโยบายและระบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน (CMP_5.1-7-7.1)  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์
วิทยาลัยฯ ตัวแทนจากศูนย์แพทย์ทั้ ง  2 ศูนย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ                    
(CMP_5.1-7-7.2) 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามรายงานการประเมินตนเอง 
(CMP_5.1-7-7.3)  
4. วิทยาลัยฯ ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพื่อตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2558 (CMP_5.1-7-7.4) 
5. จัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 และด าเนินการ
ปรับปรุงตามแผนด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 (CMP_5.1-7-7.5) 
6. ด าเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพที่วิทยาลัยด าเนินการและมีแผนที่จะน ามาใช้ใน
การด าเนินการในอนาคต ดังนี้  
 

- แจ้งเวียน คู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร, แนวทางการบริหารหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, คู่มือการใช้งานระบบ CHE 
QA Online, แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2558 และคู่มือเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  (CMP_5.1-7-7.6)  

- ส่งผู้บริหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ” : EdPEx (CMP_5.1-7-7.7) เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเลิศ 
โดยน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  

- จัดอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ WFME ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559  ซึ่งเป็นเกณฑ์
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มากขึ้นเนื่องจากในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทย์มีแผนที่จะรับ
การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ WFME (CMP_5.1-7-7.8) 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร, เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ทั้ง ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา, อบรมแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online 3D 
- ประชุมสัมมนา เรื่อง การน าระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาไปใช้ :ปัญหาและ

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

(CMP_5.1-7-7.9) 
- แจ้งเวียน แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร และระดับ

วิทยาลัย ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินต่อไป (CMP_5.1-7-
7.10) 
 

               การควบคุม ก ากับการด าเนินงาน  คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ได้ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน (CMP_5.1-7-7.11) และน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการประจ าฯเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 ไม่ได้มีการติดตามรอบ 3 
เนื่องจาก สกอ. มีการปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆมีความล่าช้า  ดังนั้นทาง
วิทยาลัยฯจึงเห็นสมควรให้ปรับรอบการติดตามการด าเนินงานเป็นติดตามรอบ 6, 9 และ 12 เดือน  ซึ่งผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย รอบ 12 เดือน พบว่า บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ (CMP_5.1-7-7.12)        

               การประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยก าหนดรูปแบบวิธีการประเมินคุณภาพภายใน เป็นระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2558 ก าหนดให้มีการประเมินในระดับหลักสูตรในเดือน กรกฎาคม 
– กันยายน 2559 และระดับวิทยาลัยในเดือนตุลาคม 2559 วิทยาลัยฯได้รับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ใน
วันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2559 โดยผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน 
และมีหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี 1 หลักสูตร ระดับปานกลาง 2 หลักสูตร และระดับวิทยาลัยจะท า
การประเมินในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559   

นอกจากการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานการอุดมศึกษา ซึ่ง เป็นแนว
ทางการประกันคุณภาพระดับคณะที่ด าเนินการแล้ว   วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทย์ 
โดยใช้แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อการด า เนินการที่ เป็น เลิศ :  EdPEx                       
(CMP_5.1-7-7.13) ในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กสพท.  ซึ่งผลการประเมิน
พบว่า การจัดการกระบวนการในหมวด 1-6 และการแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 อยู่ในระดับที่ 1 (Band1)  

 
                 การน าผลประเมินไปปรับปรุง 
                วิทยาลัยฯ เมื่อรับทราบผลประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557  ได้จัดท าแบบสรุปและแจ้งเวียน
ผลประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน และน าแผนพัฒนา/ปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าวิยาลัย
ฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป และคณะกรรมการประจ าได้ก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงตามรอบ 7 เดือน   (CMP_5.1-7-7.14)  นอกจากนี้ วิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
EdPEx มาเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานของวิทยาลัยต่อไป  
                 กรณีที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  วิทยาลัย
ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในรอบปี
ถัดไป (CMP_5.1-7-7.15)        
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ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ  4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

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

6 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-1-1.1 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) ฉบับปรับปรุง 
CMP_5.1-1-1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 

พ.ศ.2558 
CMP_5.1-1-1.3 โครงการสัมมนาเชิงการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) 
CMP_5.1-1-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 ตุลาคม 

2558 
CMP_5.1-1-1.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 

พ.ศ.2558 
CMP_5.1-1-1.6 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 

กันยายน 2558  
- แผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 

CMP_5.1-1-1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2558 วาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 
8/2558 วันที่ 26 กันยายน 2558 

CMP_5.1-1-1.8 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปี 2559 ครบ 5 พันธกิจ  
CMP_5.1-1-1.9 รายงานประจ าปี 2558 
CMP_5.1-1-1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

    1. รายงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.58– ธ.ค.59) คร้ังที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 
   2. รายงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.59– มี.ค.59) คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 
   3. รายงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย.59– มิ.ย.59) คร้ังที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 

CMP_5.1-1-1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฏาคม 
2559  พร้อมบันทึกส่งข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 9 เดือน
ประจ าปี 2559 

CMP_5.1-1-1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  วาระพิเศษ คร้ังที่ 5/2559 วันที่ 22 
กันยายน 2559 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-2-2.1 ค าสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 82/2559 

CMP_5.2-2-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าบัญชีตน้ทนุต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่ 1/2559 และ
ครั้งที่ 2/2559 

CMP_5.2-2-2.3 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบ 
ปีงบประมาณ 2557 

CMP_5.2-2-2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ครั้งที่ 9/2559 

CMP_5.1-3-3.1 ค าสั่ งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่  567/2558 เรื่องแต่งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_5.1-3-3.2 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว113 วันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่องขอความอนุเคราะห์ระบุ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน/
กลุ่มวิชา/ฝ่าย/งาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ 

CMP_5.1-3-3.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม
2558 

CMP_5.1-3-3.4 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว0021 วันที่ 3 มีนาคม 2559 เร่ือง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
ทราบ และด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

CMP_5.1-3-3.5 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/0006 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เร่ือง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนปรับปรุงควบคุมภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ในกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

CMP_5.1-3-3.6 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว0040 วันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราห์รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ณ 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 

CMP_5.1-3-3.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 
2559 

CMP_5.1-3-3.8 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 1 
ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 : ประเด็นความเสี่ยง การตัดหนี้ กยศ.ส าหรับนักศึกษาที่
จะจบในเทอมสุดท้ายมีความล่าช้า 

CMP_5.1-3-3.9 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 1 
ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 : ประเด็นความเสี่ยง การบันทึกข้อมูลในการออก
ใบเสร็จรับค่ารักษาพยาบาลในระบบ UBUFMIS 

CMP_5.1-3-3.10 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 1 
ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 : ประเด็นความเสี่ยง ด้านการควบคุมครุภัณฑ์ 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-3-3.11 บันทึกที่  ศธ 0529.16.1.7/ว0109 วันที่  28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ณ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถนุายน 2559) 

CMP_5.1-3-3.12 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม
2559 

CMP_5.1-3-3.13 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน) 1 
ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559 : ประเด็นความเสี่ยง การติดเชื้อก่อโรคของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 

CMP_5.1-3-3.14 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว0135 วันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราห์รายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

CMP_5.1-3-3.15 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน
2559 

CMP_5.1-3-3.16 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)         
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันายน 2559 : ประเด็นความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่ม
สูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

CMP_5.1-3-3.17 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)         
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันายน 2559 : ประเด็นความเสี่ยง ลูกหนี้เงินยืมมีการค้างช าระนาน
เกินก าหนด 

CMP_5.1-3-3.18 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)         
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันายน 2559 : ประเด็นความเสี่ยง ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต
ใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง 

CMP_5.1-3-3.19 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)         
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันายน 2559 : ประเด็นความเสี่ยง อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย 

CMP_5.1-4-4.1 รายงานแผนปฏิบัติการประจ าป ี2559 
CMP_5.1-4-4.2 หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ค่างานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
CMP_5.1-4-4.3 หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
CMP_5.1-4-4.4 หนังสือเชิญประชุม เกณฑ์ภาระงานเชงิปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง 

เดือนสิงหาคม 2559) 
CMP_5.1-4-4.5 หนังสือแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2559 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-4-4.6 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 8 สิงหาคม 
2559 เรื่องการจัดโครงการสัมมนาประจ าปี 2559 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2559 วันที่18 สิงหาคม 
2559 เรื่อง ก าหนดการเดินทางไปสัมมนาประจ าปี 2559 

CMP_5.1-4-4.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
เร่ืองการจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ปกีารศึกษา 2558 

CMP_5.1-4-4.8 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 การ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของวิทยาลัยฯ ตามแผนปฏบิัติ
การ ประจ าปี 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2559) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของวิทยาลัยฯ ตาม
แผนปฏบิัติการ ประจ าปี 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มถิุนายน 2559) และรายงาน
ประมาณการเบิกจา่ย ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 

CMP_5.1-4-4.9 - หน้าเวปไซด์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัฯ 
- หน้าเวปไซด ์รายงานประจ าป ี
- หน้าเวปไซด์ ประกันคุณภาพการศึกษา 

CMP_5.1-4-4.10 รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 
CMP_5.1-4-4.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 7/2558 

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เร่ืองเสนอจากนักศึกษาแพทย์ 
CMP_5.1-4-4.12 - หน้าเวปไซด์ สายตรงคณบด ี
CMP_5.1-4-4.13 หนังสือเชิญเข้าร่วมการวิเคราะห์โครงสร้าง และกระบวนการลดขั้นตอนการท างานของ

หน่วยงาน วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
CMP_5.1-4-4.14 - ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 3115/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างๆ 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 2923/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 1988/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝา่ยแผนและ
งบประมาณ  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_5.1-4-4.15 - แบบฟอร์มสัญญายืมเงินและข้อปฏิบัติในการจัดท าสัญญายืมเงิน 
- หนังสือแจ้งก าหนดการสง่ใช้เอกสารเบิกจ่าย งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2559 
- ข้อปฏิบัติ กรณีการส่งคืนยืมเงนิทดรองราชการ เฉพาะเงินสดส่วนที่เหลือหลังจากหักใช้ใบ
รับใบส าคัญรบัคืนเงินยืมแล้ว 

CMP_5.1-4-4.16 - รายงานการประชุมพิจารณาแบบเสนอของบประมาณรายจ่ายโครงการ กรณีโครงการเดิม 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 
- สรุปโครงการที่เสนอของบประมาณ ประจ าปี 2560 

CMP_5.1-4-4.17 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 เร่ือง
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เร่ือง 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ร่าง) แนวทางการพิจารณาจดัสรร
โครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ วาระพิเศษ คร้ังที่ 5/2559 วันที่ 22 สิงหาคม 
2559 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าป ี2560 

CMP_5.1-5-5.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดการความรู้ (KM) 
CMP_5.1-5-5.2 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.2559 
CMP_5.1-5-5.3 รายงานโครงการ KM ปี 2559 
CMP_5.1-5-5.4 คู่มืออาจารย์PBL 
CMP_5.1-5-5.5 เผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต ์
CMP_5.1-5-5.6 รายงานประจ าปี 2559 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
CMP_5.1-6-6.1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี  2555–2559  
CMP_5.1-6-6.2 แผนกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ระยะ 5 ปี 2558-2562 
CMP_5.1-6-6.3 แบบเสนอแผนด าเนนิงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมที่ 1-6 ) 
CMP_5.1-6-6.4 แผนกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ระยะ 5 ปี 2560-2564 
CMP_5.1-6-6.5 ข้อมูลการด าเนินงาน/ติดตามการด าเนินงานโครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2559  

(กิจกรรมที่ 1-6 ) 
CMP_5.1-6-6.6 ข้อมูลการ/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมที่ 1-6 ) 
CMP_5.1-6-6.7 การประเมินผลแผนการด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมที่ 1-6 ) 
CMP_5.1-6-6.8 รายงานการปรุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 22 

กันยายน 2559 
CMP_5.1-7-7.1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2558 เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ 2558 
CMP_5.1-7-7.2 ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิยาลัยฯ  
CMP_5.1-7-7.3 ค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามรายงานการ

ประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ 
CMP_5.1-7-7.4 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2558 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ 2558 
CMP_5.1-7-7.5 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 

เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพของวทิยาลัยฯ ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2558 

CMP_5.1-7-7.6 บันทึกแจ้งเวียน คู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พร้อมแนวทางการบริหารหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, 
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online, คู่มือเกณฑ์คุณภาพ EdPEx 

CMP_5.1-7-7.7 บันทึก เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณาภาพ
การจัดการศึกษาของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 
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CMP_5.1-7-7.8 บันทึก เชิญเข้าร่วมอบรมเกณฑ ์ WFME และภาพกิจกรรม 
CMP_5.1-7-7.9 บันทึก สง่รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ต่างๆ 
CMP_5.1-7-7.10 บันทึก แจ้งเวียน เร่ือง ขอส่ง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
CMP_5.1-7-7.11 บันทึก ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยฯ และ

บันทึก ขอส่งผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพ วทิยาลัยฯ 
CMP_5.1-7-7.12 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพ 
CMP_5.1-7-7.13 บันทึก เร่ือง ขอส่งรายงานการตรวจประเมิน โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์ EdPEx 
CMP_5.1-7-7.14 บันทึก ติดตามแผนการพัฒนาปรับปรุงด้านการประกนัคุณาภาพ และแผนการติดตามตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ รอบ 7 เดือน ทั้งในระดบัหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 
CMP_5.1-7-7.15 แผนปฏบิัติงาน Action Plan ปงีบประมาณ พ.ศ.2559 เร่ือง ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ

ปรับปรุงแผลกลยุทธ์ในแผนปฏบิัติงานประจ าปี 2559 
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ตัวบ่งชี้ที่   5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

อธิบายตัวบ่งชี้    
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่  
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ 
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
 ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนนิการประกนัคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  
1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยใช้หลัก PDCA 
เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร 

กระบวน
การ 

PDCA 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดของงาน ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สิ่งอ้างอิง/
เอกสารแนบ

ท้าย 
P 1. เร่ิมต้น 

 
 
 

1. ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
และคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัฯ โดย
ให้น าเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของส านักงานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสตูร   

 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลยัฯ 
 
 

หลักสูตร  
(CMP_5.2-1-
1.1 : รายงาน
การประชุม
คณะกรรมกา
รประจ า
วิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 
11/2558 
เรื่องระบบบกล
ไกประกันฯ) 

D 2. ปรับปรุง 
 
 

พิจารณาอนุมัต ิ
นโยบาย 

 
 

2. เสนอนโยบายประกันคุณภาพหลกัสตูร 
ต่อ คณะกรรมการประจ าวิทยาลยัฯ เพือ่
ขออนุมัติและจัดตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพและจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ  

 ผช.งานประกัน
คุณภาพ 
 
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลยัฯ  

(CMP_5.2-
1-1.2 : คู่มือ
ประกัน
คุณภาพ
วิทยาลยัและ
ระดับ
หลักสูตร) 

วางแผนการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
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D 3.  
 
 
 

3.1 ด าเนินการตามนโยบายประกัน
คุณภาพ 
3.2 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพวิทยาลัย
ระดับหลักสูตร 
3.3 ก าหนดเป้าหมายตวับ่งชี้ มีการชี้แจง
ตัวบ่งชี้ และท าความเข้าใจตวับ่งชี้  และ
จัดอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.4  มอบความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ให้กับอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรเพื่อด าเนินการ และ
ติดตามผลการด าเนินการ ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร 
3.5 อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรายงายผล
การด าเนินการ ตามรอบทีก่ าหนดต่องาน
ประกันฯ 
3.6 งานประกันรายงานผลการด าเนินการ
ระดับหลักสูตร ตามรอบทีก่ าหนด ต่อ
คณะกรรมการการประจ าวิทยาลยั 
3.7 คณะกรรมการประจ าวิทยาลยัฯ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 

 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
งานประกัน
คุณภาพ 

 

D 4.  
 
 
 
 
 
 

4.1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ตามระบบคุณภาพ
ของ สกอ.  
4.2 มีการตรวจติดตามระดับหลกัสูตรโดย
กรรมการประจ าหลักสูตร งานประกัน
คุณภาพ และคณะกรรมการประจ า
วิทยาลยั โดยติดตามผลการด าเนินงาน
รอบ 6 9 และ 12 เดือน  

 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
งานประกัน
คุณภาพ 
 
กรรมการประจ า
วิทยาลยัฯ 
 
 

(CMP_5.2-
1-1.3 
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ระดับ
หลักสูตร 
น าเข้า
กรรมการ
ประจ า
วิทยาลยัฯ) 

C 5.  
 
 
 
 

5.1 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรและเตรียมความพร้อมรบั
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ประเมินภายใน 
5.2 ซ้อมรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินภายในวิทยาลัย 
5.3 รับการประเมินจริงจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
กรรมการซ้อม
ตรวจประเมิน
ภายในระดับ
หลักสูตร 
 
 
 
 

(CMP_5.2-
1-1.4 :
รายงานการ
ประเมิน
ตนเองระดับ
หลักสูตร) 
 

 6. สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

5.1น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยการจัดท า
แผนการปรับปรุง 
5.2 ติดตามการด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 กรรมการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

(CMP_5.2-
1-1.5: แผน
ปรับปรุง
พัฒนา) 
(CMP_5.2-
1-1.6 : 
รายงานผล

การควบคุมคุณภาพ 

น าผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ 

การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 
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งานประกัน
คุณภาพ 

การปรับปรุง
พัฒนา) 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
         มีการจัดท าแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทัง้จากงบประมาณแผน่ดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ เพื่อ
สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทั้งอาจารย์และสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

- การพัฒนาอาจารย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าในระบบการศึกษา ทั้งบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งในแง่การฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการประจ าปี และมีงบประมาณส าหรับการลา
ศึกษาต่อของอาจารย์ และจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมโดยมีตัวแทนของหลักสูตรเข้า
ร่วมเพื่อให้ได้พัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ และความต้องการของบุคลากร (CMP_5.2-1-1.7 ประกาศ
เก่ียวกับงบประมาณในการไปพัฒนาตนเอง ) (CMP_5.2-1-1.8 ตารางข้อมูลบุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองและลา
ศึกษาต่อ)  

- สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดซื้อต าราทั้งเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ การจดัหาสื่อการสอน  
หุ่น และหัตถการต่างๆ ทีจ่ าเปน็ส าหรับการฝึกผูป้่วยจ าลอง การจัดให้มีโสตทัศนปูกรณ์ ในห้องบรรยายครบทุก
ห้อง   จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอ้ืออ านวยต่อการสืบค้นข้อมูล (CMP_5.2-1-1.9 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาโครงการต่างๆ) 
 
โดยทรัพยากรการเรียนการสอนในด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ มีระบบและกลไกตามแบบ PDCA ดังตาราง 

กระบวน 
การPDCA ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดของงาน 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
สิ่งอ้างอิง/

เอกสารแนบท้
าย 

P 1.เร่ิมต้น 
 
 
 

1.1ส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จากอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ และ
นักศึกษา 

 

  
1.อ.ประจ า
หลักสูตร/
คณะกรรมการ
วิชาการชั้น
คลินิก/ปรีคลินิก 
2.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
3.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
4. งานบริการ
การศึกษา 

 
(CMP_5.2-1-
1.10 รายงาน
ผลการส ารวจ
ความต้องการ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้) 
 
 

D 2 
 
 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
2.2 . เขี ยน โครงการจัดหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

 
 
 

1.อ.ประจ า
หลักสูตร/
คณะกรรมการ
วิชาการชั้น
คลินิก/ปรีคลินิก 
2.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
3.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
4. งานบริการ
การศึกษา 

(CMP_5.2-1-
1.11 :รายงาน
การประชุม
วิทยาลยั ครั้ง
ที่6/2559 
เร่ือง พิจารณา 
ปรับปรุงตาม
ผลการ
ประเมินสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู)้ 

วางแผนการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และ

ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของ

บุคลากร 
 

 จัดท าแผนการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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D 3 ปรับปรุง 
 

 
 
 

1. เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (หุ่นและ
อุ ปกรณ์ห้ อ งปฏิบั ติ ก า รและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
เพื่อขออนุมัติ 
 
 

 1. อ.ประจ า
หลักสูตร 
2.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
3. งานบริการ
การศึกษา 
 

 
 
 

D 4 
 

1. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และอาจารย์พิเศษ 
2. การบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
3. การซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
4. การสอบเทียบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
5. การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
6. การบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 1.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
2.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
3. งานบริการ
การศึกษา 

( CMP_5.2-1-
1.12 : 
กิจกรรมการ
ด าเนินงานการ
ด้านสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูต้่างๆ ) 

D 
 

5 1. ก ากับติดตามความกา้วหน้าใน
การด าเนินงานการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ทุกไตรมาส/
ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา 

1.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
2.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
3. งานบริการ
การศึกษา 
4. อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 
 

(CMP_5.2-1-
1.13: รายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงานการ
จัดสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู)้ 

C 
 

6 1.ประเมินความพึงพอใจของ
นัก ศึกษาและอาจารย์ต่ อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
2.ประเมินจ านวนสิ่งสนับสนุน
ก า ร เ รี ย นรู้ ที่ เ หม า ะ สมและ
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา 

1.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
2.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
3. งานบริการ
การศึกษา 
4.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

(CMP_5.2-1-
1.14: รายงาน
ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู)้ 
(CMP_5.2-1-
1.15 : การ
ตรวจนับ
จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ใน
สมุดทะเบียน
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้) 

ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

ด าเนนิงานการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงาน 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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A 7 7.1 น าผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้มา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ก่อนเปิด
ภาค

การศึกษา 

1.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
2.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
3. งานบริการ
การศึกษา 
4.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   
 

(CMP_5.2-1-
1.16 :รายงาน
การปรับปรุง
การจัดสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตามผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจ) 

C 8 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการด าเนินงานการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

ก่อนเปิด
ภาค

การศึกษาที ่
1 ของทุกป ี

1.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2.คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

(CMP_5.2-1-
1.17 :บันทึก
การประชุม
การประเมิน
กระบวนการ
ด าเนินงาน
การ) 

 

 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

 มีคณะกรรมการที่ก ากับดูแลให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ: ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานหลักสูตร ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจในการผลิตบัณฑิต และแผนการรับนักศึกษา (CMP_ 5.2-2-2.1 : ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ) 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก ากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรทุกภาค
การศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าผ่านรองคณบดีงานบริการการศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแพทยสภา (CMP_5.2-2-2.3 : 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร)   

3. คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก: ด าเนินงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
ตลอดจนรายงานข้อมูลต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และประสาน
อาจารย์ผู้สอน เร่ือง 1. การจัดสรรทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 2.การจัดการเรียนการสอน 3.วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา (CMP_5.2-2-2.2 : ค าสั่ง
แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิกและคณะกรรมการ
วิชาการชั้นคลินิก) 

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา: คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีการแต่งตั้งตัวแทนจากศูนย์แพทยศาสตร์

น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประเมินผลกระบวนการ 
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ศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แห่งและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการ มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์
แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลิ นิ ก  เพื่ อ ใ ห้การด า เนินการบรรลุ ตามแผนงานที่ วิ ท ยาลั ยฯ 
ก าหนด  นอกจากนั้นยังมีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับชั้นคลินิก เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและคณาจารย์ของ
วิทยาลัยฯรวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯตามล าดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของทุกหลักสูตรรวมทั้ง
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้ง 2 แห่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน (CMP_5.2-2-2.4 : ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา)   

 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร   
 ผลการด าเนินงาน : 

      มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการด าเนนิงานของหลกัสูตรเพื่อให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามตัวบง่ชี้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. ด้านการก ากับมาตรฐาน วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เป็นผู้ด าเนินการ
บริหาร จัดการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ ดังนั้นจึงได้สนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ให้ได้รับความรู้ และพัฒนาตนเองทั้งในด้านการบริหารหลักสูตร ประชุม อบรมต่างๆ และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพ รวมทั้งโครงการสานสัมพันธ์ในองค์กร โดยในปีการศึกษา 
2558 งบประมาณส าหรับการพัฒนายังรวมอยู่ในงบจัดสรรเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ในโครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และโครงการการจัดการความรู้ (KM)  ทั้งนี้ จากแผนภูมิ ที่ 3.1 และ 3.2 จะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการเพิ่มงบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร) มากข้ึนในทุกปี (CMP_5.2-3-3.1 :โครงการพัฒนา
อาจารย์ กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร งบประมาณปี 2559) 
 
แผนภูมิที่ 3.1 งบประมาณงานบริหารงานบุคคล ด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
 

 

1 2 3 4 5

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560

งบประมาณท่ีจดัสรร (บาท) 1,088,000.00 1,206,400.00 1,381,400.00 1,508,300.00 2,391,980.00
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แผนภูมทิี่ 3.2 งบประมาณงานบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แยกตามหมวดการได้รับจดัสรร 
ประจ าปงีบประมาณ 2556-2560 
  

 
 
2. บัณฑิต วิทยาลัยฯ ได้ค านึงถึงความส าคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยฯจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความสามารถด้านการเรียน ตามกลยุทธ์ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เช่น  
- ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่น โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์ (CMP_5.2-3-3.2 :โครงการ
สนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการ
สอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์) โครงการประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน (CMP_5.2-3-3.3 : 
โครงการประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน) เป็นต้น 
- ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในโครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ (CMP_5.2-3-3.4 : 
โครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้เสริมในรายวิชาของนักศึกษา สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และโครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตร วทา.บ สาธารณสุขศาตร์) เป็นต้น  
เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาและมีความสามารถในการประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนั้น
เพื่อให้บัณฑิตสามารถอยู่ในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี จึงได้มีโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ด้วยในโครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา (CMP_5.2-3-3.5 : โครงการ
บริหารงานพัฒนานักศึกษา)  เช่น  
- ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะมีโครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับนักศึกษาสถาบันอ่ืนๆ ในประเทศ  
- ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  โดยอยู่ในรูปแบบการเข้าค่าย 
- ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (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 

1 2 3 4 5
ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ 1,070,000.00 1,126,400.00 1,359,800.00 1,459,900.00 2,352,680.00
การจัดการความรู้ (KM) 18,000.00 80,000.00 21,600.00 48,400.00 39,300.00
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     การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีงานท าถือเป็นสิ่งส าคัญและวทิยาลัยฯ เห็นความส าคัญอย่าง
มาก ดังนัน้จึงมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นดงัแผนภูมิ 3.3 
 
แผนภูมิที่ 3.3 งบประมาณงานพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
 

 
 
โดยในปี 2560 มีงบประมาณดา้นพัฒนานักศึกษาลดลงเล็กน้อย เนื่องจากได้มีการประเมินจากนักศึกษาพบวา่กิจกรรมใน
การพัฒนานักศึกษาบางส่วนซ้ าซ้อน และมีกิจกรรมมากเกินไปท าให้การจัดการเรียนการสอนได้รับผลกระทบ จึงได้ปรบั
โครงการ/กิจกรรมที่ซ้ าซ้อนออกไป  
 
3.นักศึกษา วิทยาลัยฯให้ความส าคัญกับนักศึกษา มีเป้าประสงค์ให้นักศึกษาที่เรียนในวิ ทยาลัยฯมีความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันในตลาดอาชีพได้ ดังนั้นจึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ในด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา โดยวิทยาลัยฯได้มีการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ เก่ียวกับนักศึกษา  
ดังนี ้
       1.การรับเข้านักศึกษาได้มกีารจัดสรรงบประมาณในโครงการรับเข้านักศึกษาของงานบรกิารการศึกษา            
(CMP_5.2-3-3.6 : โครงการรับเข้านักศึกษา) เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น โดยได้รบังบประมาณดังแผนภูมิ 
3.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5
ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560
งบประมาณที่จัดสรร (บาท) 666,650.00 955,340.00 770,570.00 2,156,269.00 1,648,412.00
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
แผนภูมิที่ 3.4 งบประมาณโครงการรับเข้านักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
 

 
        ในปี 2560 งบประมาณดา้นการรับเข้านักศึกษาลดลง โดยจัดสรรไปเพิ่มในส่วนของการประชาสัมพนั์หลักสูตรเชิง
รุกมากข้ึนแทน 
 
 2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านต่างๆ สถาบันเห็นความส าคัญและจัดสรรงบประมาณในโครงการบริหารงาน
พัฒนานักศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนให้กับนักศึกษา และมีการอบรมอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีการจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ โดยโครงการของงาน
พัฒนานักศึกษาได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอและเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ดังแผนภูมิที่ 3.3  (CMP_5.2-3-3.7: 
โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา)  
 
4. อาจารย์ การพัฒนาอาจารย์เป็นสิ่งที่วิทยาลัยฯ เห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก ได้มีการวางแผนอัตราก าลัง เพื่อให้มี
จ านวนอาจารย์เพียงพอในการเรียนการสอน โดยมีงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรให้ลาศึกษาต่อเป็นประจ าทุกปีและ
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)  
นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยโดยมีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากวิทยาลัยฯ ส าหรับอาจารย์ ปีละ 
30,000-50,000 บาท/โครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯได้มีการจัดสรรทุนวิจัยให้อาจารย์เพิ่มข้ึนทุกปีดังแผนภูมิที่ 3.6 
และส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ โดยสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัย และให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เพื่อ
ผลักดันให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิชาการที่เพิ่มขึ้นและ ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
 
 
 
 

1 2 3 4 5
ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560
งบประมาณที่จัดสรร (บาท) 77,910.00 146,040.00 186,040.00 252,140.00 193,880.00
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
แผนภูมิที่ 3.5 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อการพัฒนาอาจารย์ 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3.6 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อพัฒนาอาจารย์แยกตามหมวดทุนพัฒนาอาจารย์และทุนวิจัย 
 

 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิทยาลัยฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น การเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่
หลักสูตรขาดแคลน การบริการการศึกษา เป็นต้น ดังแผนภูมิที่ 3.7 ที่แสดงงบประมาณในภาพรวมที่วิทยาลัยฯได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุน และแผนภูมิที่ 3.8 แสดงงบประมาณแยกรายหลักสูตรและการบริการการศึกษา จะเห็นว่า
งบประมาณในปี 2557-2558 มีการจัดสรรให้ลดลงเนื่องจากวิทยาลัยฯต้องจัดสรรงบประมาณในการสบบทบการสร้าง
ตึกโรงพยาบาล ดังนั้นจึงได้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และใน
ปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปได้ดีมาก
ขึ้น  ส่วนในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการปรับลดงบประมาณลง โดยเน้นโครงการที่สนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัยฯ โดย
เน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นการท างานในชุมชน มากขึ้น จึงได้มีการปรับโครงการใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มี โอกาส
สัมผัสและท างานในชุมชนมากข้ึน  

1 2 3 4
ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560
งบประมาณที่จัดสรร (บาท) 1,151,835.00 1,372,000.00 1,787,560.00 2,749,380.00
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ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560
ทุนพัฒนาอาจารย์ 910,835.00 1,104,000.00 1,266,000.00 2,044,380.00
ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 241,000.00 268,000.00 521,560.00 705,000.00

0
500000

1000000
1500000
2000000
2500000



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 

 - 116 -  
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
แผนภูมิที่ 3.7  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      
  

 
แผนภูมิที่ 3.8  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

             ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการนี้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (CMP_5.2-3-3.9 : 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรณที่ 21)  
         นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนงบประมาณในด้านการก ากับมาตรฐานหลักสูตร จึงได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมิ นผู้เรียนตาม

1 2 3 4
ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560
งบประมาณที่จัดสรร (บาท) 2,161,691.00 2,162,365.00 5,025,605.00 2,682,970.00
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ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 1,252,995.00 977,210.00 1,919,945.00 1,283,435.00
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 406,420.00 595,955.00 1,736,040.00 1,066,725.00
งานบริการการศึกษา 502,276.00 589,200.00 1,369,620.00 332,810.00
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

มาตรฐาน TQF เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการประเมินผู้เรียนและน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
(CMP_5.2-3-3.10 :  โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ )  
     และในปี 2560 ได้มีการปรับโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆ โดยเน้นให้เป็นโครงการที่เกิดจาก
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากข้ึน ท าให้สัดส่วนของงบประมาณของงานบริการการศึกษาลดลง โดยโครงการ
ได้ปรับให้มีโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้สัมผัสและท างานในชุมชนมากข้ึน 
 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่า งบประมาณ
ในส่วนนี้ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นทึกปี (ดังแผนภูมิที่ 3.9 และ 3.10) เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมในการด าเนินงาน ทั้งใน
ด้านครุภัณฑ์ทางการเรียน ด้านสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และจัดหาต ารา สื่อการเรียนการสอน 
ฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจ าทุกปี  และในปัจจุบันฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างๆ มีความส าคัญมากในการหาความรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยฯ จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา (CMP_5.2-3-3.11 : โครงการงานเอกสาร
สารสนเทศ) โดยในปี 2560 มีงบประมาณลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่ได้ท าการจัดหาในปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
แผนภูมิที่ 3.9 แสดงงบประมาณสนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5
ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560
งบประมาณที่จัดสรร (บาท) 4,915,856.00 4,552,160.00 6,726,983.00 11,344,880.00 6,432,260.00
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
แผนภูมิที่ 3.10 แสดงงบประมาณสนับสนุนแยกตามหมวดการจัดสรร 

 
             โดยในการด าเนินงาน ได้มีการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา (CMP_5.2-3-3.12 : ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้
ตรงกับความต้องการ และเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ) ซึงในปีการศึกษา 2558 ผล
การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนและความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน พบว่าคะแนนประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก
ในทุกด้าน  
หมายเหตุ : ข้อมูลงบประมาณเป็นข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ า

คณะเพื่อพิจารณา  
 ผลการด าเนินงาน : 

     วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการประเมินไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
(CMP_5.2-4-4.1 : รายงานผลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์) 
ได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และได้มีการรายงานผลต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม  2559 (CMP_5.2-4-4.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เร่ือง พิจาณาผล
การประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกา 2558)  
 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง

ต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน : 

1 2 3 4 5
ห้องปฏิบัติการ 650,000.00 314,160.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00
งานเอกสารสนเทศ 578,056.00 450,000.00 720,683.00 783,900.00 620,760.00
ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 3,011,000.00 3,381,000.00 5,110,300.00 9,642,000.00 4,990,700.00
งานคอมพิวเตอร์ฯ 676,800.00 380,000.00 396,000.00 318,980.00 220,800.00

 -
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            วิทยาลัยฯ ได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าวิทยาลัยฯมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2557  พบว่าองค์ประกอบที่ 2 ผ่านมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดีมาก คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ จึงให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ัง
ที่ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  (CMP_5.2-5-5.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
คร้ังที่ 9/2557) ซึ่งได้น ามาปรับปรุงในปีการศึกษา 2558  
           และในการศึกษาปี 2558 ได้มีข้อเสนอของที่ประชุมในการปรับปรุงในปีต่อไป ดังนี้  

1) ด้านการพัฒนาอาจารย์  
- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารไปด าเนินการให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 5 ปี และ

ให้มีการก ากับและติดตามให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายบริหารได้ร่วมกับหลักสูตรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย 

2) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ให้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมิน 
3) ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์และหาแนว

ทางแก้ไข โดยหลักสูตรได้ประชุมหารือกันโดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะท างานเพื่อด าเนินการ
ดังกล่าว 
(CMP_5.2-5-5.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/25597 วันที่ 21 มกราคม 
2559 เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558) 

           ผลด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (ใหม่) ในปี 2557-2558 ดังแผนภูมิที่ 5.1 
พบว่าการด าเนินงานเมื่อเทียบกับคณะ X ยังมีผลการด าเนนิงานใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ในปี 2558 วิทยาลัยฯ ได้มีหลักสูตร
เปิดใหม่ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์) ที่เพิ่งเริ่มด าเนินการ  
 

แผนภูมิที่ 5.1 ผลการเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 

 
 

     (CMP_5.2-5-5.3 : แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัย ปีการศึกา 2557 และ 2558), (CMP_5.2-5-5.4 : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เรื่อง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสุตร ปี
การศึกษา 2558) 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงาน : 

      วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านทุก
หลักสูตร (CMP_5.2-6-6.1 : ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 เรื่องระบบบกลไกประกัน
คุณภาพ วิทยาลัยฯ 

CMP_5.2-1-1.2 คู่มือคุณภาพวิทยาลัย และระดบัหลักสูตรประกัน 
CMP_5.2-1-1.3 รายงานผลการด าเนนิงานระดบัหลักสูตร น าเข้ากรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
CMP_5.2-1-1.4 รายงานการประเมินตนเองระดบัหลักสูตร 
CMP_5.2-1-1.5 แผนปรับปรุงพฒันาวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2558  
CMP_5.2-1-1.6 ผลการติดตามแผนพฒันาปรบัปรุงวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

CMP_5.2-1-1.7 ประกาศเกี่ยวกับงบประมาณในการไปพฒันาตนเอง 
CMP_5.2-1-1.8 ตารางข้อมูลบุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองและลาศึกษาต่อ 

CMP_5.2-1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาโครงการต่างๆ 
CMP_5.2-1-1.10 รายงานผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
CMP_5.2-1-1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เร่ือง เพื่อพิจารณา ปรับปรุง

ตามผลการประเมินสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้
CMP_5.2-1-1.12 กิจกรรมการด าเนินงานการด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
CMP_5.2-1-1.13 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
CMP_5.2-1-1.14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
CMP_5.2-1-1.15 การตรวจนับจ านวนวัสดุอปุกรณ์ในสมุดทะเบียนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
CMP_5.2-1-1.16 รายงานการปรับปรุงการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
CMP_5.2-1-1.17 บันทึกการประชุมการประเมินกระบวนการด าเนินงานการ 
CMP_5.2-2-2.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-2-2.2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร,ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิชาการชัน้คลินิกแล
คณะกรรมการวิชาการชัน้คลินิก 

CMP_5.2-2-2.3 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
CMP_5.2-2-2.4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
CMP_5.2-3-3.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ กิจกรรมพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  งบประมาณปี 2559 ใน Ac-

tion Plan ปีงบประมาณ 2559 หน้า 75 
CMP_5.2-3-3.2 โครงการสนบัสนนุและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย ์ใน Action Plan 
ปีงบประมาณ 2559 หน้า 64 

CMP_5.2-3-3.3 โครงการประสบการณ์วิชาชพีแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ใน Action Plan ปีงบประมาณ 
2559 หน้า 63 

CMP_5.2-3-3.4 โครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้เสริมในรายวิชาของนักศึกษา สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตร วทา.บ สาธารณสุขศาตร์ 
ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2559 หน้า 66 

CMP_5.2-3-3.5 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2559 หน้า 72-74 
CMP_5.2-3-3.6 โครงการรับเข้านักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2559 หน้า 71 
CMP_5.2-3-3.7 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2559 หน้า 72-74 
CMP_5.2-3-3.8 สรุปการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ ของงานบริหารบุคคล 
CMP_5.2-3-3.9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรณที่ 21 ใน Action Plan 

ปีงบประมาณ 2559 หน้า 73 
CMP_5.2-3-3.10 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2559 หน้า 72 
CMP_5.2-3-3.11 โครงการงานเอกสารสารสนเทศ ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2559 หน้า 74 
CMP_5.2-3-3.12 ผลการประเมินสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
CMP_5.2-4-4.1 รายงานผลประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร 
CMP_5.2-4-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เร่ือง พิจาณาผลการประเมนิ 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกาษา 2558 

CMP_5.2-5-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557 
CMP_5.2-5-5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 

เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
CMP_5.2-5-5.3 แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯ ปี2557 และ 2558 
CMP_5.2-5-5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เร่ือง พิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพ ระดบัหลักสุตร ปีการศึกษา 2558 
CMP_5.2-6-6.1 ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการการประเมินตนเอง 
 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบัณฑิต 6 3.30 5.00 2.87 3.80 ดี 
2 การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน 3.73 5.00 3.93 4.44 ดี 

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
ตารางการประเมินตนเองรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ดี 3.80 คะแนน 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.64 คะแนน 2.87 คะแนน 2.87 คะแนน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 46 

28 
ร้อยละ 44.09 5 คะแนน 

63.5 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ 20 

12 
ร้อยละ 18.90 1.57 คะแนน 

63.5 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

5 คะแนน 
พบ. 

วท.บ. 
สาธารณสขุ

ศาสตร ์

วท.ม. 
ชีวเวช
ศาสตร ์

3.33 คะแนน 

79.61 268.22 3.50 
35 12.5 5 

อัตราส่วน 1 : 4 1 : 8 1 : 8 
ผลการด าเนนิงาน 

(ร้อยละ) -43.14 168.22 -91.25 

เทียบเกณฑ์
(คะแนน) 5.00 0.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  ดีมาก 5.00 คะแนน 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 103,300 
บาท/คน 

3,861,500 72,177.57 
บาท/คน 

5 คะแนน 
53.5 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
ร้อยละ 28 

28 
ร้อยละ 43 5 คะแนน 

64.5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ดีมาก 5 คะแนน 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ดีมาก 5 คะแนน 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ  ดีมาก 5 คะแนน 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลประเมินในภาพรวม  ระดับดี 4.44 คะแนน 
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ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน  ประกอบรายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2558 
 

ตัวอย่าง ดัชนีเอกสาร (ตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

มี เกณฑ์การประเมิน 

 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
 ผลการด าเนนิงาน :    

          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 หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)                                                                                                                            

ระบุรหสัวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ .... เกณฑ์ข้อที่
... 

ล าดับเอกสารที่
.. 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   วันที ่4-5 ตลุาคม 2559 

- 125 - 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

 ผลการด าเนินงาน :  วิทยาลัยฯ ................. (CMP_2.1-2-2.1) และ............ (CMP_2.1-2-2.2)...................................... 
(CMP_2.1-2-2.3) 

 

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

(CMP_2.1-3-3.3) 
 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

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

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

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

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

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

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (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)  
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ตัวอย่าง ดัชนีเอกสาร (ตัวบ่งชีเ้ชิงปริมาณ) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

ชนิดชองตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั้น  เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา ดงันี ้
4. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

 

5. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

6. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

 บาท 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย  บาท 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย  บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2557  คน 
- จ านวนอาจารย์ประจ า  คน 
- จ านวนนักวิจัย  คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง  บาท/คน 
4. จ านวนผลรวมคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชา  - 
5. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนน 
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ระบุรหสัวิทยาลัย 

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

    
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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

 
 

 ตัวบ่งช้ี .... ล าดับเอกสารที่
.. 




