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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยวิทยาลัยฯ ได้น าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน บริหาร จัดการองค์กร การเรียนการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ฉบับนี้   โดยจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมและน าเสนอ
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษา และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 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  เป็นสถาบันชั้นน าแห่ง
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน สมดังที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจสืบต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

 

  1.1 สำรจำกคณบดีประจ ำปี 2559 

 
นำยแพทยน์ิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559  ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี  ฉบับนี้เป็นภาพรวมสะท้อนการท างานของบุคลากรทุกฝ่าย
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาคมวิชาการด้านสุขภาพ 
ของสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการสอน  งานวิจัย  บริการชุมชน  และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาด้วยดีโดยตลอดใน
การพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  รวมทั้งผู้รับผิดชอบผลิตรายงานประจ าปีฉบับนี้ออกมาด้วย 

อย่างไรก็ดีในรอบทศวรรษที่ผ่านมา  สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาชีพสุขภาพทั้งระดับโลกและประเทศ
ได้มีการตื่นตัวรับรู้ต่อการปฏิรูประบบการศึกษาของบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้ทายาทด้านบุคลากรสุขภาพที่รู้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 (โลกที่ไร้พรมแดน)  ในระดับระบบโครงสร้างประเทศไทยมี
การด าเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)  และในส่วนของระบบบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดตั้งหน่วยงานระบบสุขภาพชุมชน (DHS) เพื่อก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบ
สุขภาพในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD, สบพช.)  มิพัก
ต้องกล่าวถึงโรงเรียนแพทย์ทั้ง 21 แห่งในประเทศไทยที่ต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม  การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพของสังคม  และ
กระบวนการเรียนการสอนที่จะเน้นเฉพาะวิชาชีพเฉพาะทางไม่เพียงพอ  แต่ต้องเป็นกระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) ของสังคม 

ดังนั้น  รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559  คุณค่าและประโยชน์จึง
อยู่ที่การประเมิน วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ ถึงทุนทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ในขณะเดียวกัน
ต้องสร้างกระบวนการท างานต่อยอดในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขแห่งนี้  ที่มิใช่เพื่อการผลิตบัณฑิต
เพื่อแค่เป็นคนดี คนเก่ง อย่างเดียวแต่ต้องสร้างผลิตผลบัณฑิตที่รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ รู้จักใช้สติปัญญา                   
องค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น มีจิตใจเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็น  
“หมอ” อย่างเดียว ฉันต้องการให้เธอเป็น “คน” ด้วย พระราชด ารัสของสมเด็จพระราชบิดาแห่งการแพทย์และ
สาธารณสุขไทย) มีความรับผิดชอบ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง เหล่านี้คือ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่ชาว
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องร่วมกันก้าวเดินต่อไป 
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1.2 ผลกำรประเมินตนเองภำพรวม ระดับวิทยำลัย 
 

องค์ประกอบ คะแนน ระดับคุณภำพ 

1 การผลิตบัณฑิต 3.88 ด ี

2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

3 การบริการวิชาการ 5.00 ดมีาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดมีาก 

5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 4.48 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 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขในพื้นที่ 4 จังหวัด
อีสานใต้ทางด้านตะวันออก และในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการเปิด
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)  

ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 4 
หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิกโรงพยาบาลร่วมผลิต 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยวิทยาลัย
รับผิดชอบในการด าเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมแพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 
2-3) และให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 แห่ง รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นคลินิก (ปี 4-6) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
และ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)                  

 

2.2 ปรัชญา เป้าหมาย พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

ปรัชญา 

 สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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เป้าหมาย  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน                          
   และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พื้นที่ชนบทห่างไกล  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น  

พันธกิจ  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอและภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง   
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

อัตลักษณ์ 

    “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 

 เอกลักษณ์ 

   “ภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
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2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2.3.1 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร       

2.3.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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2.3.3 รายชื่อกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

รายนามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา     กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์     กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
7. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
8. นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ     กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์  
9. นางสาวณรัญญา มีชัย      เลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
  

ทบาทและหน้าที่ 
1. ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานและบุคลากรในก ากับ 
2. อนุมัติ ลงนาม และด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจจากคณบดี 
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2.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยษสตร์และการสาธาณสุข ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม             
4 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์) ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ส่วน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ โดยใช้เกณฑ์ WFME ซึ่งจะประเมินในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2561 

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมิน
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับหลักสูตร 

1. แพทยศาสตรบัณฑติ ปริญญาตร ี - ประเมินตามเกณฑ์ WFME 
2. วิทยศาสตรบัณฑิต     
   (สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม)           ปริญญาตร ี 3.10               ดี 
3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตร ี 3.04 ดี 
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
   (สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์)                                     ปริญญาโท 3.14 

ดี 

       

                               รวมคะแนนเฉลี่ย                                     3.09                        ดี 

ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

 

2.5 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 

 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 586 คน  
(รายละเอียดดังตารางที่ 2) โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 572 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท            
14 คน 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ชั้นปริคลินิก) เท่ากับ 131.89 และ
มีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต (ไม่นับลาศึกษาต่อ)  จ านวน 33 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษา
เต็มต่อจ านวนอาจารย์ เท่ากับ 4 ต่อ 1 คน  

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เท่ากับ 
409.97 และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ไม่นับลาศึกษา
ต่อ) จ านวน 16 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ เท่ากับ 25.62 ต่อ 1 คน  

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เท่ากับ 
5.85  และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
จ านวน  5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ เท่ากับ 1.17 ต่อ 1 คน  
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ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 206 - - 206 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

175 - - 175 

3. 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

191 - - 191 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 14 - 14 

รวม 572 14 - 586 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา (ระบบ REG)  วิทยาลัยฯ ณ  5 กรกฎาคม 2560 
หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาแพทย์ รหัส 53-59 จ านวน  205 คน, รหัส 51 จ านวน 1 คน 

 

 

ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 36 - - 36 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

39 - - 39 

3. 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

72 - - 72 

4. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 11 - 11 

รวม 147 11 - 158 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ ณ  5 กรกฎาคม 2560 
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ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2559   

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 

 

แพทยศาสตรบณัฑิต  
 - ชั้นปลิคลนิิก 

 - ชั้นคลนิิก 

 
131.89 
143.03 

- - 274.92 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 409.97 - - 409.97 

3. 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 5.85 - 5.85 

 รวม 684.89 5.85 - 690.74 

หมายเหตุ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้ข้อมูชชั้นปริคลินิก ข้อมูล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 

 

2.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 117 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 117 คน โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5 

กราฟที่ 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557-2559 

 
ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ  

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
แพทยศาสตรบัณฑิต 15 18 26
วิทยศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร)์       
102 54 91

รวม 117 72 117
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2.7 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าในระยะเวลา 1 ปี  

 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 117 คน 
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 88.03 ของจ านวนบัณฑิตทั้งหมด โดยในปีการศึกษา 
2559 พบว่ามีบัณฑิตที่ได้งานรวม 2 หลักสูตร จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 98.95  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 
ที่บัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปีที่ร้อยละ70.49 ซึ่งผลทีเกิดข้ึน เนื่องจากบัณฑิตของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีงานท า
เพิ่มขึ้น (ดังกราฟที่ 2) เมื่อพิจารณาภาวะได้งานท าที่ตรงกับสาขาที่จบจากหลักสูตร พบว่า บัณฑิตหลักสูตรแพทย์ มี
ร้อยละที่ได้งานท า ร้อยละ 100 ในขณะที่บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ พบว่ามีร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า
ตรงสาขาเพิ่มขึ้น คือจากร้อยละ 56.32 ในการศึกษา 2557 และร้อยละ 65.52 ในปีการศึกษา 2558 เป็นร้อยละ 
85.71 ในปีการศึกษา 2559 (ดังกราฟที่ 3) และพบว่าบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีร้อยละการได้รับเงินเดือน
ตามเกณฑ์เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557และ 2558 คือ จากร้อยละ 54.02 และ 41.38 เป็นร้อยละ 71.43 
(ดังกราฟที่ 4) 

 

 

กราฟที่ 2 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าในระยะเวลา 1 ปี  (จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ) 
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กราฟที่ 3 ร้อยละบัณฑิตที่งานตรงสาขา (จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ) 

 

 
กราฟที่ 4 ร้อยละบัณฑิตที่เงินเดือนตามเกณฑ์ (จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ) 

หมายเหตุ : ค านวณจากจ านวณบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   ข้อมูลส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 

 

2.8 คุณภาพบัณฑิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตจาก
นายจ้างที่รับบัณฑิตเข้าท างานที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 29 คน    
คิดเป็นร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามเทียบกับผู้ส าเร็จฯ 24.79 แบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 7 คน          
คิดเป็นร้อยละ 26.92 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตที่ 4.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.60  และหลักสูตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจบัณฑิตที่ 4.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.00 เมื่อพิจารณาในภาพรวม 2 หลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ของทั้ง 2 หลักสูตร ที่ระดับ 4.31 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5  คิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ย 
86.20  ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 และ 2558 (รายละเอียดกราฟที่ 5) 
 

 

 กราฟที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อบัณฑิตปกีารศึกษา 2558 

เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจแยกรายประเด็น พบวา่ ในปีการศึกษา 2559 ผู้ใช้บัณฑติมคีวามพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตเพิ่มสูงขึ้นกวา่ปีการศึกษา 2558 ในทุกประเดน็ (ดังแสดงในกราฟที่ 6-7)  
 

 
 

กราฟที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติปีการศึกษา 2558 แยกรายประเด็น A) ด้านความรู้ B) ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน C) ด้านทักษะปัญญา D) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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ข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี   2   มิถุนายน 2560 

 
กราฟที่ 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติปีการศึกษา 2558 แยกรายประเด็น A) ด้านคุณธรรม B) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ C) อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

 

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 2559 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น                   
67 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 37 คน (ร้อยละ 55.22) และคุณวุฒิปริญญาเอก 30 คน (ร้อยละ 44.78) ของอาจารย์
ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบตัิงาน 
ลา

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

รวมลา
ศึกษา 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 33 9 - 20 22 35 6 1 - 42 
2. วท.บ. (อนามยัสิ่งแวดล้อม) 

และสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

16 4 - 17 3 15 5 - - 20 

3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ
(สาขาชีวเวชศาสตร์) 

5 - - - 5 2 3 - - 5 

รวม 54 13 0 37 30 52 14 1 0 67 

        ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  6  สิงหาคม 2560 
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2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 81 
คน โดยเป็นข้าราชการ 1 คน (ร้อยละ 1.23) พนักงานมหาวิทยาลัย 70 คน (ร้อยละ 86.42)  และลูกจ้างชั่วคราว 9 
คน (ร้อยละ 11.11) และลูกจ้างประจ า 1 (ร้อยละ 1.230) คนของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559 แยกประเภทบุคลากร  ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า รวม 

1. ส านักงานคณบด ี - 41 2 1 44 

2. ศูนย์พัฒนาเด็ก   1 4 6 0 11 

3. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ - 25 1 0 26 

รวม 1 70 9 1 81 

ข้อมูล จากเล่มรายงานประจ าปี 2559 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 - 
2560  ดังตารางที่ 10 และกราฟที่ 8 

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจประจ าปี 2558-2560 
    

พันธกจิ 
งบประมาณทีไ่ดรั้บจดัสรร 

2558 2559 2560 
การผลิตบัณฑิต และพัฒนาอาจารย์ 4,755,048 17,612,507 64,668,597 

การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2,449,200 3,454,910 2,816,065 

การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 218,967,820 29,938,909 111,436,340 

กานสือบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมฯ 355,000 295,000 440,000 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลฯ 71,124,062 7,589,869 100,003,314.73 

รวม 297,651,130 55,891,195 279,364,316.73 
 

หมายเหตุ : ปีงบ 2558 รวมค่าสิ่งก่อสร้าง                          ข้อมูล งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยฯ Action Plan 2558-2560 
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กราฟที่ 8 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ 
 

 

อาคารสถานที่ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพื้นที่ใช้สอย 9,050 ตาราเมตร โดยจัดสรรเพื่อเป็นอาคาร
เรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ จ านวน 1 อาคาร คิดเป็นพื้นที่ส าหรับห้องเรียน 1,408 ตารางเมตร และห้องปฏิบัติการ 
1,706 ตารางเมตร  

อาคารกายวิภาคศาสตร์ มีพื้นที่ใช้สอย 4,130 ตารางเมตร โดยจัดสรรเพื่อเป็นอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆจ านวน 1 อาคาร  คิดเป็นพื้นที่ส าหรับห้องเรียน 391 ตารามเมตร และห้องปฏิบัติการ 1,600 
ตารางเมตร 

ข้อมูล งานพัสดุ วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

  

1.6 0.82

73.57

0.12

23.9

31.51

6.18

48.20

0.53

13.53

23.15

1.01

39.89

0.16

35.80

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2558 2559 2560

ร้อ
ยล

ะก
าร

จัด
สร

รง
บป

ระ
มา

ณต
าม

พัน
ธกิ

จ



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559  วันที ่9-10 ตลุาคม 2560 

 

- 16 - 

 

2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 2559  ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.12 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1  

1 .  ค ว รด า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง  FTES หลั กสู ต ร
สาธารณสุขให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานของสาขา 
ถึงแม้ภาพรวมFTES ระดับวิทยาลัยฯจะผ่าน
เกณฑ์ก็ตาม 

 

มีแผนรับอาจารย์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์จ านวน 6 อัตรา และในปี 
2560 รับอาจารย์วุฒิปริญญาเอกจ านวน 3 คน 

2. ควรมีแนวทางในการตรียมพร้อมส าหรับการ
สอบ ใบประกอบวิ ช าชี พทั้ ง  2  หลั กสู ต ร  
โดยเฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่จะสอบ
ในอนาคต และควรมีการประเมินศักยภาพ

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมใน
การสอบ NL และสามารถสอบผ่านร้อยละ 91.66 
2. หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ในส่วนเตรียมสอบใบประกอบ
วิชาชีพยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน จึงยังไม่ได้มีการด าเนินการในส่วนนี้ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
จัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เพื่อให้มี
ความสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน 

3. จากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า
ทักษะความรู้ทางวิชาชีพและทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ด้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นควรเน้นการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรให้
สูงขึ้นเช่นเดียวกับด้านอ่ืนๆ 

 1. หลักสูตรสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะตามที่ก าหน
ใน พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน จึงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นให้มีการฝึกทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น โดยที่แต่ละชั้นปีจะเพิ่มการฝึกมากขึ้น
ตามล าดับ ทักษะที่ไม่สามารถสอนในรายวิชาได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร
และเทคโนโยลี มีการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะ โดยเป็นกิจกรรม
นอกหลักสูตร(Extracurricular activity) 

 2.วางแผนระดับวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

3. บรรจุไว้ในโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะดังกล่าวด้วย 

4. ควรพัฒนาการสื่อสารและประสานงานกับ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้งสองแห่งให้
สะดวกและมีประสิทธิภาพผ่านกลวิธีต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีการสื่อสาร การ sharing ทรัพยากร
ทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทั้งหมดมี
ความสุขในการท างาน รักในองค์กรและร่วมแรง
ร่วมใจผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

 1.ส าหรับศูนย์แพทยศาตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้
ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าศูนย์ฯ ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2560  

 2.การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูล Up to date และ 
Access Medicine  

 3. มีแผนด าเนินการเครือข่าย Teleconference ระหว่างวิทยาลัยและ
ศูนย์แพทย์ฯ โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ มาเตรียมการอย่างไรก็ตาม 
กระบวนการทดลองด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ    

 องค์ประกอบที่ 2 

5.ควรก าหนดทิศทางการวิ จั ยที่ สนับสนุน 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในการเป็นภูมิ
ปัญญาด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

    

1. วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาตร์ในการก าหนดทิศทางการ
วิจัยของวิทยาลัย โดยช่วง 5 ปี งานวิจัยมุ่งเป้า โดยเริ่มจาก 
โรคมะเร็งท่อน้ าดี โรคเมลลิออยโดสีส และธาลัสซีเมีย 

2. เมื่อมีการเปลี่ยนทีมบริหารได้มีการขยายและก าหนดขอบเขตการ
วิจัยทั้ งเชิงคุณภาพและปริมาณโดยร่วมมือกับ สวรส และ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อตอบโจทย์การวิจัยที่มีคุณภาพ
และเน้นพื้นที่ลุ่มน้ าโขง  

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับทิศทางการวิจัย(steering 
committee) เพื่อก าหนดทิศทางการวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีผู้ เกี่ยวข้องจากทุก
หลักสูตร และเชิญที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมให้
ข้อเสนอแนะ จากการประชุมทุกเดือน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการของบประมาณสนับสนุนการ
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ท าวิจัย ให้ตอบโจทย์ ครอบคลุม health needs ของพื้นที่ ป้า
หมายของกระทรวงสาธารณสุข และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
พื้นที่ 

4. ในส่ วนของการวิ จั ยด้ า นแพทยศาสตรศึ กษา ได้ ร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 
รวมทั้ง เครือข่ายวิจัยสหสถาบัน(MedResNet) ในการพัฒนา 
proposal ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ด้านรูปแบบการพัฒนา
การศึกษาด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับโจทย์และความท้าทายของ
ระบบสุขภาพใน ศตวรรษที่ 21  

องค์ประกอบที่ 3 

6. ไม่พบการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนการบริการวิชาการประจ าปี   

 

     

1. ประชุมชี้แจงหัวหน้าโครงการให้มีการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้  

2. จัดท าแผนในการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ โดยเน้นการให้บริการด้านสุขภาพตาม
ช่วงอายุ ให้บริการเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่า ยุทธศาสตร์ด้านบริการ
วิชาการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  

7. ควรมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการที่สะท้อนถึงการพัฒนาชุมชน 
สังคม และนักศึกษาที่ส่งผลลัพธ์ที่สร้างความพึง
พอใจต่อชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เช่น ชุมชนมีแกนน าด้านสุขภาพที่สามารถดูแล
ตนเองและชุมชนด้านสุขภาพได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ชุมชนมีสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่สามารถน ามาใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนได้ 

วิทยาลัยฯ พิจารณาโครงการบริการวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา โดยเน้น
โครงการที่สามารถท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ดังนั้น 
โครงการบริการวิชาการที่มีการด าเนินการ จึงมีสัดส่วนที่ผสมผสาน ทั้ง
กลุ่มโครงการที่เน้นความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนการพัฒนา
ทักษะในการท างานด้านพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
และกลุ่มโครงการที่เน้นการสร้างทักษะแก่ชุมชนให้สามารถดูแล
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่บุคลากร
สาธารณสุขเกี่ยวกับบทบาทของกองทุนต าบลในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ยั่งยืน เป็นต้น  

8. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจความ
ต้องการให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการให้บริการ
เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง 

วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับความต้องการของพื้นที่ และมุ่งพัฒนา
โครงการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านสุขภาพของระดับเขต 
จังหวัด และพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการน าเอาปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญ เร่งด่วน มาประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดทิศทางในการ
ให้บริการทางวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยมีการประชุมร่วมกับทีม สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ชุมชน ประชาสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ สมัชชาสุขภาพ 
เพื่อก าหนดเป้าหมายและด าเนินงานร่วมกันต่อไป  
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องค์ประกอบที่ 4 

9. กระบวนการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมควรมีการด าเนินการตามรอบ
ระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณและ
สอดคล้องกับช่วงเวลาในการวางแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพื่อให้การบริหารงานด้านท านุบ ารุง
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

  

  วิทยาลัยฯ ใช้แผนกลยุทธ์ระดับวิทยาลัยฯ ในการก ากับการด าเนินงาน
ตามพันธกิจต่างๆ รวมทั้งด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบนี้ เป็น
แผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีเนื้อหากิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางที่
วิทยาลัยฯ ก าหนด ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการขออนุมัติงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละปี เป็นไปตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
เป็นการของบประมาณล่วงหน้า จึงต้องด าเนินการเสนอขออนุมัติ
โครงการไปก่อนการโดยอาศัยแผนกลยุทธ์ 5 ปี เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับทิศทางการด าเนินการโครงการ และนอกจากนั้น ประธาน
โครงการยังสามารถพิจารณาขออนุมัติปรับโครงการเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ในแต่ละปีด้วย เมื่ อแผนงานโครงการได้รับอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินโครงการแล้ว จึงจะน ามาบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

 

10. กระบวนการคัดกรองข้อเสนอโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้โครงการ
กิจกรรมต่า งๆที่ เสนอของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับทิศทางและบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่วิทยาลัยฯคาดหวัง 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการก าหนดทิศทางการด าเนิน
โครงการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดท าเป็น
หัวข้อเช็คลิสต์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณได้ตรวจสอบให้ตรงกับข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ  ใน
ส่วนของระบบและกลไกระดับวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการเพื่อ
รับผิดชอบในการกลั่นกรองโครงการที่จะเสนอของบประมาณโดยมี
ผู้แทนจากแต่ละกลุ่มวิชารวมทั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบก ากับดูแลด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการได้จึง ด าเนินการโดยรองคณบดีที่รับผิดชอบ ก่อนส่ง
โครงการเข้าสู่การพิจารรณนาของคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยฯ  

11. การประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความ
สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

วิทยาลัยฯ ก าหนดแนวทางโครงการที่จะจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ล่วงหน้าตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ที่ท าล่วงหน้า 5 ปี  เมื่อค าขอได้รับ
อนุมัติงบประมาณแล้ว จึงจะน ามาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และหากมีเงื่อนไขหรือข้อมูลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 
ผู้รับผิดชอบจึงจะขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5 

12. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า 

แผนกลยุทธ์  ปี  พ.ศ.2560-2564 มีการปรับปรุงให้มีส่วนของ 
Continuous Improvement และ Innovation มากยิ่งขึ้น โดยมีการ
เพิ่มส่วนที่ตอบสนองต่อนโยบายในระดับต่างๆนอกเหนือจาก
ตอบสนองต่อพันธกิจ 
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- แผนกลยุทธ์ (2555-2559) ส่วนใหญ่ยังเป็น
แผนที่ตอบสนองพันธกิจ (ซึ่งเป็นแผน routine) 
ที่จะต้องด าเนินการ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

13. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า 

- ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ระยะยาว 4 ปี 
(2555-2559): 1) ตัวชี้วัดที่ส าคัญมีค่าคงเดิมทุก
ปี เช่น อัตราการสอบใบประกอบวิชาชีพคงที่ที่
ร้อยละ 90; 2) ค่าเป้าหมายของบางตัวชี้วัดมีค่า
ไม่แน่นอนในแต่ละปี เช่น งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และการ
น าไปใช้ประโยชน์เป็นต้น 

วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการในการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์มาช่วยในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
และปรับตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม และทางวิทยาลัยฯ ได้ปรับค่า
เป้าหมายให้แสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ตัวชี้วัดบางตัวของ
วิทยาลัยฯต้องสอดประสานกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ถูก
ก าหนดให้มีค่าคงที่  

14. ในการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่
ส าคัญ โดยเฉพาะด้านพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
เช่น การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพของทั้ง 2 
หลักสูตร ควรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ส่วนค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดอ่ืนๆ ควรก าหนดให้เห็น
ทิศทางหรือแนวโน้มเพื่อการพัฒนา 

ได้มีการด าเนินการในการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

15.การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย พบว่า 
วิทยาลัยฯ เริ่มมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร และวิธีการที่ใช้
ในการค านวณยังไม่สะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่
แท้จริง ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร 
และค านวณปันส่วนต้นทุนในการด าเนินงานของ
แต่ละหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
ด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการพิจาณาความ
คุ้มค่าของการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา คร้ังที่ 8/2560 ในวันที่ 28 
สิงหาคม 2560 โดยให้มีคณะท างานเพื่อสอบทวนผลการวิเคราะห์ให้มี
ความถูกต้อง สามารถอ้างอิงและเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนได้ 
ตลอดจนเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อไป 

16. แผนบริหารความเสี่ยง พบว่า 

- การด าเนินงานด้านความเสี่ยง กระบวนการ
จัดท าแผนด้านความเสี่ยงยังไม่มีการด าเนินงาน
ที่เป็นระบบ แม้จะมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ตั้งแต่การค้นหาความเสี่ยงยังเป็นเชิงรับ 
ใ ห้แต่ละฝ่ ายพิจารณาส่ งความเสี่ ยงมายั ง
คณะกรรมการ อาจท าให้ได้ความเสี่ยงที่ไม่
ครบถ้วน อีกทั้งประเด็นความเสี่ยงที่รวบรวมไว้

1.ได้ด าเนินการรวบรวมความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ และน าเข้าเพื่อพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
จ านวน 3 ความเสี่ยงโดยมีการก าหนดแนวทางและก ากับติดตามอย่าง
ชัดเจน 

2.เนื่องจากตัวชี้วัดด้านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด กลุ่มวิชาแพทย์ฯจึงเสนอแนวทางการจัดการ โดยให้
คณะกรรมการประจ าพิจารณา น าประเด็นด้านการสอบใบประกอบ
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ยังเป็นประเด็นที่สามารถควบคุมได้ ในการ
ด าเนินงานปกติ การพิจารณาจัดล าดับความ
เสี่ยงจึงควรต้องปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขได้ตรงประเด็น เช่น การ
บันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จซึ่งระบุว่าเป็น
ความเสี่ยงในระดับสูง อาจแก้ไขด้วยการจัดการ
กระบวนการท างานภายใน เป็นต้น 

วิชาชีพที่ต่ ากว่าเกณ์ มาบรรจุเพิ่มเต็มลงในแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2560 

17.การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ระบบ KM 

ระบบ KM ยังอยู่ในระดับเร่ิมต้นด าเนินงาน เป็น
เพียงการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้จากบุคลากร
ภายนอกมาสู่ภายใน อาจต้องมีวิธีการค้นหาองค์
ความรู้ที่ฝังตัวอยู่ ในบุคลากรภายใน น ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปต่อยอดเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ ใหม่ที่ เพิ่มขึ้น น าไปสู่นวัตกรรม 
รวมทั้งการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้สามารถสืบค้นเพื่อไปใช้งานต่อได้
ง่าย 

มุ่งเน้นการหาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นความรู้ในหน่วยงาน
มากข้ึนโดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองความส าเร็จขององค์กรในภาพรวม 

18. ด้านทรัพยากรบุคคล 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้มีศักยภาพเพื่ อ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุตาม
พันธกิจ 

ทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากรปี 2559 และน าผลการส ารวความ
ต้องการในการพัฒนาของแต่ละสายงาน และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ 
และคณะกรรมการระบบการบริหารงานบุคคล วางแผนปฏิบัติการใน
การพัฒนา โดยการรวบรวมความต้องการจากบุคลากรแต่ละสายงาน 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของวิทยาลัยฯ  
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ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ ระดับวิทยาลัย 
 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

- หลักสูตร สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) ได้ 3.04  คะแนน 
- หลักสูตร วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) ได้ 3.10 คะแนน 
- หลักสูตร วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์) ได้ 3.14 คะแนน 

3.09 คะแนน พอใช้ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 44.78 ดีมาก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 22.39 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. 3.88  คะแนน ดี 
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องค์ประกอบที่  1 การผลติบัณฑิต 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. อาจารย์ในหลักสูตรเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับระบบและกลไกการ
ท างานของทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกัน 

2. มีคณะกรรมการที่พัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมกับหลักสูตร  
3. หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 แบบ active learning และการ

จัดการเรียนแบบการใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based learning) โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4. มีสถาบันคู่ความร่วมมือที่มีศักยภาพและเป็นรูปธรรม 
5. งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับหลักสูตรมีแผนในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของหลักสูตร  
6. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-curriculum Activity) เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่าน

กิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 modules ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 6 ชั้นป ี
7. 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 

8. นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความต้องการของนักศึกษา  
9. อาจารย์ส่วนใหญ่ในวิทยาลัยฯ เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งท าให้นักศึกษากล้าที่จะเข้ามาปรึกษาในทุกเรื่อง 
10. วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาทั้ง 2 วิชาชีพ ทั้งแพทย์และสาธารณสุข ท าให้สามารถจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้

ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละวิชาชีพเสริมกันได้ 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับชั้นคลินิก เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน (ข้อสอบและ มคอ.) 

2. ควรสร้างความเข้าใจในเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสถาบันร่วมผลิต 

3. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
4. ควรปรับปรุงเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก (NL1,NL2)   
5. ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายที่รองรับการใช้งานอย่างทั่วถึงทั่วบริเวณการให้บริการ 
6. อาจารย์และนักศึกษาขาดทักษะการทบทวนหลังปฎิบัติงาน  (After Action Review: AAR) ซึ่งหมายถึง 

เทคนิค/วิธีการ/ขั้นตอนหนึ่งในการท างานที่ใช้ในการทบทวนวิธีการท างาน ทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่
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เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยคงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว และแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ า รวมทั้งมีการ
บันทึก/ถอดบทเรียนที่ได้รับเพื่อใช้เป็นข้อมูล/ความรู้ในการท างานคร้ังต่อๆไป 

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

8. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมตรงกับการสอบ ท าให้นักศึกษาร่วมท ากิจกรรมได้ไม่เต็มที่ (วันวิทยาศาสตร์ วันมหิดล 
เป็นต้น)  

9. ขาดความคล่องตัวของการประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเช่น งานยานพาหนะ การยืมเงิน
และการเคลียร์เอกสารเบิกจ่าย ฯลฯ 

10. พื้นที่หรือสถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี เอ้ือเฟื้อเก้ือหนุนกัน 
2. ระบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559    วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 

- 25 - 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชีท้ี่ 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  หมายเหตุ : ที่รับการประเมินจาก สกอ. 3 หลักสตูร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน องค์ประกอบท่ี 2-6 หลักสูตร) 9.28 คะแนน 
4. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 ของคณะ 100 ร้อยละ 
5. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 3.09 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.35 คะแนน 2.85 คะแนน 2.85 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.35 คะแนน 3.09  คะแนน 3.09 คะแนนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.1-1 ผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 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 2559 

 
0 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 37 คน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 30 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 67 คน 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 44.78 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 5 คะแนน 

 

 ผลการประเมินตนเองปีทีผ่่านมา   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินโดยกรรมการ 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 44.09 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้    

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 44.78 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.2-1 ข้อมูลสรุปคุณวุฒิอาจารย์ ปีการศกึษา 2559  (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 2559 15 

 
คน 

2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งอาจารย์ (รวมลาศึกษาต่อ) 52 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 67 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 22.39 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 1.87 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 18.90 1.57 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.39 1.87 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.3-1 ข้อมูลสรุปคุณวุฒิอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 2559 
 (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 สถาบันจึงควรมี
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 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 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 2559 274.92 409.97 5.85 - 
   - ปริญญาตร ี(หมายเหตุ :  พบ.นับเฉพาะช้ันปริคลินิก) 131.89 409.97  - 

       (หมายเหตุ :  พบ.ช้ันคลินิก) 143.03    
 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท -เอก) - - 5.85 - 
   - ปริญญาโท - - 5.85 - 
   - ปริญญาเอก - - - - 
· จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 33 16 5 คน 
· จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 4.00 25.62 1.17 คน 
· เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

4 : 1 8 : 1 8 : 1 คน 

ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสงูกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

-0.08 220.29 -85.38 - 

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 3.33 คะแนน 3.33 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

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 2559  (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 าตัวนักศึกษาสายครอบครัว 16 สาย แต่ละสายมีอาจารย์ 3 ท่าน ให้การ

ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการติดตามผลการเรียน ให้ค าแนะน า
ด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา (CMP_1.5-1-1.1) 

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีของทั้งสองหลักสูตร เพื่อให้การดูแลด้านการเรียน และเป็นสื่อกลาง
ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีกับหลักสูตร (CMP_1.5-1-1.2) 

3. จัดท าคู่มืออาจารย์ทีป่รึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (CMP_1.5-1-1.3) 
4. ก าหนดวันให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  

- อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียน/พฤติกรรม/ปัญหาส่วนตัวอ่ืนๆ ของนักศึกษาที่อยู่ในความ
ดูแล และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้าน
การเรียนหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีไม่สามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาได้  จะรายงานต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อร่วมรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก ากับและติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประชุมร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามการด าเนินงาน และประเมินการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาใน
แต่ละปี  
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5. จัดท าขั้นตอนการด าเนินการในกรณีที่มีนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกพบ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อรับทราบปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ถ้านักศึกษายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีจะแจ้งหัวหน้ากลุ่มวิ ชาแพทย์เพื่อ
รับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ในกรณีที่เป็นปัญหาที่นักศึกษาอาจจะต้องเรียนซ้ าหรือตกออก 
หัวหน้ากลุ่มวิชาน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข (CMP_1.5-1-1.4) 

6.  

 
 

7. ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยแพทย์ฯจัดให้มีนักวิชาการศึกษาประจ าทั้ง
สองหลักสูตร เป็นผู้ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาการลงทะเบียนในแต่ละเทอม และเป็นผู้แจ้ง
ก าหนดการต่างๆด้านการเรียนให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปี (CMP_1.5-1-1.5) 
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8. ด้านอ่ืนๆ วิทยาลัยฯ จัดให้งานพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
ทุนการศึกษา หอพัก งานพิเศษ ให้กับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร (CMP_1.5-1-1.6) 

9. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดท าโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างมืออาชีพ  เพื่อระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนพัฒนาระบบอาจารย์ที่ป รึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป  จึงได้จัด
โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559  “เทคนิคการโคช ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา”   ใน
วันพุธที่  24 พฤษภาคม 2560   ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เกตุมาน  รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (CMP_1.5-1-1.7) 

2.  กิจกรรมโครงการด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
1.) จัดโครงการอบรมอาจารย์ทีป่รึกษา ปีการศึกษา 2559  “เทคนิคการโคช ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา”   ในวัน

พุธที่ 24 พฤษภาคม 2560   ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์นม เกตุมาน  รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (CMP_1.5-1-1.7) 

2.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ เพื่อแนะแนวดา้นการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชน่ การกู้ยืม  
กยศ./ การขอทุนการศึกษา การประกันคุณภาพ แนะน าการใชบ้ริการต่างๆในวิทยาลัยฯ  
ในวันพุธที่  3 สงิหาคม 2560   เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ   ห้อง CMP  101   ชั้น 1  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (CMP_1.5-1-1.8) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆดังนี้  

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 ในแฟนเพจ งานพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข / กลุ่ม นักศึกษาท างานระหว่างเรียน ว.แพทย์ ปี 2559 , กลุ่ม
หอพักนักศึกษาแพทย์ , กลุ่ม We love PH UBU , กลุ่ม PH#9, กลุ่ม cmp-10 เป็นต้น (CMP_1.5-2-2.4) 

5) มีการจัดระบบการท างานนอกเวลาส าหรับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย โดยระยะการจ้างงานนักศึกษาเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560   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 มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ทุกข์ของหมอ, กฎหมายและ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม แนวทางป้องกันเมื่อถูกฟ้อง, ระบบท างานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
(DHS)  คลินิกหมอครอบครัว (PCC) การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และ สมดุลชีวิตหมอ    
ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ในงานปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาแพทย์  วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP_1.5-3-3.1 ) 
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3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดอบรมในหัวข้อ แนวทางการท างานในทิศทางของ
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสรุปก่อนจบผ่านกระบวนการ Exit ticket กิจกรรมกลุ่ม
สร้างความสามัคคี การท างานเป็นทีม และการแก้ปัญหาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรม
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 6 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP_1.5-3-3.2 ) 

 
4 ปร ะ เ มิ น คุณภาพของกา รจั ด กิ จ ก ร รมและ กา รจั ดบ ริ ก า ร ในข้ 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 าเนินงาน 
1) ประเมินผลการด าเนินการด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยวิธีการรวบรวม

ข้อมูล ข้อค าถามประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน และได้ท าการรวบรวมข้อมูล  2 วิธี คือ  ระดับคณะเก็บข้อมูล
ด้วยการแจกแบบประเมินรายคณะ และแบบประเมินออนไลน์ จากนักศึกษาจ านวน 138 ราย  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากที่ระดับ 3.91 คะแนน (CMP_1.5-4-4.1 ) 

 
กิจกรรมที่ประเมิน ผลการประเมิน ระดับการ

ประเมิน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 

4.00 ระดับมาก 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

3.84 ระดับมาก 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

3.90 ระดับมาก 

รวม 3.91 ระดับมาก 
 

2) ผลการประเมินกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ตามสายรหัสเป็นจ านวน 2 ครั้ง คือ ผลการประเมิน
กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559   ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (ด าเนินงาน
โดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ) และผลการประเมินกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 20 มีนาคม 
2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (CMP_1.5-4-4.2) 

สรุปข้อเสนอแนะและปัญหาได้ ดังนี้  
- ควรจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรกึษา 3 ครั้ง ต่อปี 
- อยากให้เป็นรูปแบบกิจกรรม เนื่องจากกลุ่มมีนักศึกษาเยอะ และรวม 2 สาขา ท าให้ไม่กลา้พูดและ

ซักถาม 
- ควรจัดกิจกรรมเพิ่มในสายเพื่อจะได้รู้จักกันมากข้ึน 

สรุปความคิดเห็นแนวทางพฒันาระบบอาจารย์ทีป่รึกษา ดงันี้ 
- พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์เข้าใจและมี Skill ในการ Coaching , feedback , reflection 

ให้แก่นักศึกษา 
- พัฒนาระบบ e-portfolio  
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

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

วิธีคือ  ระดับคณะเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบประเมินรายคณะ/แบบประเมินออนไลน์ โดยวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 138 ราย  ในด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมากที่ระดับ 3.84 คะแนน (CMP_1.5-4-4.3 ) 

2) ประเมินโดยการใช้การเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review)ในหัวข้อ นักศึกษาท างานพิเศษระหว่าง
เรียนโดยมีนักศึกษาวิทยาลัยฯ ที่ได้ท างานพิเศษระหว่างเรียนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พบว่า 
นักศึกษามีความเห็นว่าการท างานพิเศษเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ระหว่างเรียนกับ
นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ สร้างเสริมประสบการณ์ ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและเป็นการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจนในการสร้างรายได้ส่วนข้อเสนอแนะของนักศึกษา พบว่าควรมีการจัดท างาน
ระหว่างเรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ควรปรับปรุงเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ล่าช้าให้ตรงตามที่ก าหนดของ
แต่ละเดือน(CMP_1.5-4-4.4 ) 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกการท างาน ผลการประเมิน
โครงการพบว่า มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ของบัณฑิตทั้งหมด ผลการ
ประเมินกิจกรรมพบว่า ระดับความพึงพอใจภาพรวม อยู่ที่ 4.38 คะแนน  ประโยชน์ที่ได้รับ ที่ระดับ 4.35 
คะแนน และบัณฑิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกในปีถัดไป ที่ระดับ 4.64 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5  (CMP_1.5-4-4.5 )   

2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่  6 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกการท างาน ผลการประเมินโครงการพบว่า มีนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวน 75 คน  และมีคณาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน โดยในการด าเนินการในปีนี้ได้เพิ่มเติม
ในส่วนของแนวทางการท างานในทิศทางของวิชาชีพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นมา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68, S.D.=0.17) 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 70 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0  (CMP_1.5-4-4.6 ) 

 
5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น

หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
- น าผลการประเมินจากการจัดกจิกรรมเปิดสายครอบครัวและแจ้งรายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาย มาปรับปรุงใน

การจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการในปีการศกึษาต่อไป 
(CMP_1.5-5-5.1 ) 

- น าผลการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา มาพัฒนาและส่งเสริม โดยจะมีการจัดโครงการ อบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่อง Coaching , feedback , reflection ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์
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เข้าใจและสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาระบบ 
e-portfolio เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบข้อมูลของนักศึกษา และเป็นสื่อกลางที่นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษาได้โดยตรง (CMP_1.5-5-5.2 ) 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
น าผลการประเมินมาปรบัปรุงกระบวนการการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาในปีตอ่ไป 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกิจกรรมและหัวข้อในการจัดงานปัจฉิมนิเทศให้เหมาะสมและ
เป็นตามความต้องการของบัณฑิตแก่นักศึกษาในปีต่อไป 

 
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าดังนี้  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดกับชีวสถิติในการสร้างงานวิจัยจากงานประจ า

ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คร้ังที่ 4  ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหา
วิยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการประชุม (CMP_1.5-6-6.1) 

2. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6  หัวข้อเรื่อง "Thailand 4.0 
กับผู้สูงอายุไทย"  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2560  เวลา  08.30-16.30 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  สถาน
ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยมีศิษย์เก่าได้
เข้าร่วมการประชุม (CMP_1.5-6-6.2) 

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

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

5. ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรเพื่อแนะแนวนักศึกษารุ่นน้อง (CMP_1.5-6-6.5 ) 
- ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ในเสวนาหัวข้อ ทุกข์ของหมอ และ สมดุลชีวิตหมอ 
- ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ในกิจกรรม พี่บัณฑิตพบน้อง 

6. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์  ในวันจันทร์ที่ 21 
มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยมีศิษย์เก่าเป็นวิทยากร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  โดย ศิษย์เก่า คือ นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม แพทย์
หญิงสายสุดา ขวัญเพชร นายแพทย์ธีรวัฒน์ สุวรรณี และแพทย์หญิงพัชรนันท์ จิรฐิติวงศ์ (CMP_1.5-6-6.6) 

7. กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้อง  ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่  6 เมษายน 2560  ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยมีศิษย์เก่าเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษา
สาธารณสุขชั้นปีที่ 4  โดย ศิษย์เก่า คือ นางสาวนรินทร์ทิพย์ หอมหวน นางสาวจารุวรรณ สารพล นางสาวสุมาลี  
มณีวงศ์ และนางสาวชไมพร  เสิกภู่เขียว  (CMP_1.5-6-6.7) 
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ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

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

6 ข้อ 6  ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-1-1.1 รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาประจ าตัวนักศึกษาสายครอบครัว 16 สาย 
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 

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 2559  “เทคนิคการโคช ส าหรับ

อาจารย์ที่ปรึกษา”  ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนม 
เกตุมาน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

CMP_1.5-1-1.8 ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ เพื่อแนะแนวด้านการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยเช่น การกู้ยืม กยศ. /การขอทุนการศึกษา การประกันคุณภาพ แนะน าการใช้
บริการต่างๆในวิทยาลัยแพทย์ฯ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ 
ห้อง CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

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 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

นักศึกษาท างานระหว่างเรียน 
CMP_1.5-3-3.1 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  29 -31 มีนาคม 2560  

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-3-3.2 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง วันที่  6 เมษายน 2560   
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

CMP_1.5-4-4.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_1.5-4-4.2 ผลการประเมินกิจกรรมพบปะอาจารย์ทีป่รึกษาตามสายรหัส   ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
(ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ) และผลการประเมินกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่
ปรึกษา ในวนัที่ 20 มีนาคม 2560  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_1.5-4-4.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_1.5-4-4.4 สรุปการประเมินโดยการใช้การเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review) หัวข้อ นักศึกษา
ท างานพิเศษระหว่างเรียนในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP_1.5-4-4.5 ผลการประเมินกิจกรรมปัจฉิมนเิทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560  
ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

CMP_1.5-4-4.6 ผลการประเมินกิจกรรมก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  
ในวันที่ 6 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

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

CMP_1.5-5-5.2 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559  “เทคนิคการโคช ส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา”  ในวันพธุที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์นม เกตุมาน  รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

CMP_1.5-6-6.1 ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การใช้วิธีทางวิทยาการระบาดกับชีวสถิติในการสร้าง
งานวิจยัจากงานประจ าส าหรับเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข คร้ังที่ 4  ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 
ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิยาลัยอุบลราชธานี 

CMP_1.5-6-6.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6  หัวข้อ
เรื่อง "Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย"  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2560  เวลา  08.30-16.30 
น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  อาคารเทพรัตน
สิริปภา  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 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560  ณ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ   
CMP_1.5-6-6.7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวนัที่ 6 เมษายน 2560   

ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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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 
 
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 2559 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  
ประกอบด้วยโครงการ โครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนักศึกษาแพทย์    
โดยได้ก าหนดตัวชีว้ัดของโครงการ ดังนี ้
- เชิงปริมาณ :   - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ :   - ผู้เข้าร่วมความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ ดี 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองว่ามีทักษะคุณธรรม จริยธรรม เกิดขึ้นจาก     
 การเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ดี (CMP_1.6-1-1.2) 

(2) ความรู้   
ประกอบด้วยโครงการ 
- โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสตินักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA) 
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- โครงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาพันธ์นิสตินักศึกษาแพทย์เอเชีย (AMSA) 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาวทบ. สาขาสาธารณสุข)      
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตรรรษที่  21 (นักศึกษาแพทย์ ) โครงการย่อย  ใน    
  หัวข้อ Knowing organization (ปัจฉิมนิเทศ เตรียมการออกสู่โลกการท างาน)      
โดยได้ก าหนดตัวชีว้ัดของโครงการ ดังนี้ 

                 - เชิงปริมาณ :   - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                 - เชิงคุณภาพ :   - ผู้เข้าร่วมความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ ดี 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองว่ามีทักษะดา้นความรู้   เกิดขึ้นจากการเข้า 
   ร่วมกิจกรรม ในระดับ ดี (CMP_1.6-1-1.3) 

(3) ทักษะทางปัญญา 
ประกอบด้วยโครงการ 
- โครงการตอบปัญหาวชิาการ 
โดยได้ก าหนดตัวชีว้ัดของโครงการ ดังนี้ 
- เชิงปริมาณ :    - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ :   - ผู้เข้าร่วมความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ ดี 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองว่ามีทักษะทางปัญญา เกิดขึ้นจากการเข้า 
   ร่วมกิจกรรม ในระดับ ดี (CMP_1.6-1-1.4) 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  
ประกอบด้วยโครงการ 
- โครงการ สพท. สมาพันธน์ิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย 
- โครงการเข้าร่วมประชุมสมาพนัธ์นิสตินักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
- โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ ์
- โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพนัธ์ 
- โครงการกีฬาเฟรชชี ่
- กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วทิยาศาสตร์สุขภาพ   
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
- โครงการต้อนรับน้องใหม่ 
- โครงการพิธีไหว้ครู 
- โครงการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑติ   
- โครงการ แรกพบสบตา (แรกพบนักศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 1)   
- โครงการวันมหิดล   
- โครงการแต่งกายดี  มีวนิัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์     
โดยได้ก าหนดตัวชีว้ัดของโครงการ ดังนี้ 

                 - เชิงปริมาณ :  - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
                 - เชิงคุณภาพ :  - ผู้เข้าร่วมความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ ดี 

   - ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองว่ามีทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ  
                                                 ความรับผิดชอบเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ดี (CMP_1.6-1-1.5) 
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(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบด้วยโครงการ 
- พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  นักศึกษาแพทย ์
- โครงการการเรียนรู้แบบ Active Learning นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์
โดยได้ก าหนดตัวชีว้ัดของโครงการ ดังนี้ 
- เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ  :  ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองว่ามทีักษะดา้นศตวรรษที่ 21  เกิดขึ้นจาก 
  การเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (CMP_1.6-1-1.6) 

นอกจากนี้ยังได้มีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร โดยครอบคลุมนักศึกษาทุกชัน้ปี 

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้   
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 ผลการด าเนินงาน : 

(1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (CMP_1.6-2-2.1)  ได้แก่  
- โครงการวันมหิดลจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- นักศึกษาได้รับโล่รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา  ผู้ได้รับรางวัลคือ           

นางสาวสุรีพร สุขดี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6   โดยท าพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครู                         
ปีการศึ กษา  2560 วั นพฤหัสบดีที่  24  สิ งหาคม 2560 เวลา  1 3 .30 น .  เป็นต้น ไป  
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

- นักศึกษาได้รับรางวัล นักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย  ผู้ได้รับรางวัลคือ นายเวหา ไตยวงษ์ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริม Thailand Medical  Student 
‘s Code of Conduct” จากแพทยสภา   

(2)  ด้านความรู้ (CMP_1.6-2-2.2) ได้แก ่
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วทบ.สาขาสาธารณสุขศาสตร์จัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 
modules ครอบคลุมนักศึกษาแพทย์ทั้ง 6 ชั้นปี 
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- โครงการการเรียนรู้แบบ Active Learning นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ถึง 4 

(3)  ด้านทักษะทางปัญญา (CMP_1.6-2-2.3) ได้แก ่
        วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา ได้แก ่

- น าเสนอผลงานวชิาการของนักศึกษาสาธารณสุข ในงานน าเสนอผลงานวิชาการและกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 35 จัดขึ้นระหว่างวนัที่  21-22 มกราคม 2560  ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต  

- เข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย คร้ัง
ที่ 3/2560  ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

- โครงการกีฬาเฟรชชี่ (มีแผนด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือน กันยายน 2560) ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพจัดขึ้นในวนัที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560 
ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการต้อนรับน้องใหม่จัดขึ้นในระหว่างวนัที่ 7-11 สิงหาคม 2560  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการ วันมหิดล จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

4.2 นักศึกษาแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
- โครงการแรกพบสบตา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           4.3 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

- โครงการกีฬากีฬาสาธารณสุขสมัพันธ์ครั้งที่ 35 จัดขึ้นระหว่างวนัที่  21-22 มกราคม 2560   
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (CMP_1.6-2-2.5) ได้แก่  
     -    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขนักศึกษา วิทยาลัยฯ ทั้งสองหลักสูตร ใช้ทักษะเชิงตัวเลขในการจัดท า

โครงการเพื่อเสนอขอต่อ วิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการท า เช่น โครงการ สพท. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย, โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, กีฬาเชื่อม
สัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น  
     -    ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum Activity) ผ่าน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น Module 
1: Knowing I ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนรู้ลักษณะความคิดและบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น
ได้ โดยใช้สื่อมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียนรู้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560  
ณ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการได้ครบถ้วน เช่น  
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กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21,โครงการสัมมนาสโมสร
นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์  2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข, โครงการวันมหิดล เป็นต้น 

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

 ผลการด าเนินงาน : 
3.1  มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยงานกิจกรรม
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา            
ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม จ านวนทั้งสิ้น  176 คน โดยจัดอบรมให้ความรู้และ
ทักษะแก่นักศึกษา ดังนี้  (CMP_1.6-3-3.1) 

1) นโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2) หลักการท างานตามระบบคุณภาพ 
3) การบริหารโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

3.2  วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้นักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพุธที่ 3 
สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และยังได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก 
PDCA ในการจัดท าโครงการและด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  ได้แก่ 

- นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร: 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
โครงการกีฬาเฟรชชี่ และโครงการเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (CMP_1.6-3-3.2.1) 
- หลักสูตรแพทยศาสตร์ : 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการและ
ด าเนินงานร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย  โดยได้ท าการสรุปโครงการรายงานประจ าปีของ
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2559  (CMP_1.6-3-3.2.2)   
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการและ
ด าเนินงานร่วมกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย  โดยได้ท า
การสรุปโครงการรายงานประจ าปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 
2559   (CMP_1.6-3-3.2.3)  

3.3 วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในหัวข้อ Design 
thinking ออกแบบกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนางานสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรเข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จะน าไปใช้ในการท างานในกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  (CMP_1.6-3-3.3) 

 
4. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ผลการด าเนินงาน : 
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4.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ :งานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 modules ครอบคลุมนักศึกษา
แพทย์ทั้ง 6 ชั้นปี โดยแต่ละ module มีรายละเอียด ดังนี้ 

o Module 1: Knowing I และ Module 2: Knowing U ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ ๒  เป็น
โครงการจัดร่วมกับรายวิชาสร้างเสริมประสบการวิชาชีพแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาตระหนักรู้
เป้าหมายชีวิตการเป็นแพทย์ในอนาคต การศึกษาเพื่อพัฒนา เรียนรู้การท างานเป็นทีม โดยจัดในรูปแบบ 
Workshop ที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกด้วยกิจกรรม ต่างๆ ได้แก่ 1.) Photo essay 2.) Creative 
drama 3.) ไพ่ไขชีวิต 4.) Visual thinking 5) จัดดอกไม้ จัดใจ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11-13 มิถุนายน 
2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผลการประเมินโครงการ
พบว่า ระดับความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ 3.73 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 43 คน 
ผลการประเมินกิจกรรมพบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร   อยู่ในระดับ 4.16 
คะแนน  ด้านกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเพื่อท างานร่วมกัน อยู่ที่ระดับ 4.16 คะแนน และการตระหนักถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างตนเองและสิ่งรอบข้าง ที่ 4.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  และผลการท า AAR (After 
Action Review) จากนักศึกษา ได้ข้อคิดเห็นดังนี้  (CMP_1.6-4-4.1) 

- ท าให้ได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มากข้ึน  
- ได้รับความรู้ เช่น การจัดองค์ประกอบภาพทางละคร รวมถึงได้ประสบการณ์แปลกใหม่ 
- ได้เรียนรู้ตัวเองมากข้ึน พัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีสมาธิ  
- ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ฝึกรับฟังผู้อื่นมากข้ึน 
- รู้สึกสนุก ได้คิดใช้จินตนาการและได้แสดงสิ่งที่อยู่ภายในให้คนอ่ืนได้รับรู้ถึงเรา 

ได้เสริมความมั่นใจในการท างานร่วมกับคนหมู่มากหรือการน าเสนอในชั้นเรียน  
ข้อเสนอแนะ /การเรียนรู้    -   อยากให้เพิ่มเวลาให้ได้ฝึกทักษะทั้งสามด้าน 

o Module 3: Knowing Community กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 3    จัดร่วมกับรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา เรียนรู้เรื่องเครื่องมือ 
7 ชิ้น system thinking และ transformative communication โดยผลการประเมิน/สะท้อนกิจกรรมโดย
ใช้การเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review) ผ่านการเขียน post it หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีความเข้าใจในเคร่ืองมือ 7 ชิ้น ได้เพราะได้ลงมือท าทดลองใน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และกิจกรรมท าให้จัดองค์ประกอบทางความคิด เป็นระบบมากขึ้น เข้าใจปัญหา 
วิเคราะห์ให้มาก  (CMP_1.6-4-4.2) 
ข้อเสนอแนะ /การเรียนรู้ 
- ได้เรียนรู้วิถีชีวิต การท างาน การกินอยู่ของชาวบ้านในชุมชน รู้จักสังคมของหมู่บ้าน  
- เรียนรู้การค้นหาปัญหาในชุมชน 
- มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  
- เรียนรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรบางอย่างได้โดยมองแค่ความชอบอย่างเดียว 

o Module 4: Knowing society  ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีแรง
บันดาลในในการท างาน ลักษณะกิจกรรมจะเป็นแบบ dialogueและ story telling (ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนได้ในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากนักศึกษาเรียนอยู่ในระดับชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก รพ. สรรพสิทธิประสงค์และ รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน แต่ทั้งนี้จะมีการวางแผนร่วมกับ
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งสองแห่งเพื่อจัดกิจกรรมในปีถัดไป) 
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o Module 5: Knowing globalส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีแรง
บันดาลในในการท างาน โดยให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน (elective) 6 แห่ง แห่งละ 6 คน แล้วกลับมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกิจกรรม world café หรือ fish bowel conversation (ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนได้ในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากนักศึกษาเรียนอยู่ในระดับชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก รพ. สรรพสิทธิประสงค์และ รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันแต่ทั้งนี้จะมีการวางแผนร่วมกับ
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งสองแห่งเพื่อจัดกิจกรรมในปีถัดไป) 

o Module 6: knowing organization  ส าหรับบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษา โดยจัดร่วมกับกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2560  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกการท างาน ผลการประเมินโครงการพบว่า มี
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ของบัณฑิตทั้งหมด ผลการประเมินกิจกรรม
พบว่า ระดับความพึงพอใจภาพรวม อยู่ที่ 4.38 คะแนน  ประโยชน์ที่ได้รับ ที่ระดับ 4.35 คะแนน และ
บัณฑิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ อีกในปีถัดไป ที่ระดับ 4.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  
(CMP_1.6-4-4.3) 

ข้อเสนอแนะ /การเรียนรู้ 
- อยากให้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศมีกิจกรรมตอนกลางวัน นอกจากการนั่งฟังบรรยาย 
- ปรับปรุงความรวดเร็วในการการแจ้งข่าว การส่งเอกสารไปยังศูนย์แพทย์เนื่องจากต้องขอ Off service 
 

4.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : 
งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบ 
Active Learning นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ตลอดปีการศึกษา 2559 ดังนี้  
ทางหลักสูตรจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนานักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ถึง 
4 ในด้านตา่งๆดังนี ้(CMP_1.6-4-4.4) 
  กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Fish Bowl (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) เป็น
กิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาและรุ่นพี่ในเรื่องการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยตลอดจนสิ่งที่สนใจในอนาคต เพื่อการวางแผนชีวิตตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตลอดจนพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบ Fish Bowl  
      ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับด้านเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความคิดเห็น
เก่ียวกับด้านเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อแยกเป็นรายประเด็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ เนื้อหา
สาระของการอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ร้อยละ 70.8 รองลงมาคือ ความน่าสนใจของหัวข้ออบรม ร้อยละ 59.6 
และ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกงานและอาชีพในอนาคตได้ ร้อยละ 58.4 ตามล าดับ  
- ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
        -  อยากให้มีเวลาเพิ่มข้ึนอีกสักเล็กน้อยในแต่ละกิจกรรม เพราะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมผ่านไปเร็วมาก 
        -  สถานที่ไม่ค่อยผ่อนคลาย อึดอัด ควรมีเวลาเบรกบ่อยกว่านี้ อยากให้สถานที่จัดงานกว้างกว่านี้ 
  กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมคิดเป็นทีมผ่านกระบวนการ Role playing (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2) เป็นกิจกรรมที่
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกกระบวนการคิดและค้นคว้าหาค าตอบจากโจทย์ที่ก าหนดให้และแสดงบทบาทสมมติ(Role 
play)เพื่อน าเสนอกระบวนการหาค าตอบและค าตอบจากโจทย์ที่ก าหนดให้ โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนฝึกการท างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

       ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยแยกตามทักษะ
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจผลการเรียนของผู้เรียน (Student outcomes) โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจในหัวข้อ เทคนิคสนับสนุนการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาหลัก การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะ ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะ และระบบสนับสนุนการศึกษา (Support systems) รวมทั้งหมดรายข้อ 20 ข้อ เม่ือแยกประเด็นส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจมาก คือ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 82.14 รองลงมา คือ กระตุ้นให้เกิดการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (เช่น การใช้เหตุผลเพื่ออธิบาย , การตัดสินใจจากทางเลือกที่หลากหลาย, มองเห็นการเชื่อมโยงของ
สิ่งของ ๆ ) กระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร  กระตุ้นให้เกิดภาวะผู้น า ร้อยละ 75.00 และตระหนักและเข้าใจในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 71.41 ตามล าดับ 
  กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ Problem Base Learning (ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3) เป็นกิจกรรมส าหรับการฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาที่ก าหนดให้และ
น าไปสู่การคิดและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ตลอดจนการออกแบบการน าเสนองานด้วยตนเอง โดยจัดแบ่ง
เป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ 
(จะด าเนินการในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ 7 กันยายน 2560) 
  กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมประตูสู่การเป็นบัณฑิตผ่านกระบวนการ Exit Ticket (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับว่าที่บัณฑิตที่ซึ่งจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัด
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ ฐานทักษะชีวิตและอาชีพ ฐานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และฐาน
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เพื่อสรุปสิ่งที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ยังต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 
      ผลการประเมินระดับความเห็นต่อโครงการการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินรายข้อ 14 ข้อ เมื่อแยกประเด็นส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากรร้อยละ 74.51 รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับจาก
วิทยากรเป็นประโยชน์ต่อร้อยละ 72.55 และความรู้ ความสามารถและทักษะการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากรร้อยละ 
66.67 ตามล าดับ  (CMP_1.6-4-4.4) 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะแต่ละด้าน จากกิจกรรมในคร้ังนี้ ดังนี้ 
- ด้านชีวิตและอาชีพ ร้อยละ 43.14  
- ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ร้อยละ 11.76  
- ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ร้อยละ 9.80  
- ด้านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ปัญหา ร้อยละ 39.22  

 
5. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ผลการด าเนินงาน : 
   งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล

ความส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 (CMP_1.6-5-5.1)  และได้น าผล
การประเมินกิจกรรมเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษาเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในการจัด
กิจกรรมของปีการศึกษาถัดไป  

 
6.น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

   ผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยแพทย์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้ ดังนี้ (CMP_1.6-6-6.1) 

   งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาแบบประเมินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum 
Activity)  เพื่อให้สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ    ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 98  มีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
จากคะแนนเต็ม 5  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  และมีผลการประเมินทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด 
ข้อเสนอแนะ คือ  สถานที่จัดงานไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

(2) ด้านความรู้ พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 98 มีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (ระดับดี)  และมี
ผลการประเมินทักษะด้านความรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 (ระดับดีมาก) บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ทั้งหมด  
ข้อเสนอแนะ คือ  
1. ความรวดเร็วในการส่งเอกสารไปชั้นคลินิก เนื่องจากต้องขอ Off service  2. อยากให้
โรงพยาบาล ม.อุบลพัฒนามากขึ้นยิ่งขึ้นไป อยากให้มีลานกิจกรรม indoor ขนาดกว้างที่รองรับ
นักศึกษาเพิ่ม  
3. อยากให้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศมีกิจกรรมตอนกลางวัน นอกจากการนั่งฟังบรรยาย  
4. อยากให้มีเวลาเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยในแต่ละกิจกรรม เพราะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมผ่านไปเร็ว
มาก 

(3) ทักษะทางปัญญา พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 100  มีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (ระดับดี
มาก)  และมีผลการประเมินทักษะทางปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 4.6  (ระดับดีมาก)  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด  

(4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 68 มีความ
พึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  (ระดับดี)  และมีผลการประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  (ระดับดี)  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด  

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วม
ร้อยละ 90  มีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  (ระดับดี)  และมีผลการประเมินทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  (ระดับดี)  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด  
ข้อเสนอแนะ คือ 
1. อยากให้มีเวลาเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยในแต่ละกิจกรรม เพราะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมผ่านไปเร็ว
มาก  
2.  สถานที่ไม่ค่อยผ่อนคลาย อึดอัด ควรมีเวลาเบรกบ่อยกว่านี้ อยากให้สถานที่จัดงานกว้างกว่านี้ 

การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะแต่ละด้านจากการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

    จากผลการประเมินแผนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีประเด็นที่น าไปปรับปรุงดังนี้   
- ปัญหากิจกรรมทับซ้อนกับเวลาเรียนของนักศึกษา  โดยงานพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมทั้งหมด 10 

โครงการ พบว่ามีโครงการเป็นจ านวนมากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษา 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

2559 ได้แก้ปัญหาโดยการจัดท าปฏิทินกิจกรรม แต่พบว่ายังมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ที่
ต้องมีการปรับ/ย้ายตารางเพื่อเอ้ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในปีการศึกษา 2560  (CMP_1.6-
6-6.2) 

- ปัญหากิจกรรมที่มากเกินไป  งานพัฒนานักศึกษา ยังได้ประชุมร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษา 
ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมของนักศึกษาและ
พิจารณาปรับลดหรือเพิ่มกิจกรรมในการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2560  ให้
เหมาะสม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพื่อลด
ปัญหากิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาที่กระทบกับการเรียนของนักศึกษา โดยทางสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะมีการจัดประชุมประจ าเดือนตลอดปีการศึกษา 2560 
เพื่อติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรม   

-  งานพัฒนานักศึกษาได้ประชุมร่วมกับตัวแทนอาจารย์จากทั้งสองหลักสูตร นายกสโมสรนักศึกษา   
และนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป   ณ   
ห้องประชุม CMP401  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2560 โดยปรับปรุงการจัดกิจกรรมตามผลการประเมิน
กิจกรรมในปีการศึกษา 2559  ซึ่งยังคงด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และเสริมสร้างกิจกรรมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (CMP_1.6-6-6.3) 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.6-1-1.1 แบบแผนการด าเนนิงาน/โครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 
CMP_1.6-1-1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
CMP_1.6-1-1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

ด้านความรู ้
CMP_1.6-1-1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

ด้านทักษะทางปัญญา 
CMP_1.6-1-1.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.6-1-1.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 
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 2559  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

CMP_1.6-3-3.2.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่จัดท าร่วมกันโดย นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร   
CMP_1.6-3-3.2.2 รายงานประจ าปี 2559 สหพันธน์ิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย  
CMP_1.6-3-3.2.3 รายงานประจ าปี 2559 สมาพนัธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  

   CMP_1.6-3-3.3 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในหัวข้อ 
Design thinking ออกแบบกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนางานสโมสร
นักศึกษา ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

CMP_1.6-4-4.1 ผลการประเมินกิจกรรม Module  1-2 : Knowing I & Knowing U ในวันที่ 11-13 
มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_1.6-4-4.2 ผลการประเมินกิจกรรม Module 3: Knowing Community กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จัดร่วมกับรายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

CMP_1.6-4-4.3 ผลการประเมินกิจกรรม Module 6: knowing organization ส าหรับบัณฑิตแพทย์ที่
จบการศึกษา โดยจัดร่วมกับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันที่  29-31 มีนาคม 2560 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

CMP_1.6-4-4.4 แบบเสนอโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

CMP_1.6-5-5.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกโครงการ 
CMP_1.6-6-6.1 ผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
CMP_1.6-6-6.2 แผนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
CMP_1.6-6-6.3 รายงานการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมของนักศึกษาและพิจารณาปรับลดหรือ

เพิ่มกิจกรรมในการจัดท า แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 
CMP401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  2 การวิจัย 

 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  6 ข้อ ดีมาก 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 55,617.27 

บาท/คน 
ดีมาก 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย ร้อยละ 34.71 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 
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องค์ประกอบที่  2 การวิจัย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมทั้งทางวิชาการและเชงิปฏิบัติการ 
2. วิทยาลัยก าหนดหัวข้อวิจัยมุง่เป้าและทุนวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้กับอาจารย์และนกัวิจัย โดยเฉพาะ  
    อาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ที่ไม่ได้รับทนุสนบัสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน 
3. มีเครื่องมือ สถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สามารถน ามาได้ท าวิจัยได้ในทุกระดบั 
4. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจยัของคณาจารย์อย่างสม่ าเสมอ 
5. มีเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาไดน้ าเสนอผลงานวิจยัในงานประชุมวิชาการประจ าปีของวิทยาลัยเปน็ประจ า 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการผ่านการรับรองมาตรฐานมี 
    จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ 
2. อาจารย์และนักวิจัยได้รับเงินทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกน้อย 
3. ผลงานวิจัยส่วนมากเป็นเร่ืององค์ความรู้ใหม่ยังไม่มากพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงมีการ 
   น าไปใช้ประโยชน์น้อย  
4. ภาระงานของอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมาก และการเข้าร่วมประชุม กิจกรรมต่างๆ บริการวิชาการแก่สังคม  
    จึงท าให้อาจารย์หลายคน ไม่มีโอกาสได้ท าวิจัยหรือเตรียมโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในแหล่งต่างๆ 
5. อาจารย์ใหม่ และอาจารย์แพทย์ หลายท่านยังไม่มีประสบการณ์ท าวิจัยและหัวข้อการวิจัย จึงท าให้ยากต่อการขอ 
    ทุนสนับสนุน 
6. นักวิจัยส่วนมากท า animal model และที่มหาวิทยาลัยไม่มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว ท าให้ต้องไปท าที่มหาวิทยาลัย 
   อ่ืน 
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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 โดยการประสานงานและสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการวิจัย ให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัย แสวงหาความรู้ใหม่ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ อักทั้งสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทั้งภาย ในและภายนอกให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานทาง
วิชาการและประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องมีระบบ และการขับเคลื่อนอย่าง
ชัดเจน โดยการน าระบบสารสนเทศ ช่วยในการบริหารงานวิจัยในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผน การสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับวิจัย มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และท านบ ารุงฯ (CMP_2.1-1-1.1: ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 
40/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 และ ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 246/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) 
เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและกรอบการด าเนนิงานวิจัย บริหารจัดการการด าเนินงานส่งเสริม
และสนบัสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย งานสรา้งสรรค์ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการจัดท าเอกสารคู่มือระบบบริหารงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการสร้าง
องค์ความรู้ เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ และยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังอธิบายขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย 
(CMP_2.1-1-1.2) 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยฯ ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 3 ระดับ ดังนี้ 
     3.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management: NRMS) 
(CMP_2.1-1-1.3: ระบบบริหารจัดการงานวิจัย) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ที่
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พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ ใช้ระบบ NRMS ในการบริหาร
จัดการและติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในวิทยาลัย 3 ข้ันตอน คือ 
               1) ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยขั้นตอนนี้อาจารย์และนักวิจัยทุกคนที่ขอสนับสนุน
การด าเนินโครงการวิจัยต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ทุกครั้งก่อนเสนอขอ
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการวิจัยฯ ของวิทยาลัย สามารถเข้า
ไปตรวจสอบข้อมูล และความถูกต้องของข้อเสนอโครงการวิจัยได้ จากนั้นจัดท าสรุป โครงการที่ขอ
งบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี 
               2) ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงาน  เมื่ออาจารย์ หรือนักวิจัย ได้รับอนุมัติทุนวิจัยในแต่
ละปี อาจารย์สามารถเข้าระบบบริหารงานวิจัยเพื่อจัดท ารายงานความก้าวหน้า หรือรายงานผลวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ส าหรับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิจัยฯ สามารถเข้าระบบติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อพิจารณา (CMP_2.1-
1-1.4) และก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

                3.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยฯ ใช้ระบบฐานข้อมูล 
          มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานข้อมูลโครงการวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของแหล่งทุนวิจัย งบประมาณ  
          สาขาวิชา วันที่เร่ิมโครงการ และวันสิ้นสุดโครงการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ และ 
          ของมหาวิทยาลัย (CMP_2.1-1-1.5: ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัย)  
                 3.3 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของวิทยาลัย ได้เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          งบประมาณ แหล่งทุน และการส่งใช้ใบส าคัญงบประมาณการวิจัยในรูปแบบ Microsoft Excel (CMP_2.1- 
          1-1.6: ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยฯ) ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาตอบสนองต่อการรายงานสรุปงบประมาณ   
          แหล่งทุน และผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย โดยการจัดท าตาราง และกราฟเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  

4. การรายงานผลการด าเนินงานวิจัย จากการใช้ระบบสารสนเทศข้อมูลงานวิจัย สามารถน าผลการด าเนินงาน
สรุปผลด้านการวิจัย ในรายงานประจ าปี ซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับปิดชอบ จ านวน
งบประมาณ จ านวนโครงการ จ านวนบทความที่ได้รับการติพิมพ์ รวมถึงการสร้างกราฟตารางเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานวิจัยปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา เพื่อให้ เห็นภาพในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการบริหาร
งานวิจัยจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานวิจัย และการส่งเสริมการวิจัย เป็นไปต่อเนื่อง  
(CMP_2.1-1-1.7: รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559)   

 
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 
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บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 ของอาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย  (CMP_2.1-2-2.1) 
ทั้งนี้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย ขึ้นมา 2 ศูนย์ คือ  

           1) ศูนย์วิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการยกระดับหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท าระบบบริหารงานวิจัย ระบบติดตาม และประเมินผล ระบบ
พัฒนานักวิจัย เพื่อสนับสนุนการท างานด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          2) ศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายของวิทยาลัย จะพัฒนายกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสถานะสุขภาพของประชาชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการทางสาธารณสุข 
 

- 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 มี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอส าหรับนักวิจัยใน 
การด าเนินงานวิจัยที่หลากหลาย เช่น ห้องเลี้ยงเซลล์ กล้องจุลทรรศ์ เคร่ืองปั่นเหวี่ยง กล้องสเตริโอ เครื่อง  
gel electroporesis ส าหรับแยกโปรตีน เครื่อง real-time PCR และเครื่อง PCR ส าหรับตรวจธาลัสซีเมีย  เป็นต้น  
ซึ่งห้องวิจัยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามข้อก าหนดของมาตรฐานห้องวิจัย ภายในห้องมี
หลอดไฟแบบ UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
(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) 
  
        - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)   
                 วิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมวชิาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที่ 6 เร่ือง  
“Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย” วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  (CMP_2.1-2-2.5: เอกสารสืบเนื่องงานประชุม
วิชาการ)  โดยมวีัตถุประสงค์ของการประชุมจดัขึ้นเพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่านมาร่วมบรรยาย คือ  
         1. ปาฐกถาพิเศษ : Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย โดยนายแพทยว์ิชัย โชควิวฒัน ประธานมูลนิธิ
แพทย์ชนบท 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559    วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 

- 55 - 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

        2. เสวนาเร่ือง “Holistic care ส าหรับผู้สูงอายุ” ดังนี ้
                     - บรรยายเร่ือง “การบริการทางการแพทย์” โดย ศาสตราจารย์นายแพทยป์ระเสริฐ อัสสันตชยั 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
                    - บรรยายเร่ือง เทคโนโลยีและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ โดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 

 3. การบรรยายเร่ือง “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ: Routine to  
Research” โดย นายแพทย์วิศษิฎ์ สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
                  นอกจากนี้ มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 กิจกรรมดังนี้ 
                   1 อบรม “การตรวจและวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ใต”้ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ และรองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่
เจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยากร
อีกหลายท่าน ให้ความรู้ความเข้าใจในการตรวจและวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียแก่อาจารย์และ
นักวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุข (CMP_2.1-2-2.6) 
                   2 อบรม “Community Based Research” โดย นายแพทย์ปริญญา ช านาญ โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยจากชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
และข้อมูลการด าเนินโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (CMP_2.1-2-2.7) 

 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ผลการด าเนินงาน :   
        วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของวิทยาลัย มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ การสนับสนุนการวิจัยในวิทยาลัยฯ ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการวิจัยของวิทยาลัย เน้นการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการและ
ประโยชน์ให้บังเกิดกับชุมชนและท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนทุนวิจัยโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ 
มีกระบวนการดังนี้  
                 1. จัดท าประกาศ “หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย” (CMP_2.1-3-3.1: ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2560) โดยแบ่งออกเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทั่วไป สนับสนุนทุนละไม่เกิน 45,000 บาท และงานวิจัยมุ่งเป้า ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย โรคเลปโตสไปโรสิส โรคเมลิ
ออยโดสิส โรคมะเร็งท่อน้ าดี และโรคมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของวิทยาลัยฯ โดยใช้
องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและยกระดับสู่สากล โดย
ให้ทุนสนับสนุนไม่เกินทุนละ 120,000 บาท  
                 2. จัดกิจกรรมน าเสนอ Concept proposal แบบบรรยาย โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ส่งข้อเสนอ 
โครงการวิจัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และ 
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยตามนโยบายและยทุธศาสตร์มุ่งเป้างานวิจยั ของวิทยาลัยฯ (CMP_2.1-3-3.2) 
                  3. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประเด็นมุ่งเป้า งบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งทุนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ได้รับจัดสรร จ านวน 4 ทุน และทุนวิจัย 
มุ่งเป้าจ านวน 3 ทุน  (CMP_2.1-3-3.3: ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 
ประเด็นมุ่งเปา้ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 ผลการด าเนินงาน :   
         วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งในระดับการประชุมวิชาการและการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อยกระดับการวิจัย และประกันคุณภาพสู่ระดับสากล  ซึ่งมีการ
ด าเนินงานดังนี้  
                 1. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2560” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการอบรม ประชุม และการน าเสนอผลงาน
วิชาการ เพื่ อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูง ใจในการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ ระดับชาติ                       
(CMP_2.1-4-4.1) 
                2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (CMP_2.1-4-4.2)                       

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ผลการด าเนินงาน :  
ด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
                 วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะการวิจัย และการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของหน่อวยงานต่างๆ หรือกระทั่งการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่ง
วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดั บสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และกลยุทธ์การวิจัย พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารงานวิจัย โดยจัดท าแผนแม่บทงานวิจัยจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายการวิจัย (CMP_2.1-5-5.1: ระบบบริหารงานวิจัย) ซึงเป็นนโยบายที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมและโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ในแต่ละด้านตั้งแต่การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการแลกเปลี่ยนกระบวนการวิจัยต่างๆ ดังนี้                              
                1. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2560” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการอบรม ประชุม และการน าเสนอผลงาน
วิชาการ เพื่ อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูง ใจในการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ ระดับชาติ                   
(CMP_2.1-5-5.2)  
               2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ซึ่งกระบวนการด าเนินงานให้อาจารย์และนักวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ก าหนด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th 
หรือเว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  (CMP_2.1-5-5.3)  
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มี เกณฑ์การประเมิน 

                3. จัดอบรม “Community Based Research” โดย นายแพทย์ปริญญา ช านาญ โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยจากชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
และข้อมูลการด าเนินโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (CMP_2.1-5-5.4) 
 
ด้านการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
               โดยวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ
และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (CMP_2.1-5-5.5)  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจ ตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่
มีความรู้ความสามารถเป็นที่เชิญหน้าชูตาของวิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการคัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพดีเด่น  ผ่านคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2560 พิจารณาคัดสรรนักวิจัยดีเด่น (CMP_2.1-5-5.6) ซึ่งเห็นชอบให้
เสนอ ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา  เป็นตัวแทนเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการมากที่สุดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป  
              ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ท าการยกย่องและเชิญชู โดยการขึ้นเว็บไซต์ และการลงพิมพ์ในจุลสารวิทยาลัยฯ 
(CMP_2.1-5-5.7) เพื่อเผยแพร่และยกย่องนักวิจัยดีเด่นต่อสารธารณชน 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน :  
       วิทยาลัยฯ ยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา 
(CMP_2.1-6-6.1) โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้ศึกษาและเป็นเกณฑ์ในการจัดท า
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินปัญญา และค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CMP_2.1-6-6.2) 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_2.1-1-1.1 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 40/2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และ ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 
246/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

CMP_2.1-1-1.2 คู่มือระบบบริหารงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
CMP_2.1-1-1.3 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (National Research Project Management: NRMS) 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_2.1-1-1.4 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั มหาวทิยาลัย 
CMP_2.1-1-1.5 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั วิทยาลัยฯ 
CMP_2.1-1-1.6 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
CMP_2.1-1-1.7 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
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 เอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที่ 6 
CMP_2.1-2-2.6 อบรม “การตรวจและวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนใต้” 
CMP_2.1-2-2.7 อบรม “Community Based Research” 
CMP_2.1-3-3.1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
CMP_2.1-3-3.2 กิจกรรมน าเสนอ Concept proposal 
CMP_2.1-3-3.3 ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประเด็นมุ่งเปา้  

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
CMP_2.1-4-4.1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2560” 
CMP_2.1-4-4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ     
CMP_2.1-5-5.1 แผนยุทธศาสตร์การวิจัยตลอดระยะเวลา 5 ปี  
CMP_2.1-5-5.2 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2560” 
CMP_2.1-5-5.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอ

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
CMP_2.1-5-5.4 อบรม “Community Based Research” 
CMP_2.1-5-5.5 ระบบบริหารงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
CMP_2.1-5-5.6 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2560 
CMP_2.1-5-5.7 เว็บไซด์ และจุลสารประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น 
CMP_2.1-5-5.8 สมัครเข้ารับการพิจารณานักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2559 
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 
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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   
ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25600 

3,058,950 บาท 

- จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย 1,688,500 บาท 
- จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 1,370,450 บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ปกีารศึกษา 2559 55 คน 
- จ านวนอาจารยป์ระจ า 54 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

3. เงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัที่ปฏิบัตงิานจริง 55,617.27 บาท/คน 
4. จ านวนผลรวมคะแนนทีไ่ด้ในระดับวิทยาลัย 5 คะแนน 
5. แปลงค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

103,300 บาท 72,117.57 บาท 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

72,117.57 บาท 55,617.27 บาท 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 2559 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมา
ณปี 2560 ภายใน ภายนอก 

CMP_2.2-1 แบบจ าลองภูมิสารสนเทศเพื่อ
จ าแนกพื้นท่ีเสี่ยง และเทคนิค
ทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อ
เลปโตสไปร่าท่ีแยกจากหนูใน
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ 
จิตติมณี 

297,000           
297,000  

- ม.อบ.           
297,000  

CMP_2.2-2 สมุนไพรมีผลต่อการยับยั้งสาร
สื่อประสาทที่มีฤทธิ์ต่อการ
เคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ใน
ตับ 

ผศ.ดร.รัตนา เล็ก
สมบูรณ์ 

300,000 300,000  - ม.อบ.           
300,000  

CMP_2.2-3 การตรวจหา Car-
bapenemase-producing 
Enterobactericeae ด้วยวิธี 
Modified Hodge test และ 
PCR ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
ประสงค์ 

ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต 

300,000 300,000 - ม.อบ. 300,000 

CMP_2.2-4 การพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์
ชนิดคิวซีเอ็มท่ีควบรวมการ
เพิ่มจ านวนดีเอ็นเออย่าง
รวดเร็วเพื่อการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสฮิวแมนแปปิโลมาแบบ
พกพา 

อ.ปรีดา 
ปราการกมานันท์ 

291,500 291,500 - ม.อบ. 291,500 

CMP_2.2-5 การศึกษาพฤติกรรมการรักษา
สิวของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พญ.เพชรลดา อา
ชวานันทกุล 

30,000 30,000 - วิทยาลัยฯ 30,000 

CMP_2.2-6 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท่ี
แขวนลอยในอากาศและ
คุณภาพอากาศภายใน
ห้องเรียนอาคารเรียนรวมของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อาจารย์สุภาณี  
จันทร์ศิริ 

40,000 40,000 - วิทยาลัยฯ 40,000 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 2559 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมา
ณปี 2560 ภายใน ภายนอก 

CMP_2.2-7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพพนักงานร้านรับซ้ือของ
เก่าในเทศบาลต าบลบ้านกอก 
อ าเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

อาจารย์อารี  
บุตรสอน 

30,000 30,000 - วิทยาลัยฯ 30,000 

CMP_2.2-8 พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้น า
ชุมชนในเขตภาคอีสานตอนใต้ 

อาจารย์กิตติ 
เหลาสุภาพ  

40,000 40,000 - วิทยาลัยฯ 40,000 

CMP_2.2-9 บทบาทของสารเจนิสตินใน
การควบคุมการแสดงออกของ
ตัวขนส่งซีโรโทนินในเซลล์
ประสาทซีโรโทนินของหนู 
(RN46A cell) 

อาจารย์สุวภรณ์  
แดนดี  

120,000 120,000 - วิทยาลัยฯ 120,000 

CMP_2.2-10 การกระจายเชิงพื้นท่ีและ
ระยะห่างท่ีเหมาะสมของเชื้อ 
B.pseudomallei ในดิน 

นายวัชรพงษ์ แสง
นิล 

120,000 120,000 - วิทยาลัยฯ 120,000 

CMP_2.2-11 ธาลัสซีเมียและภาวะขาด
เหล็กในบริเวณชายแดนไทย 
ลาว กัมพูชา 

อาจารย์รสริน 
การเพียร 

120,000 120,000 - วิทยาลัยฯ 120,000 

CMP_2.2-12 ผลของเคอร์ซีตินต่ออายุของ
เม็ดเลือดแดงและคุณสมบัติใน
การจับธาตุเหล็กในหนูธาลัสซี
เมียชนิดบีต้าท่ีมีภาวะธาตุ
เหล็กเกิน 

อาจารย์กาญจนา 
แปงจิตต์ 

300,000  300,000 สกว. 300,000 

CMP_2.2-13 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพส าหรับพนักงานผู้
สัมผัสยาง ในพื้นท่ีสหกรณ์ภู
จองนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

อาจารย์จีราพร 
ทิพย์พิลา 

250,000  250,000 สกว. 250,000 

CMP_2.2-14 การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพจากการได้รับสัมผัส
กลิ่นของชุมชนท่ีอาศัยรอบ
โรงงานผลิตยางแท่ง ในเขต
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

อาจารย์นิตยา  
ชาค ารุณ  

200,000 
 

  200,000  
 

สกว.  200,000  
 

CMP_2.2-15 การศึกษาการกลายพันธุ์ของ
เชื้อ Burkholderia pseudo-
mallei ท่ีแยกได้จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 

ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต 

260,450  260,450 สวรส. 260,450 

CMP_2.2-16 ประเมินการด าเนินงานจังหวัด
อุบลราชธานีปลอดบุหรี่ ปี 
2559 

อาจารย์พลากร 
สืบส าราญ 

150,000  150,000 พัฒนา
ก าลังคน
จังหวัด

150,000 
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ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 2559 
แหล่งเงิน 

รวม
งบประมา
ณปี 2560 ภายใน ภายนอก 

ปลอดบุหรี่
และสุรา 

CMP_2.2-17 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์
ไหมไทยลูกผสมด้วยวิธีบ่งชี้
ทางเทคนิค Real time PCR 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์            
แว่นรัมย์ 

210,000  210,000 กรมหม่อน
ไหม 

210,000 

รวมทั้งหมด 3,058,950 1,688,500 1,370,450  3,058,950 
 
 
 
 
 
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 
 
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 
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ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ผลงานวิจัย รวม   
0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 
18 3.60 

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 

1 0.40 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 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  

7 5.60 

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

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

ทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

14 14 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 40 23.6 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด   
จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 68 คน 

- จ านวนอาจารยป์ระจ า 67 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทัง้หมด 

34.71 ร้อยละ 

จ านวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดับคณะวชิา 40 23.6 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 26.55 ร้อยละ  43 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินตนเอง                  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 43 ร้อยละ 34.71 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

ค่า
น้ าหนัก 

CMP_2.3-1 Kittikhun Moophayak, San-
gob Sanit, Tarinee 
Chaiwong, Kom Sukonta-
son, Hiromu Kurahashi, 
Kabkaew L. Sukontason, et., 
al. 

Morphological Characteristics of 
Terminalia of the Wasp-Mimick-
ing Fly, Stomorhina discolor 
(Fabricius) 

Insects  ISI 1 

CMP_2.3-2 Pawena Limpiteeprakan, 
Sandhya Babel, Jenyuk 
Lohwacharin, Satoshi 
Takizawa 

Release of silver nanoparticles 
from fabricsduring the course of 
sequential washing 

Environ Science  
and Pollution Re-
search 

ISI 1 

CMP_2.3-3 Sirintra Themsakul, Namfon 
Suebwongsa, Baltasar 
Mayo, Marutpong Panya, 
Viraphong Lulitanond  

Secretion of M2e:HBc fusion pro-
tein by Lactobacillus casei using 
Cwh signal peptide 

FEMS Microbiol 
Lett 

ISI 1 
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ค่า
น้ าหนัก 

CMP_2.3-4 Kwankamol Limsopatham, 
Phadungkiat Khamnoi, Kab-
kaew L. Sukontason, 
Dheerawan Boonyawan, 
Tarinee Chaiwong, Kom Su-
kontason 

Sterilization of blow fly eggs, 
Chrysomya megacephala and Lu-
cilia cuprina, (Diptera: Calliphori-
dae) for maggot debridement 
therapy application 

Parasitology Re-
search 

ISI 1 

CMP_2.3-5 Laksanee Boonkhaoa , 
Wantanee Phanprasita , 
Mark Gregory Robsonb , Du-
sit Sujiraratc , Suphaphat 
Kwonpongsagoond , and 
Chaiyanun Tangtonga 

Arsenic exposure levels of petro-
chemical workers in three work-
place settings in Rayong Prov-
ince, Thailand 

HUMAN AND ECO-
LOGICAL RISK AS-
SESSMENT 

ISI 1 

CMP_2.3-6 Sangrawee Suriyakan, 
Sophit Kanthawong, Tarinee 
Chaiwong, Supaporn Lam-
lertthon, Dampongpan 
Thongwat, Marutpong 
Panya, Pawana Panomket, 
et., al. 

Antimicrobial Activity of Excre-
tory and Secretory Products 
from Chrysomya megacephala 
(Diptera: Calliphoridae) Larvae 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-7 Panjamaporn Yotpanya, Vi-
rapong Lulitanond, Chula-
pan Engchanil, Namfon 
Seubwongsa, Wises Nam-
wat, Hlainghlaing Thaw, 
Marutpong Panya 

Construction of the Recombinant 
Probiotic Lactobacillus casei and 
Lactobacillus Fermentum Ex-
pressing the Codon-Optimized 
M2e: HBc Fusion Gene 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-8 Suwaporn Daendee, Jaru-
wan Wngbutdee, pratthana 
Chomchalao, Rattiya Thon-
grung, Wanwisa Suwannal-
oet, Sarinee Kalanda-
kanond-thongsong 

Effect of Estrogen Deprivation on 
Depressive-like Behavior and 
Noradrenergic Neurotransmitters 
in Ovariectomized Rats  

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-9 Jaruwan Wongbutdee and 
Wacharapong Saengnill 

Spatial Autocorrelation for Ma-
laria Hotsports Identification in 
Mekong Basin, UbonRatchathani, 
Thailand 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-10 Aree Butsorn Factors Affecting Delay in Receiv-
ing Medical Treatment Among 
Patients with Leptospirosis in Si-
saket Province 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-11 Mintra Sararuk and Kitti 
Laosupap 

Factors Affecting Health-Promot-
ing Behavior of Undergraduate 
Students, UbonRatchathani Uni-
versity 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 
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ค่า
น้ าหนัก 

CMP_2.3-12 Anusara Pongjanta, Kanjana 
Pangjit and Somdet 
Srichairatanakool 

Reducing Power, Iron Chelating 
Property and Free Redical Scav-
enging Activity of Ventilago den-
ticulata Wild leaves Extract in 
Iron-Loaded KepG2 Cells 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-13 Pawana Panomket, 
Suthinee Thirat, Surasak 
Wanram, Marutpong Panya 
and Jiraporn Nilsakul 

Extended-Spectrum ß-Lac-
tamase-Producing Klebsiella 
pneumoniae From Sappasit-
thiprasong Hospital and 
Imipenem activity 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-14 Thanissara Chomkerd, 
Nongnuch Kanharat and 
Patana Leksomboon 

The Occurrence of 4 Variations: 
Retroesophageal Right Subcla-
vian Artery Origin of Left Verte-
bral Artery, Right Non-Recurrent 
Larygeal Nerve and Right-Sided 
Thoracic Duct in Thai Cadaver: A 
Case Report 

Journal Of The 
Medical Associa-
tion Of Thailand  

Pubmed 1 

CMP_2.3-15 Anun Chaikoolvatana, 
Natchanit D Ayuthaya, Puan 
Suthipinittharm, Choladda 
Chaikoolvatana, Nawaporn 
Saisingh, Mereerat 
Manwong 

DEVELOPMENT AND EVALUATION 
OF THE EFFECTIVENESS OF 
VERNONIA CINEREA (VC) COOKIES 
FOR SMOKING CESSATION 

Journal of Health 
Research 

TCI 0.8 

CMP_2.3-16 Anun Chaikoolvatana, 
Pharm.D, Ph.D., Yun-Bae-
Kim, Ph.D., Cholada 
Chaikoolvatana, Ph.D., Na-
waporn Saisingha, Ms.C., 
Plakorn Suebsamran, Ms.C. 

The Application of the Thera-
peutic Drug Monitoring 
(TDM) of First and Second-Line 
Drugs for Multidrug- 
Resistant Tuberculosis Patients 
(MDRTB) 

Siriraj Medical 
Journal 

TCI 0.8 

CMP_2.3-17 นิตยา ชาค ารุณ และ พจนีย์ 
โยธานันท์ 

การประเมินการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

TCI 0.8 

CMP_2.3-18 จิราภรณ์ หลาบค า, ชุลีพร เทพ
แสง, ฐิติมา วันทอง 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ
ชุมชนท่ีอยู่รอบสถานท่ีฝังกลบมูลฝอย
เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

TCI 0.8 

CMP_2.3-19 วัชรพงษ์ แสงนิล, สุรลภย์ ภู
ภักดิ,์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร, 
จารุวรรณ์ วงบุตดี 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการรับรู้จาก
ระยะไกลและแบบจ าลองมาร์คอฟ 
เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ท่ีดิน ในลุ่มน้ ามูล จังหวัดศรีสะเกษ 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

TCI 0.8 

CMP_2.3-20 นิยม จันทร์นวล, ศิริญญา  
วิลาศรี  

ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

The Journal of 
Boromarajonani 

TCI 0.8 
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ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
เมืองชัยภูมิ 

College of Nusing, 
Nakhonratchasima 

CMP_2.3-21 มินตรา สาระรักษ์, วรารัตน์ สัง
วะลี และวิลาศ ค าแพงศรี 

ความชุกและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของพระภิกษุ
สงฆ์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

journal of science 
& Tachnology, 
Ubon Ratchathani 
University 

TCI 0.8 

CMP_2.3-22 Jintana Siriboonpipattana, 
Rachanont Mon-in, 
Pathomporn Pimpoklang 

Legal Compliance of Health Spa 
Business in Ubon – Ratchathani 
 

EnvironmentAsia  ประชุม 0.4 

CMP_2.3-23 Pawena Limpiteeprakan, Pi-
monda Makkarin 

Quality of Tap Water in Bann Tha 
Phosri Community, Det Udom 
District, Ubon Ratchathani 

COPHA ประชุม 0.2 

CMP_2.3-24 นิตยา ชาค ารุณ และ อาอีซะห์ 
เต๊ะ 

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของ
สถานท่ีก าจัดขยะ เทศบาลเมืองวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-25 จิราภรณ์ หลาบค า, กฤษฎา บุญ
สถิตย์ และธัญวรรณ ใจดี 

การรับรู้ความเสี่ยงสุขภาพของแรงงาน
คุ้ยขยะบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะ
เกษ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-26 สมเจตน์ ทองด า, ณัฏฐา อัมภ
รัตน์, ณิชกุล จันทะศรี, พศวัต 
วรรณภาสนี, มัณฑลี เจริญถวิล, 
ราเชนทร สอนไพบูลย์สิน, และ
คนอื่นๆ 

พฤติกรรมการใช้น้ าในครัวเรือน ชุมชน
บ้านสองคอน หมู่ 1 ต าบลสองคอน 
 อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-27 ปรีดา ปราการกมานันท์, ปาริ
ชาติ ภิญโญศรี, ฐิติ ราศีกุล, 
ปุญญตา ชาติธรรม์, ณัฏฐณิชา 
แสนดี, นรุตม์ จรูญเนตร, เพลิน
ตา หล้าค า, และคนอื่นๆ 

การส ารวจและแนวทางการส่งเสริม
รายได้การประกอบอาชีพบนพื้นฐาน
ต้นทุนชุมชนของบ้านสองคอน จังหวัด
อุบลราชธานี 

ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-28 อนุวัตร  ภิญญะชาติ, จุฑารัตน์ 
จิตติมณี, กาญจนา แปงจิตน์, ลติ
พร อุดมสุข, นางสาวกัณฐิกา 
บุรัสการ, จุฬาลักษณ์ วงศ์ใหญ่, 
ชญานิศ อัศวเมธาพันธ์, และคน
อื่นๆ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านสอง
คอน หมู่ท่ี 1 อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-29 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, 
วรปภัส สุฤทธิ์ และ เมธาพร สีดี  

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 
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CMP_2.3-30 รัตติยา ทองรุ่ง, รสริน การเพียร, 
พัชรี พรรณพานิช, จิตติยวดี ศรี
ภา, ชวรีย์ เกตุวงษา, ณัฐวรรณ 
สิมะจารึก, ณัฐวุฒิ ศิวประภากร, 
ธนกฤต แก้วมงคล, และคนอื่นๆ 

ปัจจัยและพฤติกรรมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านสองคอน 
อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-31 ลติพร อุดมสุข, รัตติยา ทองรุ่ง   
และกนกวรรณ จารุก าจร 

ผลของทองพันชั่งสกัดต่อการแสดงออก
ของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับตัวรับเอริล
ไฮโดรคาร์บอนในตับหนูเมาส์ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-32 ชลันดา ลาวิลาศ, สุภาพร ช่าง
ค า, กมลชนก งามดี, ไพเราะ 
แสนหวัง,  นวินดา เจียมบุญศรี, 
รสริน การเพียร 

สถานการณ์การตรวจวินิจฉัยธาลัสซี
เมียระดับโมเลกุลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: ข้อมูล 3 
ปีย้อนหลังจากศูนย์รับบริการตรวจ
วินิจฉัยธาลัสซีเมีย 1 แห่ง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ครั้ง
ท่ี 6                

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-33 จีราพร ทิพย์พาลา, ปิยวรรณ 
บางแสง, รมย์ธีรา พรหมมาลา 

การประเมินการจัดการของเสีย
อันตรายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-34 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, อิทธิ
ศักดิ์ วัชรเจริญพงษ์ 

ความคาดหวังของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-35 อารี บุตรสอน , ศศิธร  แก้วค า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-36 มินตรา  สาระรักษ,์ ศักรินทร์ สุ
พรหมมา 

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการใช้ความรุนแรงของ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-37 สิทธิชัย  ใจขาน, ศุภาวรรณ  พัน
โกฏิ 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถาน
บริการแต่งผม-เสริมสวย เทศบาล
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-38 สุภาณี จันทร์ศิริ, ธัญวรัตน์  กอ
มณี 

คุณภาพน้ าด่ืมในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-39 สมเจตน์ ทองด า, ประวีณา สุม
ขุนทด 

คุณภาพน้ าด่ืมในโรงเรียนเขตเทศบาล
เมืองวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-40 ปวีณา ลิมปิทีปราการ, สุภัคริ
นทร์ ก้อนมณี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ
ซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประชุมวิขาการ
ระดับชาติ มอบ.วิจัย 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 
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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  
3. มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มพื้นที่เดิม ซึ่งจะเป็นข้อมูลและเป็นการติดตามผล

การด าเนินงาน 
4. บริการวิชาการเน้นชุมชนเป็นหลัก และมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของชุมชน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การรายงานความส าเร็จของโครงการ ด าเนินการล่าช้า 
2. จัดกลุ่มโครงการบริการวิชาการให้เป็นหมวดหมู่และใช้ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการทีผ่า่นมาเลือก

และปรับแก้โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน และให้ปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะสุขภาพของประชาชนเป็น
ฐานในการให้บริการ เพื่อให้สุขภาภาวะของประชาชนดียิ่งขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผดิชอบ เพื่อให้การประสานงานและการดูแลรักษา ป้องกันโรค 
ฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน 
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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 :  
              วิทยาลัยฯ มีการส ารวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพืน้ที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผา่นคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 10/2558 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 (CMP_3.1-1-1.1: รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 10/2558) งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม ได้
เสนอให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดพื้นทีต่ามกลุ่มเปา้หมายของมหาวิทยาลัย
และความต้องการของชุมชน เพือ่ให้บริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี พ.ศ. 2560  
  งานส่งเสริมการวิจัย บริการวชิาการฯ ได้คัดเลือกโครงการบริการวิชาการที่มีพืน้ที่ด าเนินการตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้มแข็ง และสุขภาพที่ยั่งยนืแก่ชุมชน โดยก าหนด
พื้นที่การด าเนินงานในต าบลเมอืงศรีไค ต าบลวดั ต าบลค าขวาง และต าบลโพธ์ใหญ่ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมใน
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และโครงการต่อเนื่องที่จะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชนได้ อีกทั้งให้ความส าคัญด้านการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ชุมชน 
สังคมและหน่วยงานต่างๆ ดังนัน้งานส่งเสริมการวิจัยฯ จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดระดบัโครงการ เพื่อการติดตามและการ
น าไปใชป้ระโยชน์ของการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม ซึ่งแผนกิจกรรมดังนี้ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
     แผนกิจกรรมและตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับระดบัโครงการ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ พื้นที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
พื้นที่บริการ 
การบริการเชิงรุกในการตรวจ
สมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรค
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชน
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวสุวภรณ์ 
แดนดี 

ต าบลธาตุ ประชาชนใน
ต าบลธาตุและ  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
100 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด 
และดัชนีมวลกายเพื่อการ ป้องกัน
และควบคุมโรคเบาหวาน 

ผศ.จารุวรรณ์ วง
บุตดี 

ต าบลธาตุ ประชาชน 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
70 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร 
การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นางสาวจิราภรณ์ 
หลาบค า 

โรงเรียน
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

บุคลากรและ
นักเรียน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
70 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและสุข
ภาวะทางเพศ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นางสาวพัจนภา 
วงษาพรหม 

โรงเรียน
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
100 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

การพัฒนาแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวจีราพร 
ทิพย์พิลา 

โรงเรียน
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

นักเรียนโรงเรียน
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
100 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ ผศ.ดร.ภาวนา 

พนมเขต 
ต าบลศรีไคและ
ค าขวาง 

ประชาชน  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
150 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ 

นายสมเจตน์ 
ทองด า 

โรงเรียนใน 4 
จังหวัดอีสาน
ใต้  

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
200 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
การฝึกอบรมการจัดท าข้อเสนอ
โครงการส าหรับตัวแทนชุมชนเพื่อ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพพ้ืนท่ี จังหวัด
อุบลราชธานี 

ดร.กิตติ เหลา
สุภาพ 

จังหวัด
อุบลราชธานี 

ตัวแทนหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 1 คน 
เป็นกรรมการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพพ้ืนท่ี 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
190 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
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การตรวจและวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 

ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต 

จังหวัด
อุบลราชธานี 

แพทย์ นักศึกษา
แพทย์ และ นัก
เทคนิคการแพทย์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
60 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

 
                    เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างมีเป้าหมายตามตัวชี้วัด และการติดตามผลส าเร็จของโครงการ
ต่อไป ซึ่งได้จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (CMP_3.1-1-1.2) 

 
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 
  ซึ่งได้เสนอแผนโครงการบริการวิชาการ ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการด้านใด 
ด้านหนึ่ง แต่ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ที่ก าหนดไว้ โดยมีแผนและตัวชี้วัดดังนี้ (CMP_3.1-2-2.2) 

แผนและตัวบ่งชี้วัดการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนใช้ประโยชน ์

การเรียนการสอน การวิจัย ชุมชน 
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อการพึ่ง
ตัวเองด้านสุขภาพ 
ครั้งท่ี 4 
 

อสม. ผู้น าชุมชน 
และประชาชน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

วิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและเวช
ศาสตร์ชุมชน 1 และ 
2  
หลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต 

ตีพิมพ์บทความ
วิจัยของ
นักศึกษา 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการศึกษา
ปัญหาสุขภาพ
และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

โรงเรียน
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 70 คน 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

วิชา การสุขภิบาล
อาหาร หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

-  กิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียน และ
พัฒนานักเรียน 
และโรงเรียนเป็น
ต้นแบบของความ
ปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

  

 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
            วิทยาลัยฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นบริการดา้นสุขภาพ เพื่อให้สุขภาวะของประชาชนดี
ขึ้น จึงให้ความส าคัญต่อการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยใชก้ลุ่มเป้าหมายเนน้ประชาชน ซึ่งได้จัดท าโครงการ
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บริการวิชาการแก่สังคม เร่ือง “การบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบลธาต ุ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 ได้จัดท าแผนบริการวิชาการ (CMP_3.1-4-4.1: แผนบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2560) และได้มีการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินผลส าเร็จสรุปเข้ารายงานคณะกรรมการ
ประจ า เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน เช่น โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2560 มี
กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2561 ให้โครงการเพิ่มกิจกรรมในการดูแลความปลอดภัยของ
สามเด็กเล่น และด้านห้องเรียนปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
(CMP_3.1-4-4.2: รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 9/2560) 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 ผลการด าเนินงาน : 
          จากแผนการด าเนินงานและผลการพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า ซึ่งมีโครงการที่มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการบริการการแก่สังคม เรื่อง “พัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน ครู 
ในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร ได้รู้จักการป้องกันและความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จึงได้จัดสรรงบประมาณด าเนิน โครงการบริการแก่สังคม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ได้รับการอนุมัติจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน 
ให้มีการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับแผนการด าเนินการเพิ่มกิจกรรมในการ
ดูแลความปลอดภัยของสามเด็กเล่น และด้านห้องเรียนปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ (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
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เรียนรู้แก่ชุมชน/ สังคม / กลุ่มวิชากชีพ และหน่วยงานต่างๆ (CMP_3.1-6-6.1: แผนบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ซึ่งวิทยาลัยฯได้ร่วมกิจรรมการภายใต้แผนงานของมหาวิทยาลัยจ านวน 2 โครงการ คือ 1 
โครงการการบริการเชิงรุกในการตรวจสมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
และ 2) โครงการบริการการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (CMP_3.1-6-6.2: รายงานสิ้นสุดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม) 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
6 ข้อ 

(1,2,3,6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง                   

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

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 แผนปฏบิัติงาน (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
CMP_3.1-2-2.1 แผนปฏบิัติงาน (Action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 9/2560 ประเมินความส าเร็จ

ตามตัวบง่ชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
CMP_3.1-5-5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบดา้นความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
CMP_3.1-6-6.1 แผนบริการวชิาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
CMP_3.1-6-6.2 รายงานสิ้นสุดโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 1 โครงการการบริการเชิงรุกในการตรวจ

สมรรถภาพ ป้องกันและรักษาโรคทางระบบโครงร่างและกลา้มเนื้อ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนต าบลธาต ุอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี และ โครงการบริการการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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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 
     2. มีกิจกรรมท าบุญตามประเพณี บุญข้าวประดับดิน มีอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม 
     3. มีสถานที่แสดงกิจกรรมเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน และการวิจัยมีน้อย  
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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) 
และมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและท 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 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (CMP_4.1-2-2.1) ซึ่งได้ก าหนดตวัชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ผา่นคณะกรรมการบริหาร
งานวิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม คร้ังที่ 2/2560 (CMP_4.1-2-2.2) ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผน่ดนิจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเป็นจ านวนเงนิทั้งสิ้น 275,000 บาทและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดบัโครงการ ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับระดับโครงการ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ พื้นที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม  
ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี บุญข้าว
ประดับดิน ปี 5 

อาจารย์กิตติ 
เหลาสุภาพ 

บ้านศรีไคออก  
อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัด 
อุบลราชธานี 

บุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
200 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
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มี เกณฑ์การประเมิน 
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อาจารย์ฐานิสรา 
โฉมเกิด  

วัดป่าบุญล้อม และ
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

บุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
60 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 70 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบ
สานประเพณีท าบุญอุทิศส่วน
กุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี 2560 

อาจารย์ฐานิสรา 
โฉมเกิด 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

บุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ญาติ
อาจารย์ใหญ่และแขกผู้
มีเกียรติ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
440 คน 
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 

 
                     ซึ่งโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 275,000 บาท (CMP_4.1-2-2.3) 

 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
          วิทยาลัยฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
http://msac.ubu.ac.th/ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้บริหาร สามารถเข้าดูและตรวจสอบการรายงานได้  
(CMP_4.1-3-3.1) และการจัดส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรม (CMP_4.1-3-3.2) และการรายงานผ่านคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินโครงการ (CMP_4.1-3-3.3) 

 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน :  
          วิทยาลัยฯ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานผลการประเมินผ่านคณะกรรมการประจ าครั้งที่ 9/2560 เพื่อเป็นการพัฒนา
กิจกรรมของท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน บุคลากร และนักศึกษา (CMP_4.1-4-4.1) 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน :  
          จากการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 (CMP_4.1-5-5.1) ได้มีข้อเสนอแนะ
ของโครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปี 5 ในปี ให้อาจารย์และบุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและการเข้าร่วมให้มากขึ้น เพราะจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีของอีสานร่วมกับ
ประชาชน ดังนั้นข้อเสนอโครงการ ในปี พ.ศ. 2561 ให้จัดท าโครงการของโครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบ
สอง คองสิบสี่ บุญข้าวประดับดิน ปี 6 ต่อไป (CMP_4.1-5-5.2) 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
       

 ผลการด าเนินงาน :      
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มี เกณฑ์การประเมิน 

           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 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเอง 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 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 2560 
CMP_4.1-2-2.1 แผนปฏบิัติงานประจ าปี พ.ศ. 2560 
CMP_4.1-2-2.2 รายงานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 2/2560 
CMP_4.1-2-2.3 โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2560 
CMP_4.1-3-3.1 ระบบบริหารจัดการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP_4.1-3-3.2 รายงานผลการด าเนนิกิจกรรม 
CMP_4.1-3-3.3 รายงานผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวชิาการฯ 
CMP_4.1-4-4.1 รายงานคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 9/2560 ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและ

โครงการ 
CMP_4.1-5-5.1 รายงานคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 9/2560 ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและ

โครงการ 
CMP_4.1-5-5.2 โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวฒันธรรม ฮีตสิบสอง คองสบิสี่ บุญข้าวประดบัดิน ปี 6 
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. ผู้บริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
2. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย 
3. มีการบูรณาการงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งมีระบบสนับสนุน

ให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. มีระบบการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ระบบงานสนบัสนุนยังไม่เข้มแข็งพอ 
2. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่ชัดเจน และไม่มีการน าเทคโนโลยีสารสเนทศมาใช้อย่างเพียงพอ 
3. การท างานของบุคลากรยังเป็นเฉพาะตัว การประสานงาน การท างานเปน็ทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายของ

องค์กรยังต้องมีการพัฒนา 
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรยังไมต่่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. จัดให้มีเวทีผู้บริหารพบปะบคุลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชากร เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค 
เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกัน 
2. เน้นการแจ้งเวียนผลการประชุมกรรมการกรรมการประจ าไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินตามมติ 

 
นวัติกรรม 

1. จัดให้มีคณะท างานประกันคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เช่น คณะท างาน WFME และคณะกรรมการ
ควบคุมและก ากับทิศทาง และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ  เพื่อด าเนินการเร่ืองการประกัน
คุณภาพตามแผนที่ก าหนด 
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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 : 
1. ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยได้จัดให้มีการ

ประชุมเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนใน
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัย และร่วมก าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ และรองรับกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564  ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  (CMP_5.1-1-1) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการทบทวนพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 
6/ 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 (CMP_5.1-1-2) และน าเสนอต่อกองแผนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 วาระพิเศษ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (CMP_5.1-1-3)   
       2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงาน  

       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน และบุคลากรภายใน โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ  โดยได้น ายุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ตามแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ  

       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท า
แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 3 ครั้ง โดยมี               
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ดร.สัญญา เศรษฐพิทยากุล เป็นวิทยากร ซึ่งได้ด าเนินการทบทวนการด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้  และปรับค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยน าผลการทบทวนเสนอคณะกรรมการประประจ าวิทยาลัยฯ คร้ัง
ที่ 5/2559 วาระพิเศษ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 (CMP_5.1-1-1.4)  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็นผู้แทนจากทุกกลุ่ม
วิชา/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2560 โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (ระดับกลยุทธ์) และตัวบ่งชี้ระดับโครงกา ร/
กิจกรรม และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงาน และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  
       3. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ และมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจ าปี ครบทุกพันธกิจ (CMP_5.1-1-1.5)  โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 5/2559 วาระพิเศษ 
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 และมีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ของวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-1.6) 
      4. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธแ์ผนปฏบิัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
             4.1 วิทยาลัยฯ ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และแจ้งเวียน

แผนดังกล่าวให้กับหน่วยงาน ทบทวนและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ.2560     มี
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง คือ รอบ 9 เดือน เดือน
กรกฎาคม และ รอบ 12 เดือน เดือนกันยายน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  พร้อมน าเสนอรายงานผลดังกล่าวต่อกองแผนงาน (CMP_5.1-1-1.7) 

             4.2 วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ครบทุกพันธกิจ  
โดยรายงานการติดตามทุกไตรมาส (4 คร้ังต่อป) น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-
1-1.8)  และน าเสนอต่อไปที่กองแผนงาน  

              4.3 วิทยาลัยฯ มีการสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแผนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในรอบ 9 เดือน โดย
น าเสนอที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  (CMP_5.1-1-1.9) และ
รายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไปกองแผนงาน เพื่อให้น าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   

 5. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดย 
       วิทยาลัยฯ มีน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน 
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยที่มี
การพิจารณาผลการด าเนินงานดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปี 2561 โดยพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระ
พิเศษ คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 (CMP_5.1-1-1.10) ซึ่งมีการสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งการปรับปรุงแผน  และมีน าการปรับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 
เช่น มีการเพิ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ เพื่อตอบเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560-
2564 และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พ.ศ.2560-2564 โดยเน้น  
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         1. ระบบสุขภาพที่เป็นองค์รวม (การเสริมสร้าง-การป้องกัน) 
         2. เน้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ แต่จะต้องปรับให้เข้ากับปัญหาเฉพาะดา้นของพื้นที่ 
         3. การวิจัย/การบูรณาการองค์ความรู้ในปัญหาเฉพาะในพื้นที่ 
         4. ระบบบุคลากร/การพฒันาบุคลากร เป้าหมายคือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน 
 

 
 

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

 ผลการด าเนินงาน : 
1. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือค านวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ

หลักสูตร   ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ/
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน (CMP_5.2-2-2.1) ซึ่งโดยสรุป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 
108,797.36บาท/คน/ปี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 
64,769.53บาท/คน/ปี  และหลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 234,966.71
บาท/คน/ป ี (CMP_5.2-2-2.2) 

2. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน ในปีงบประมาณ 2559 พบว่าค่าใช้จ่ายโดยรวม สัดส่วนที่มากที่สุด คือ (1) งบพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 
57.06  (2) งบพัฒนาอาจารย์ ร้อยละ 31.69 (3) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร้อยละ 5.84 และ(4) งบการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 5.42 ซึ่งแสดงได้ว่าทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจั ดการหลักสูตรโดย
ภาพรวมคือทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนวิชาการ (CMP_5.2-2-2.2) 

3.  วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ดังนี้ 
            3.1 ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีความคุ้มค่ามากที่สุด 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่มีความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร  และส่วน
หลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ มีความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร เนื่องจากได้รับงบประมาณ
จากรัฐบาล 
            3.2 ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต พบว่า มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แสดงถึงการ
บริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
            3.3 ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต พบว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้งานท า  ร้อย
ละ 100   หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์    มีบัณฑิตที่ได้งานท า  ร้อยละ 
98.57  เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่วน บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ยังไม่มีนักศึกษาที่
จบหลักสูตร 
            3.4 โอกาสในการแข่งขัน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต พบว่า ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (CMP_5.2-2-2.2) ทั้งนี้ ได้เสนอ
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รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
แล้ว (CMP_5.2-2-2.3)  
              

 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

 
 

ผลการด าเนินงาน : 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบ

รายงานผลการด าเนินความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถด าเนินการลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พิจารณาด าเนินการติดตามและหาวิธีลดความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (CMP_5.1-3-3.1)  

2. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) 
แต่เนื่องจากตัวชี้วัด ร้อยละบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ) ในครั้งแรก ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ซึ่งผลการด าเนินงานนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด พิจารณาน าประเด็นดังกล่าวบรรจุลงในแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้ด าเนินการติดตามและลดระดับความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุม (CMP_5.1-3-3.2) 

3. เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยฯ 
ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1. ให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

3.2. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ในเรื่อง ร้อยละบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
(กรณีหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ) ในครั้งแรก พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ตาม
ข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  

3.3. ให้หน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ ด าเนินการทบทวนสาเหตุ/ปัจจุยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ตามขั้นตอนและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีการระบุ/วิเคราะห์/ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง และก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงมายัง งานแผนและงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ สรุปและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (CMP_5.1-3-3.3) 

4. งานแผนและงบประมาณ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านการ
วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (CMP_5.1-3-3.4) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็น แผนบริหารความ
เสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีประเด็นความเสี่ยง ทั้งสิ้น จ านวน 5  ความเสี่ยง 
ดังนี้ 
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 ด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 3 ความเสี่ยง คือ 
ประเด็นที่ 1 : บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครั้งแรก ไม่ถึงเป้าหมายที่

ก าหนด ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
ประเด็นที่ 2 : ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตร วทบ.อนามัยสิ่งแวดล้อม และ สบ.สาธารณสุข

ศาสตร์ ใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
ประเด็นที่ 3 : สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่พียงพอต่อความต้องการ 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ งานบัณฑิตศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ) จ านวน 1 ความเสี่ยง คือค่าใช้จ่าย

ของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี ผู้รับผิดขอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) จ านวน 1 ความเสี่ยง คือ 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
งานบุคคล 

5. งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการแจ้งแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ไปยังหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(CMP_5.1-3-3.5) และแจ้งเวียนไปยังกองแผนงาน (CMP_5.1-3-3.6) เพื่อบรรจุแผนบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ลงในแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

6. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน โดย งานแผนและงบประมาณ ได้ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าฯ ดังนี้ 

6.1. ครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
2559 – มีนาคม 2560) (CMP_5.1-3-3.7)และน าเสนอผลการติดตามต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (CMP_5.1-3-
3.8) 

6.2. ครั้งที่ 2 ได้ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ (CMP_5.1-3-3.9) โดยจากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 5 ความเสี่ยง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดการ ทั้ง 5 ความเสี่ยง 

6.3. ครั้งที่ 3 ได้ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) (CMP_5.1-3-3.10) และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2560 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ (CMP_5.1-3-3.11) ซึ่งจากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 5 ความ
เสี่ยง มีผลการด าเนินการแยกตามสถานะ ดังนี้ 

 ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ความเสี่ยง ได้แก่ 
1. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตร วทบ.อนามัยสิ่งแวดล้อม และ 

สบ.สาธารณสุขศาสตร์ ใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง ผู้รับผิดชอบ หัวหน้า
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 

2. ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
3. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย 
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 ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 ความเสี่ยง โดยพบว่าเมื่อ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
ค่าตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครั้ง
แรก ไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด  

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

6.4. คร้ังที่ 4 งานแผนและงบประมาณ อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

             การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
พบว่า จากความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน 5 ความเสี่ยง มีความเสี่ยงจ านวน 4 ความเสี่ยง ที่ถูกบรรจุเข้า
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ.2560 เพราะ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ได้แก่  

1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครั้งแรก ไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตร วทบ.อนามัยสิ่งแวดล้อม และ สบ.สาธารณสุขศาสตร์ ใน 1 ปีแรก 

มีแนวโน้มลดลง  
3. ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
4. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย  

โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
         จากแผนภูมิข้างต้น สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
         ประเด็นที่ 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในครั้งแรก ไม่ถึงเป้าหมายที่
ก าหนด มีค่าบ่งชี้ความเสี่ยงที่ ร้อยละ 90 ซึ่งจากแผนภูมิข้างต้น พบว่า ในปีงประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ มีบัณฑิตที่
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 91.66 ซึ่งระดับความเสี่ยงลดลงจากปี 2559 ที่มีผลการด าเนินการที่
ร้อยละ 81.49 
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         ประเด็นที่ 2 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตร วทบ.อนามัยสิ่งแวดล้อม และ สบ.สาธารณสุขศาสตร์ 
ใน 1 ปีแรก มีแนวโน้มลดลง มีค่าบ่งชี้ความเสี่ยงที่ ร้อยละ 90 ซึ่งจากแผนภูมิข้างต้น พบว่า ในปีงประมาณ 2560 
วิทยาลัยฯ มีบัณฑิตในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีงานท าในปีแรก ร้อยละ 97.14 ซึ่งระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากปี 2559 ที่มีผลการด าเนินการที่ร้อยละ 62.22 (CMP_5.1-3-3.12) ทั้งนี้ ความเสี่ยงนี้ยังอยู่
ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบแผนบริหารความเสี่ยงยังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า 
         ประเด็นที่ 3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่พียงพอต่อความต้องการ มี
ค่าบ่งชี้ความเสี่ยงที่ 3.5 คะแนน ซึ่งจากแผนภูมิข้างต้น พบว่า ในปีงประมาณ 2560 มีผลการประเมินที่ 3.81 คะแนน 
ซึ่งมีระดับความเสี่ยงลดลงจากค่าตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงประเด็นดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มเข้า
มาในปีงบประมาณ 2560 จึงไม่มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 
         ประเด็นที่ 4 ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี มีค่าบ่งชี้ความเสี่ยงที่ น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่ง
จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า ในปีงประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร ร้อยละ 54 .75 
(CMP_5.1-3-3.13) ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2559 และมากกว่าค่าบ่งชี้ความเสี่ยง ที่ร้อยละ 11.07 และ 14.75 
ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ เพราะมีผลการด าเนินงานที่มากกว่าค่าบ่งชี้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 
ความเสี่ยงนี้ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบแผนบริหารความเสี่ยงยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า 
         ประเด็นที่ 5 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย มีค่าบ่งชี้ความเสี่ยงที่ มากกว่าร้อย
ละ 45 ซึ่งจากแผนภูมิข้างต้น พบว่า ในปีงประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าร้อยละ 44.80 (CMP_5.1-3-3.14) ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 0.71 แต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ความเสี่ยงไม่ได้ เพราะมีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าค่าบ่งชี้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงนี้ยังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบแผนบริหารความเสี่ยงยังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า 
         จากการข้อมูลข้างต้น วิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการจัดการลดความเสี่ยงได้ จ านวน 3 ความเสี่ยง จากทั้งหมด 
5 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 60 และมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 2 
ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 40 ของความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ ในประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการได้ วิทยาลัยฯ จะ
ทบทวนสาเหตุ/ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผลการด าเนินงาน : 

             ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 

ด้าน การด าเนินงาน 
1. หลักประสทิธิผล       วิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติ ราชการตามทิศทางยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีการร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ
ของวิทยาลัยและมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือ
โครงการตามกลยุทธที่วางไว้ โดยปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานให้ดีขึ้นจากข้อที่เป็นโอกาสพัฒนาที่ระบุผลการประเมินในปีที่
ผ่านมา รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
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และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณ 
(CMP_5.1-4-4.1)  

2. หลักประสทิธิภาพ         เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยช์สูงสุด
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีนโยบายให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละงานสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้ภายในงานนั้น ๆ (CMP_5.1-4-4.2 ) 
      วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยให้งบประมาณในการพัฒนาตนเองทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (CMP_5.1-4-4.3) 
    รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
อบรมให้ความรู้ เช่น  
             1) ธรรมะเพื่อสุขภาวะที่ดี  
             2) Research and Presentation in Japan, 2017  
             3) บทบาทชาวพุทธในวิกฤตติสังคมไทยปัจจุบัน 
             4) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning: PBL 
             5) Community Base Research 
             6) How to Perform High Impact research 
             7) คนดีและความดี... ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ 
             (CMP_5.1-4-4.4)  
         นอกจากนี้ได้มีการปฏิรูปงานของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 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)  
2.2 ทุกวาระที่จะเสนอเข้าที่ประชุมต้องผ่านการพิจารณาให้น าเข้าที่
ประชุมจากประธานคณะกรรมกรรมประจ าวิทยาลัยฯก่อน จึงจะน าเข้าที่
ประชุมได้ (CMP_5.1-4-4.6)   

3. หลักการตอบสนอง        วิทยาลัยฯมีการน าระบบประกันคุณภาพใช้ในการพัฒนาองค์กร 
อย่างต่อเนื่องเพื่อประกันมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และผลงาน ทั้งใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ โดยมีการแจ้งต่อผู้บริหารในการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ให้ทราบผลการประเมินและรับข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุง ทุกครั้งเมื่อมีการประเมิน เพื่อด าเนินการตามพันธกิจให้
ครอบคลุมทั้งสี่ด้านตามมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะพันธกิจหลักคือ ผลิต
บัณฑิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรับใช้สังคม (CMP_5.1-4-4.7) 

4. หลักภาระรับผดิชอบ       วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เป็นประจ า
และต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการด าเนินการตามแผน มีการ
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ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานตามความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 (CMP_5.1-4-4.8)  

5. หลักความโปร่งใส       วิทยาลัยฯ มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน คือ มีการเผยแพร่
ข้อมูลการด า เนินงานต่อสาธารณะ  เช่น รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ รายงานประจ าปี รายงานการประเมิน
ตนเองทุกปี (CMP_5.1-4-4.9) และมีความพร้อมในการรับการตรวจสอบ
ภายในจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (CMP_5.1-4-
4.10)  

6. หลักการมีส่วนร่วม        บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและร่วม
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการประชุม
หารือ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมบุคลากรประจ าเดือน ฯลฯ 
       ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้เชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (CMP_5.1-4-4.11) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
       คณบดี ได้จัดให้มีสายตรงคณบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรและนักศึกษา (CMP_5.1-4-4.12)  และหากมีผู้ ขอเบอร์
โทรศัพท์มือถือของคณบดี งานเลขานุการสามารถบอกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของคณบดีได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน 
       ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 6/2560 
เป็นต้นไป ไม่เพียงแต่คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
คณบดียังเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยคณบดีทุกท่าน ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
นโยบายด้านต่าง ๆ โดยตรง และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ร่วมกัน  (CMP_5.1-4-4.13) 
       คณะทีมผู้บริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและวางแผนงาน การด าเนินการของหน่วยงาน  โดยได้เชิญ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงาน พบปะผู้บริหาร เพื่อเสนอ
ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
(CMP_5.1-4-4.14)  

7. หลักการกระจายอ านาจ        ผู้บริหารมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้
ปฏิบัติในล าดับถัดไป เพื่อลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อ านาจในการตัดสินใจของ
บุคลากรตามความเหมาะสม(CMP_5.1-4-4.15)  

8. หลักนิติธรรม        วิทยาลัยฯ บริหารโดยการยึดถือ กฎหมาย  ระเบียบ กติกา 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนอกเหนือจาก
กฎระเบียบของทางราชการแล้ว วิทยาลัยฯได้มีการวางกฎเกณฑ์  
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ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น 
(CMP_5.1-4-4.16)  

9. หลักความเสมอภาค         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริหารจัดการ โดยบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการปฏิบัติ และได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน (CMP_5.1-4-4.17)  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ใช้มติที่ประชุมในการพิจารณา
เร่ืองที่มีความส าคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันอย่างฉันทามติ  เช่น  

1.) การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.) พิจารณาระบบการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

3.) การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอาจารย์ เพื่อลา
ศึกษาต่อ ส าหรับปีการศึกษา 2561 

4.) (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5.) การขออนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน  ประจ าปี
งบประมาณ 2560  

6.) แบบฟอร์ม, หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ่งปี
แรก (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) ประจ าปีงบประมาณ 2560 

7.) (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เร่ือง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการรอบครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

8.) ขอหารือเกี่ยวกับประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดระบบสวัสดิการบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

9.) (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เป็นต้น (CMP_5.1-4-4.18) 

 
 

 
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้  อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ผลการด าเนินงาน :      
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         วิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ด าเนินงาน (CMP_5.1-5-5.1) โดยก าหนด
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
การวิจัย และด้านการบริหารจัดการ  ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประชุม ทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา และก าหนดประเด็นความรู้ แผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และน าไปปฏิบัติผ่าน
โครงการการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยฯ (CMP_5.1-5-5.2)  
          วิทยาลัยฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ในด้านทักษะการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการด าเนินการจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน  6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย เรื่อง การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) และ  
เรื่อง ธรรมะเพ่ือสุขภาวะที่ดี (2) โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วยเรื่อง 
Research and Presentation in Japan, 2017, เรื่อง Community Base Research และเรื่อง How to 
Perform High Impact research และ(3) โครงการจัดการความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้าน 
อ่ืนๆ เรื่อง บทบาทชาวพุทธในวิกฤตติสังคมไทยปัจจุบัน (CMP_5.1-5-5.3)  
          จากการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าวอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ที่
เข้าร่วมโครงการได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่ง
ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน Problem-based learning: PBL, Flipped Classroom (CMP_5.1-5-5.4) ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้น า
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต และ
ผู้สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ/ปรับใช้กับการเรียนการสอนหลักสูตรแพทรยศาสตรบัณฑิต และการด ารงชีวิต
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ วิ ทยาลัยฯ ยังน าเผยแพร่บนเว็บไซด์วิทยาลัยฯ 
www.cmp.ubu.ac.th ใน quick link: KM CMP (CMP_5.1-5-5.5) รวมทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบและจัดท าเป็นรายงานประจ าปี (CMP_5.1-5-5.6) 
         ผลจากการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.257 -2559 (ปัจจุบัน) 
มีการด าเนินโครงการกิจกรรมครอบคลุมพันธกิจวิทยาลัยฯ  และมหาวิทยาลัยฯ 3 ด้าน ปรากฏดังตาราง 

 
ล าดับที่ รายละเอียด ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 

(จ านวนโครงการ) 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

1 ด้านการเรียนการสอน 1 2 2 
2 ด้านการวิจัย 1 1 3 
3 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ 3 3 1 

 

        จากตารางเห็นได้ว่าผลการจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามแผนงานและพันธ
กิจของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยวิทยาลัยฯ ได้แนวปฏิบัติที่ดีและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดได้แก่เรื่อง การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: 
PBL) ทั้งนี้จากการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา กรรมการประเมินได้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรหรือตัวบุคคลในองค์กร ดังนั้นในปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2560  จึงได้เชิญบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง Research and 
Presentation in Japan, 2017 ขึ้น ซึ่งในปีต่อไป วิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
หลากหลายขึ้นเพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคลากรในองค์กร ภายใต้พันธกิจของวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 ผลการด าเนินงาน :  
              ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งมีพันธกิจหลักร่วมกัน ที่ส าคัญ 4 ประการอันประกอบด้วย การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีการด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีทิศทาง
และมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ (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 2560 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 โครงการระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

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

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 2560 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 การติดตาม ในส่วนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้มีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. การสรรหาบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีวิทยาลัยฯ มีการปรับกระบวนการและ
หมวดเงินที่ใช้ในการจ้าง และกระบวนการขออนุมัติตามขั้นตอนไม่สามารถด าเนินการให้ทันตามรอบได้  
ข้อเสนอแนะ:- หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการต่างๆ ควรด าเนินการในต้นปีงบประมาณ 
เพื่อที่จะได้ด าเนินการขออนุมัติทันตามกรอบระยะเวลา 
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2. ทุนพัฒนาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการอนุมัติให้อาจารย์ลาศึกษาต่อใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจ า ท าให้ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิฯ ระดับปริญญาเอกไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ.  
ข้อเสนอแนะ:- วิทยาลัยฯ ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยดูจากศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนเป็นส าคัญ แต่ต้องค านึงถึงคุณวุฒิอาจารย์ในระยะยาวด้วย  

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  

        จากผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560              
โดยผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการว่านอกจากจะให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลัก  ควรให้
สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรอย่างไม่จ าเป็น 
และเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด (CMP_5.1-6-6.6)  และน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณา
รับทราบการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนา (CMP_5.1-6-6.7) 

   
 

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 

           1.2.1 วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ โดยมีทั้งผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ โดยควบคุม ก ากับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย  โดยมีบทบาทในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา (CMP_5.1-7-7.1) 

    1.2.2 วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการะประเมินตนเองฯ วิทยาลัยฯ (CMP_5.1-7-7.2) 
1.3 ก าหนดแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา   
1.4 จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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2. วางแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ  
3. วางแผนการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยก าหนดให้มีการติดตามทุก  6, 9 และ 12 

เดือน และน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า เพื่อพิจารณา  
4.วางแผนด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า และด าเนินงานตามแผน 
 
          ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินงานตามแผนด้านประกันคุณภาพศึกษาภายใน ดังนี้  
1.จัดท านโยบายและระบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน (CMP_5.1-7-7.4)  โดยก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
         1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์) ใช้เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สกอ.) 
         2. ระดับวิทยาลัย ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย (สกอ.) 
          ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2559 ได้ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพ WFME ตามเกณฑ์
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบระบบรับรองหลักสูตรโดยวิชาชีพจากสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 (CMP_5.1-7-7.2) และมีแผนการตรวจประเมินในช่วงเดือน
มกราคม 2561 
2. ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2559 (CMP_5.1-7-7.5) 
3. จัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และด าเนินการ
ปรับปรุงตามแผนด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 (CMP_5.1-7-7.6) 
4. 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 
2559 และคู่มือเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  (CMP_5.1-7-7.7)  

- ส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ : 
EdPEx  แ ล ะ อบ ร ม หลั ก สู ต ร  Step-by-Step to Implementing EdPEx ( CMP_5.1-7-7.8) 
เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีแผนการพัฒนาวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเลิศ โดยน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  

- ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรม หลักสูตร AUN-QA Implemention and Gap 
Analsis ซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร (CMP_5.1-7-7.9) 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร, เข้าร่วม
โครงการวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา, เข้าร่วมรับฟัง
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online 3D 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ/ สถาบัน (CMP_5.1-7-7.10) 

- แจ้งเวียน แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยา
ลัย ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินต่อไป (CMP_5.1-7-7.11) 
 

            การควบคุม ก ากับการด าเนินงาน คณะกรรมการควบคุม ก ากับทิศทาง และพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ วิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
(CMP_5.1-7-7.12) และน าผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าฯเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ระดับวิทยาลัย รอบ 12 เดือน พบว่า บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ไม่
บรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ (CMP_5.1-7-7.13)        
             โดยในปีการศึกษา 2559 การประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยก าหนดรูปแบบวิธีการประเมิน
คุณภาพภายใน เป็นระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย  ก าหนดให้มีการประเมินในระดับหลักสูตรในเดือน กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 และระดับวิทยาลัยในเดือนตุลาคม 2559 วิทยาลัยฯได้รับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ 2-3 สิงหาคม 2560 โดยผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์
การก ากับมาตรฐาน และทุกหลักสูตรได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรอประเมิน
ตามเกณฑ์ WFME ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2561 และระดับวิทยาลัยจะท าการประเมินในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560   
             การน าผลประเมินไปปรับปรุง 
              วิทยาลัยฯ เมื่อรับทราบผลประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559  ได้จัดท าแบบสรุปและแจ้งเวียนผล
ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน  (CMP_5.1-7-7.14) และน าแผนพัฒนา/ปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุม
กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป และคณะกรรมการควบคุม 
ก ากับทิศทิศทางฯ และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ (CMP_5.1-7-7.15) 
                กรณีที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  วิทยาลัย
ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในรอบปี
ถัดไป (CMP_5.1-7-7.16)        
 

 
ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

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

6 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559    วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 

- 99 - 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-1-1.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559   

CMP_5.1-1-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข คร้ังที่ 
6/ 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และ แผนกลยุทธ์เพื่อการพฒันา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 
- 2564) 

CMP_5.1-1-1.3 รายงานการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 วาระพิเศษ วันที่ 3 
พฤษภาคม  

CMP_5.1-1-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 5/2559 วาระพิเศษ วันที่ 22 
สิงหาคม 2559 

CMP_5.1-1-1.5 แผนปฏบิัติการประจ า ปี พ.ศ.2560 
CMP_5.1-1-1.6 รายงานประจ าปี 2559 
CMP_5.1-1-1.7 แผนปฏบิัติการประจ า ปี พ.ศ.2560 
CMP_5.1-1-1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

   1. รายงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59– ธ.ค.60) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
   2. รายงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60– มี.ค.60) ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 
   3. รายงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60– มิ.ย.60) ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 

CMP_5.1-1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฏาคม 
2560  พร้อมบันทึกส่งข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 9 เดือน
ประจ าปี 2560 

CMP_5.1-1-1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  วาระพิเศษ คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 7-8 
สิงหาคม 2560 

CMP_5.2-2-2.1 หนังสือเชิญประชุม เก่ียวกับการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
CMP_5.2-2-2.2 รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยและตน้ทนุผลิตบัณฑติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2559 
CMP_5.2-2-2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 

2560 
CMP_5.1-3-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 กันยายน 

2559 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 

CMP_5.1-3-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2560 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 

CMP_5.1-3-3.3 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 159 วันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่องขอความอนุเคราะห์ระบุ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน/
กลุ่มวิชา/ฝ่าย/งาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ 

CMP_5.1-3-3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่  8 กุมภาพันธ์ 
2560 เร่ือง (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/My%20Documents/QA%202554/เอกสารแนบ
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-3-3.5 บันทึก ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 00023 วันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนบริหารความสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

CMP_5.1-3-3.6 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/00028 วันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

CMP_5.1-3-3.7 บันทึก ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 00040 วันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

CMP_5.1-3-3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 
2560 เร่ือง รายงานการติดตามตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

CMP_5.1-3-3.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 
2560 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

CMP_5.1-3-3.10 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 00066 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

CMP_5.1-3-3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 20 กรกฎาคม 
2560 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

CMP_5.1-3-3.12 บันทึกที่ ศธ 0529.5/ว 950 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 

CMP_5.1-3-3.13 แผนปฏิบัติการประจ า ปี พ.ศ.2560 หน้าที่ 46 แผนภูมิ สรุปการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  

CMP_5.1-3-3.14 บันทึกที่ ศธ 0529.16.1.8/165 วันที่ 7 กันยายน 2560 เร่ือง ขอยืนยันข้อมูลบุคลากรในตัว
บ่งชี้ที่ 1.2 และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

CMP_5.1-4-4.1 รายงานแผนปฏิบัติการประจ าป ี2560 
CMP_5.1-4-4.2 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ   
CMP_5.1-4-4.3 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพฒันา

บุคลากร ประจ าปงีบประมาณ 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

CMP_5.1-4-4.4 สรุปผลการด าเนนิงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 

CMP_5.1-4-4.5 หนังสือแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2560 
CMP_5.1-4-4.6 ตัวอย่างแบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
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CMP_5.1-4-4.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2560  วาระ
ที่ 5.3 งานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 5 เร่ือง 
หน้า 37 - 43 

CMP_5.1-4-4.8 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560  
วาระที่ 5.1.1 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม – มีนาคม 2560)  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 7/25609 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
วาระ 5.4.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 
2560) 

CMP_5.1-4-4.9 
 

- หน้าเวปไซด์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัฯ 
- หน้าเวปไซด์ รายงานประจ าปี 
- หน้าเวปไซด์ ประกันคุณภาพการศึกษา 

CMP_5.1-4-4.10 - รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 
- รายงานการวิเคราะห์งบการเงนิ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2559 

CMP_5.1-4-4.11 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 18 มกราคม 2560 วาระที่ 1.2 ข้อมูลจากนักศึกษาแพทย์ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 8 มีนาคม 2560 วาระที่ 1.4 ข้อมูลจากนักศึกษาแพทย์ 

CMP_5.1-4-4.12 หน้าเวปไซด์ สายตรงคณบด ี
CMP_5.1-4-4.13 หน้าปกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 6/2560 – คร้ังที่ 

8/2560 
CMP_5.1-4-4.14 หนังสือเชิญประชุมบุคลากรสายสนับสนนุพบปะผู้บริหาร 
CMP_5.1-4-4.15 - ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 874/2560 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีฝา่ยต่าง ๆ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560  
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 875/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2560 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 876/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สัง่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 224/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดฝี่ายตา่งๆ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สัง่ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 
- ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 2130/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝา่ยต่างๆ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สัง่ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 

CMP_5.1-4-4.16 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.5/ ว 0655 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เร่ือง แจ้งแนว
ปฏิบัติการขออนุมัติปฆบิัติงานนอกเวลราชการ 
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- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.5/ ว 0993 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้ง
ก าหนดการส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลยั ประจ าปงีบประมาณ 2560 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/ ว 2319 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายได้มหาวิทยาลัย 

CMP_5.1-4-4.17 - ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
- ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบ
สวัสดิการบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ 2560 

CMP_5.1-4-4.18 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ วาระพิเศษ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 
2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  
       วาระที่ 5.1.1  พิจารณาระบบการให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
       วาระที่ 6.4.1 การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอาจารย์ เพื่อลาศึกษาต่อ 
ส าหรับปีการศึกษา 2561 
       วาระที่ 5.5.1 (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560  
       วาระที่  5.3.2 – 5.3.7 การขออนุมัติงบประมาณโครงการนอกแผน ประจ าปี
งบประมาณ 2560  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560  
        วาระที่ 5.2.2 แบบฟอร์ม, หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ รอบครึ่งปีแรก (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
        วาระที่ 5.2.3 เรื่อง  (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการรอบครึ่งปีแรก (1 
ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
        วาระที่ 5.2.4 เร่ือง  ขอหารือเก่ียวกับประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดระบบสวัสดิการบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
        วาระที่ 5.2.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

CMP_5.1-5-5.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดการความรู้ (KM) 
CMP_5.1-5-5.2 โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ พ.ศ.2560 
CMP_5.1-5-5.3 รายงานประเมินโครงการ KM ปี 2560 
CMP_5.1-5-5.4 แนวปฏิบัติที่ดี Problem-based learning: PBL “Flipped Classroom” 
CMP_5.1-5-5.5 เผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต ์
CMP_5.1-5-5.6 รายงานประจ าปี 
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CMP_5.1-6-6.1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี  2560–2564 
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 2560 (กิจกรรมที่ 1-6 ) 
CMP_5.1-6-6.4 แผนกรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาของบุคลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนบัสนุน

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

(กิจกรรมที่ 1-6 ) 
CMP_5.1-6-6.6 การประเมินผลแผนการด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมที่ 1-6 ) 
CMP_5.1-6-6.7 รายงานการปรุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 22 

กันยายน 2559 
CMP_5.1-7-7.1 ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิยาลัยฯ  
CMP_5.1-7-7.2 ค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามรายงานการ

ประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ 
CMP_5.1-7-7.3 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

เร่ือง ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ 2559 
CMP_5.1-7-7.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 29 ตุลาคม 2559 
CMP_5.1-7-7.5 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 

2558 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ 2558 
CMP_5.1-7-7.6 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพของวทิยาลัยฯ ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2559 

CMP_5.1-7-7.7 บันทึกแจ้งเวียน คู่มือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พร้อมแนวทางการบริหารหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558, 
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online, คู่มือเกณฑ์คุณภาพ EdPEx 

CMP_5.1-7-7.8 บันทึก เข้าร่วมอบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ : 
EdPEx และอบรมหลักสูตร Step-by-Step to Implementing EdPEx  

CMP_5.1-7-7.9 ผลการพิจารณาผู้เปน็ตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจ าปี 2560 

CMP_5.1-7-7.10 บันทึก สง่รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ต่างๆ 
CMP_5.1-7-7.11 บันทึก แจ้งเวียน เร่ือง ขอส่ง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
CMP_5.1-7-7.12 บันทึก ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยฯ  
CMP_5.1-7-7.13 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพ (รอบ 12 เดือน)  ครั้งที่ 7/2560 
CMP_5.1-7-7.14 บันทึก ติดตามแผนการพัฒนาปรับปรุงด้านการประกนัคุณภาพ และแผนการติดตามตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-7-7.15 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ปกีารศึกษา 2560 หรือรายงานการประชุมกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เร่ือง ผลประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 พร้อมข้อเสนอแนะ และแผนพฒันาคุณภาพระดบัหลักสูตร 

CMP_5.1-7-7.16 แผนปฏบิัติงาน Action Plan ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 เร่ือง ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
ปรับปรุงแผลกลยุทธ์ในแผนปฏบิัติงานประจ าปี 2560 
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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 าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ผลการด าเนินงาน : 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนนิการประกนัคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี้  
1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยใช้หลัก PDCA 
เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร 

กระบวน
การ  

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดของงาน ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ สิ่งอ้างอิง/
เอกสารแนบ

ท้าย 
P 1. เริ่มต้น 

 
 
 

1.  คณะกรรมการประจ า วิ ทยาลั ยฯ
พิจารณาผลการตรวจประเมินภาพภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยฯ ปี
การศึกษา 2558 (Route couse analysis) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับทิศและพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อท าหน้าที่หลักของ
การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยพิจารณาร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยให้น าเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ
ส านักงานการอุดมศึกษา เกณฑ์สภา
วิชาชีพ  WFME และเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
หลักสูตร  

 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
 
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลยัฯ 

(CMP_5.2-
1-1.1) 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 
ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 8 
กุมภาพันธ์
2560เรื่อง 
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา)  
 
ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนดแนวทางการ
ประกนัคุณภาพ

หลักสูตร 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
แต่งต้ัง
กรรมการ
ควบคุม และ
ก ากับทิศทางฯ  
 
รายงาน
กรรมการ
ควบคุม และ
ก ากับทิศทางฯ 
ครั้งที่ 
1//2560) 
  

D 2. ปรับปรุง 
 
 

พิจารณาอนุมตั ิ
นโยบาย 

 
 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการก ากบัทิศและพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
ร่างนโยบายประกันคุณภาพหลกัสูตร ปี
การศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลยัฯ เพื่อพิจาณาและขออนุมัติและ
จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
จัดท าคู่มือประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ  

 งานประกัน
คุณภาพและ
สารสนเทศ 
 
คณะกรรมการ
ก ากับทิศฯและ
พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลยัฯ  

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

D 3.  
 
 
 

3.1 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพวิทยาลัย
ระดับหลักสูตร 
3.2 ด าเนินการตามนโยบายประกัน
คุณภาพ 
3.3 ก าหนดเป้าหมายตวับ่งชี้ มีการชี้แจง
ตัวบ่งชี้ และท าความเข้าใจตวับ่งชี้  และ
จัดอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.4  มอบความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ให้กับผู้บริหารและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อด าเนินการ 
และติดตามผลการด าเนินการ ระดับ
หลักสูตร  
3.5 อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรายงานผล
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 
 
คณะกรรมการ
ก ากับทิศและ
พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 

D 4.  
 
 
 
 
 

4.1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ตามระบบคุณภาพ
ของ สกอ.  
4.2 มีการตรวจติดตามระดับหลกัสูตรโดย
กรรมการประจ าหลักสูตร งานประกัน
คุณภาพฯ คณะกรรมการก ากบัทิศฯ และ

 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
งานประกัน
คุณภาพ 
 

(CMP_5.2-
1-1.3 
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ระดับ

การควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย โดยติดตาม
ผลการด าเนินงานรอบ 6 9 และ 12 เดือน  
4.3 ติดตามผลการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมส าหรับตรวจประเมินหลักสูตรแพทย์
ฯ ตามเกณฑ์ WFME 

คณะกรรมการ
ก ากับทิศและ
พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
กรรมการประจ า
วิทยาลยัฯ 

หลักสูตร 
น าเข้า
กรรมการ
ประจ า
วิทยาลยัฯ) 

C 5.  
 
 
 
 

5.1 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรและเตรียมความพร้อมรบั
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ประเมินภายใน 
5.2 ซ้อมรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินภายในวิทยาลัย 
5.3 รับผลการประเมินจริงจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร  

 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
คณะกรรมการ
ก ากับทิศฯ 
 
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 

 - อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
 
- คณะกรรมการ
ก ากับทิศฯ 
 
-งานประกัน
คุณภาพฯ 

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

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
           จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ ทั้งจากงบประมาณแผน่ดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทัง้อาจารย์และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
วิทยาลัยแพทย์ฯ จึงมีระบบการจัดสรรงบประมาณของทั้งบุคคลกรสายวิชาการและสายสนับบสนุน ทั้งใน
แง่การฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการประจ าปี การลาศึกษาต่อของอาจารย์ (CMP_5.2-1-1.7 ประกาศ
วิทยาลัยแพทย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ) และจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรอย่างมีส่วนร่วมโดยมีตัวแทนของหลักสูตรเข้าร่วมเพื่อให้ได้พัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
และความต้องการของบุคลากร (CMP_5.2-1-1.8 ตารางข้อมูลบุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองและลาศึกษา
ต่อ)  

- สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดซื้อต าราทั้งเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล
ออนไลน ์Access Medicine การจัดหาสื่อการสอน  หุ่น และหัตถการต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการฝึก
ผู้ป่วยจ าลอง การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยายครบทุกห้อง   จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอ้ืออ านวยต่อการสืบคน้ข้อมูล (CMP_5.2-1-1.9 โครงการจัดหาวัสดุ

น าผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 
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วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อรองรับการเรียนการสอน) และการจัดเตรียมห้องเรียนอัจฉริยะพร้อม
ติดตั้งครุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบนัได้เปิดบริการให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาในการเรียนการสอน 
 
โดยทรัพยากรการเรียนการสอนในด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ มีระบบและกลไกตามแบบ PDCA ดัง
ตาราง 

กระบวน 
การ

PDCA 
ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดของงาน 

ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
สิ่งอ้างอิง/

เอกสารแนบทา้ย 

P 1.เร่ิมต้น 
 
 
 

1.1 ส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จาก
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร เจ้าหนา้ที่
ห้องปฏิบัติการ และนกัศึกษา 

 

 1.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร/
คณะกรรมการ
วิชาการชั้นปรี
คลินิก/คลินิก 
2.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
3.คณะกรรมการ
ห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
4. คณะกรรมการ
ควบคุมะ และ
ก ากับทิศฯ 
5. งานบริการ
การศึกษา 

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

D 2 
 
 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
2.2. เขียน โครงการจัดหาสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

 
 
 

1.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร/
คณะกรรมการ
วิชาการชั้นปรี
คลินิก/คลินิก 
2.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 
3.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
4. คณะกรรมการ
ควบคุม และ
ก ากับทิศฯ 
5. งานบริการ
การศึกษา 

(CMP_5.2-1-
1.11 : 
โครงการฯ 
ตามแผน
ปฏิบัติงาน 
(action plan) 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2560 

D 3 ปรับปรุง 
 

 
 
 

1. เสนอโครงการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
เพื่อขออนุมัต ิ
 
 
 
 

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

 
 
 

ส ารวจและวางแผนการ
จัดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้และความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร 
 

ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

 จัดท าแผนการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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D 4 
 

1. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูแ้ละอาจารย์พิเศษ 
2. การบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
3. การซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
4. การสอบเทียบสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
5. การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
6. การบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

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

( CMP_5.2-1-
1.12 : กิจกรรม
การด าเนินงาน
การด้านสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูต้่างๆ ) 

D 
 

5 1. ก ากับติดตามความกา้วหน้า
ในการด าเนินงานการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ทุกไตร
มาส/ก่อน
เปิดภาค
การศึกษา 

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

(CMP_5.2-1-
1.13: รายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงานการ
จัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้) 

C 
 

6 1.ประเมินความพึงพอใจของ
นัก ศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
2.ประเมินจ านวนสิ่งสนับสนุน
การ เรี ยนรู้ ที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา 

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

(CMP_5.2-1-
1.14: รายงาน
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้) 
 

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-
1.15 :รายงาน
การปรับปรุง
การจัดสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตามผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ) 

C 8 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการควบคุม และ
ก ากับทิศทางฯ ประชุมประเมิน
กระบวนการด าเนินงานการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ก่อนเปิด
ภาค

การศึกษา
ที่ 1 ของ

ทุกป ี

1.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2.คณะควบคุม 
และก ากับทิศฯ 
 

(CMP_5.2-1-
1.16 :บันทึก
การประชุมการ
ประเมิน
กระบวนการ
ด าเนินงานการ) 

 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ด าเนินงานการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงาน 

น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประเมินผลกระบวนการ 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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 ผลการด าเนินงาน : 
       มีคณะกรรมการที่ก ากับดูแลให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

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

2. คณะกรรมการควบคุม และก ากับทิศฯ: ท าหน้าที่ก ากับ และติดตามผลด้านการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหลักสูตรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (CMP_ 5.2-2-2.2 : ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม และก ากับทิศฯ) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการ
วิชาการชั้นคลินิก  ก ากับ ติดตาม และสรุปรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรทุกภาค
การศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ผ่านรองคณบดีงานบริการการศึกษา และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแพทยสภา 
(CMP_5.2-2-2.3 : ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร)   

4. คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก: ด าเนินงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ตลอดจนรายงานข้อมูลต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และประสานอาจารย์ผู้สอน เรื่อง 1. การจัดสรรทรัพยากร
ส าหรับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2.การจัดการเรียนการสอน  
3.วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา (CMP_5.2-2-2.4 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ชั้นปริคลินิกและชั้นคลินิก,ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชั้นปริคลินิกและ
คณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก, ค าสั่งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2559) 

5. คณะกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา: คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการควบคุม และก ากับทิศทางฯ และ
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตาม
แผนงานที่วิทยาลัยฯ ก าหนด  นอกจากนั้นยังมีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์ และคู่มือเกณฑ์ WFME (ส าหรับหลักสูตรแพทย์ฯ) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯรวมทั้งศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนติดตาม
ความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
ตามล าดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของทุกหลักสูตรรวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้ง 
2 แห่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน (CMP_5.2-2-2.5 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา)   
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 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร   

 ผลการด าเนินงาน : 
      มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการด าเนนิงานของหลกัสูตรเพื่อให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. ด้านการก ากับมาตรฐาน วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้
มีการพัฒนาทางด้านความรู้ และพัฒนาตนเองทั้งในด้านการบริหารหลักสูตร ประชุม อบรมต่างๆ และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพ รวมทั้งโครงการสานสัมพันธ์ในองค์กร โดยในปี
การศึกษา 2559 งบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์จัดอยู่ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
โครงการการจัดการความรู้ (KM)  ทั้งนี้ จากแผนภูมิ ที่ 3.1 และ 3.2 จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญและ
การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ (CMP_5.2-3-3.1 :โครงการพัฒนาอาจารย์ และโครงการบริหาร
หลักสูตรแพทย์ งบประมาณปี 2560) 
 
แผนภูมิที่ 3.1 งบประมาณงานบริหารงานบุคคล ด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2557-2561 
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แผนภูมิที่ 3.2 งบประมาณงานบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แยกตามหมวดการได้รับ
จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2557-2561 
 

 
 

2. บัณฑิต วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ วิทยาลัยฯจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถด้านการเรียน ตามกลยุทธ์ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เช่น  
- ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เช่น โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมิน
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์ 
(CMP_5.2-3-3.2 :โครงการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์) โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างเสริมประสบการณืวิชาชีพแทย์ ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน (CMP_5.2-3-3.3 : โครงการ
การจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพแพทย์) และโครงการฝึกปฏิบัติการจิตปัญญา
ศึกษาและสุนทรีสนทนาในรายวิชาวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม (CMP_5.2-3-3.4 : โครงการฝึก
ปฏิบัติการจิตปัญญาศึกษาและสุนทรีสนทนาในรายวิชาวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม) เป็นต้น 
- ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ และเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาและมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพต่อไป (CMP_5.2-3-3.4 : โครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้เสริมในรายวิชาของนักศึกษา สาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตร วท.บ สาธารณสุขศาสตร์ ) เป็นต้น 
นอกจากนี้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถอยู่ในสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี จึงได้มีโครงการต่างๆ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ด้วยในโครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา (CMP_5.2-
3-3.5 : โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา)  เช่น  
- ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะมีโครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับนักศึกษาสถาบันอ่ืนๆ ในประเทศ เช่น 
กิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์ กีฬาสาธารณสุข กิจกรรมเฟรชชี่ และกิจกิรกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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- ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  โดยอยู่ในรูปแบบการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรม
จริยธรรมสัญจร  
- ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (จิตอาสา) เช่น โครงการวันมหิดล โครงการ big cleaning 
day และกิจกรรมวันมหิดล 
- ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อม
ในการประกอบอาชีพต่อไป  
- ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์ฯ 
โครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง โครงการแรกพบสบตา โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรณที่ 21  
     การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีงานท า ถือเป็นหนา้ที่ส าคัญยิ่งของวิทยาลัยฯ ดังนัน้ 
วิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ และมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ดังแผนภูมิ 3.3 เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอ
ตลอดจนเป็นแรงขบัเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนนิการต่อไปได้ 
 
แผนภูมิที่ 3.3 งบประมาณงานพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2557-2561 

 
 
3.นักศึกษา วิทยาลัยฯให้ความส าคัญกับนักศึกษา มีเป้าประสงค์ให้นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยฯมีความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันในตลาดอาชีพได้ ดังนั้นจึงจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา โดยวิทยาลัยฯได้มีการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ 
เก่ียวกับนักศึกษา  
ดังนี ้
       1.การรับเข้านักศึกษาได้มกีารจัดสรรงบประมาณในโครงการรับเข้านักศึกษาของงานบรกิารการศึกษา            
(CMP_5.2-3-3.6 : โครงการรับเข้านักศึกษา) เพื่อให้เพียงพอต่อการการด าเนินการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปี โดย
ได้รับงบประมาณดังแผนภูมิ 3.4  
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แผนภูมิที่ 3.4 งบประมาณโครงการรับเข้านักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2557-2561 

 
 
 2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านต่างๆ สถาบันเห็นความส าคัญและจัดสรรงบประมาณในโครงการ
บริหารงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนให้กับนักศึกษา และมี
การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
และมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ 
โดยโครงการของงานพัฒนานักศึกษาได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอและเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ดังแผนภูมิที่ 
3.3  (CMP_5.2-3-3.7: โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา)  
 
4. อาจารย์ อาจารย์ถือเป็นทรัพยากรหลักที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันการพัฒนาของวิทยาลัยฯ  จึงมี
ความส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนา วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนอัตราก าลัง เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์เพียงพอใน
ระบบการเรียนการสอน โดยมีงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรให้ลาศึกษาต่อเป็นประจ าทุกปี ดังแผนภูมิ 3.5 เพื่อ
พัฒนาตนเองในด้านคุณวุฒิ  และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ประจ า ทั้งการอบรมที่วิทยาลัยจัดขึ้น
เอง (in-house training) ได้แก่ การจัดอบรม coaching และ follow up เพื่อให้อาจารย์มีทักษะการติดตามและ
ประเมินการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น และการอบรมศึกษาดูงานส่วนที่สนใจ โดยจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ 
15,000/คน/ปี ทั้งนี้หากอาจารย์ที่สนใจในด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรจะได้รับงบประมาณ
ต่างหากในการไปอบรม โดยหากได้รับมอบหมายจากผู้บริหารก็จะสามารถใช้งบผู้บริหาร (CMP_5.2-3-3.8 : งบ
การไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ งานบริหารบุคคล)  ซึ่งจะเห็นว่ามีงบประมาณสนุบสุนนอาจารย์อย่างเพียงพอ
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัยโดยมีทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
วิทยาลัยฯ ส าหรับอาจารย์ จ านวน 280,000 บาท และสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย โดย
โครงการประชุมสัมมนาวิจัย วิทยาลัยแพทย์ฯ (CMP_5.2-3-3.8 : โครงการประชุมสัมมนาวิจัย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)  ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯได้มีการจัดสรรทุนวิจัยที่เพียงให้อาจารย์ได้มีโอกาส
ท างานวิจัยและมีแนวโน้มเพิ่มากขึ้น ดังแผนภูมิที่ 3.6 และส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ โดยสนับสนุน
การไปน าเสนอผลงานวิจัย และให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เพื่อผลักดันให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิชาการที่
เพิ่มข้ึนและ ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน  
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แผนภูมิที่ 3.5 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อการพัฒนาอาจารย์ 2557-2561 

 

 
 
แผนภูมิที่ 3.6 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อพัฒนาอาจารย์แยกตามหมวดทุนพัฒนาอาจารย์และทุนวิจัย 
2557-2561 
 

 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิทยาลัยฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
ด้านการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น การเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาที่หลักสูตรขาดแคลน การบริการการศึกษา เป็นต้น ดังแผนภูมิที่ 3.7 ที่แสดงงบประมาณในภาพรวมที่
วิทยาลัยฯได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และแผนภูมิที่ 3.8 แสดงงบประมาณแยกรายหลักสูตรและการบริการ
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การศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานของ
หลักสูตร แต่ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นโครงการที่สนับสนุนพันธกิจ
ของวิทยาลัยฯ โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นการท างานในชุมชน มากข้ึน จึงได้มีการปรับโครงการใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสและท างานในชุมชนมากข้ึน  
 
แผนภูมิที่ 3.7  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      

  
 

แผนภูมิที่ 3.8  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559    วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 

- 117 - 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
          ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการนี้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
(CMP_5.2-3-3.9 : โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรณที่ 21) และนอกจากนี้
เพื่อยังมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดประชุมสัมมนาการปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอน
ส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 และการสัมมนาวิชาการหลักสูตรเพื่อการปฎิ
รูปสถาบันการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 27 -30 
มิถุนายน 2560 
         นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนงบประมาณในด้านการก ากับมาตรฐานหลักสูตร จึงได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินผู้เรียนตาม
มาตรฐาน TQF เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการประเมินผู้เรียนและน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป (CMP_5.2-3-3.10 :  โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ )  
     และในปี 2560 ได้มีการปรับโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆ โดยเน้นให้เป็นโครงการที่เกิด
จากหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมากขึ้น ท าให้สัดส่วนของงบประมาณของงานบริการการศึกษาลดลง 
โดยโครงการได้ปรับให้มีโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้สัมผัสและท างานในชุมชนมากข้ึน 
 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
งบประมาณในส่วนนี้ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นทุกปี (ดังแผนภูมิที่ 3.9 และ 3.10) เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน ทั้งในด้านครุภัณฑ์ทางการเรียน ด้านสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และจัดหาต ารา สื่อการ
เรียนการสอน ฐานข้อมูลออนไลน์ ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจ าทุกปี  และใน
ปัจจุบันฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ มีความส าคัญมากในการหาความรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยฯ จึง
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา (CMP_5.2-3-
3.11 : โครงการงานเอกสารสารสนเทศ) โดยในปี 2561 มีงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
ศตวรรษที่ 21 และการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน  
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แผนภูมิที่ 3.9 แสดงงบประมาณสนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3.10 แสดงงบประมาณสนับสนุนแยกตามหมวดการจัดสรร 

 
             โดยในการด าเนินงาน ได้มีการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา (CMP_5.2-3-3.12 : ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) เพื่อน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ และเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ) ซึ่ งในปี
การศึกษา 2559 ผลการประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนและความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน พบว่าคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากในทุกด้าน  
หมายเหตุ : ข้อมูลงบประมาณเป็นข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

 ผลการด าเนินงาน : 
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 3 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะขอรับการประเมินระบบคุณภาพสภาวิชาชีพตาม
เกณฑ์ WFME ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2561  (CMP_5.2-4-4.1 : รายงานผลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร) 
    สรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสตูร 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 

วันท่ีรับตรวจ
ประเมิน 

คะแนน
ประเมิน  
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดั
บ 

คะแนน
ประเมิน  
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) 

2 ส.ค.2560 3.04 ด ี 2.78 
ปาน
กลาง 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

3 ส.ค.2560 3.10 ด ี 2.78 
ปาน
กลาง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ชีวเวชศาสตร์) 

31 ก.ค.2560 3.14 ด ี 2.51 
ปาน
กลาง 

แพทยศาสตรบัณฑิต 
(แพทยศาสตร์)  

ตรวจประเมินคุณภาพสภาวิชาชีพ เกณฑ์ WFME 

       ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 3 หลักสูตร พบว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้มีการรายงาน
ผลการประเมินต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ใน
การพัฒนาหลักสูตร ต่อไป  (CMP_5.2-4-4.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 
เร่ือง รายงานผลการประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 หลักสูตร)  
 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงาน : 
            จากผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย นั้น 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560 วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์2560 
(CMP_5.2-5-5.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ซึ่งแยกเป็นระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยฯ รายหลักสูตร ดังนี้  
 
ระดับหลักสูตร 
          1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
              ประเด็นที่ 1 ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับชั้น
คลินิกเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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              - การจัดอาจารย์สอนในระดับชั้นคลินิก ควรมีระบบ มีกระบวนการในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละหัวข้อ และประกาศให้นักศึกษาทราบ มอบประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตด าเนินการ 
             ประเด็นที่ 2 ควรสร้างความเข้าใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันร่วมผลิต 
            - ควรให้อาจารย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิตเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
            - ควรให้อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิตเป็นผู้ด าเนินการจัดท า มคอ.3 - 6 
             ประเด็นที่ 3 ควรวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อลดความซ้ าซ้อนของวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอกับการเรียนการสอนของเนื้อหาวิชาการของหลักสูตร 
            - ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิต เพื่อ 
วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
            ประเด็นที่ 4 ควรพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐาน 
            - ให้จัดท าแผนในการพัฒนาอาจารย์ในด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
         2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้ 
           1. หลักสูตรมีบุคลากรเพียงพอและมีศักยภาพสอดคล้อง 
              - ในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดเพื่อให้มีจ านวน
อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ เห็นควรให้อาจารย์ที่จะไปศึกษาต่อ ควรมีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ และเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
              - การส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ ต้องเป็นสาขาที่หลักสูตรมีความจ าเป็นและต้องการให้พัฒนาให้มีศักยภาพ
ที่สอดคล้อง และให้จัดท าแผนจ านวนคนในการลาศึกษาต่อ 
           2. ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในการหางาน หรือจัดเวทีให้บัณฑิตมีโอกาสพบผู้ใช้บัณฑิต 
             - ให้ระบุกิจกรรมที่จะจัดเวทีให้บัณฑิตมีโอกาสพบผู้ใช้บัณฑิต ใน 3 ช่วง ในระหว่างเดือน พ.ย.2559- 
ม.ค. 2560, ก.พ. – เม.ย. 2560, พ.ค. – ก.ค. 2560 ให้ชัดเจน 
         3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีวเวชศาสตร์) 
             - ควรระบุแผน ช่วงเวลาในการประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อจะได้รายงานผลการด าเนินงาน
ได้ 
             - องค์ประกอบที่ 6 ข้อ 5 ควรระบุวิธีในการด าเนินการแก้ไข 
             - องค์ประกอบที่ 6 ข้อ 6 ควรระบุวิธีในการด าเนินการแก้ไข 
 
ระดับวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
            1. ควรมีการวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น การส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานแล้ว 
สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ เป็นต้น 
            2. ให้หลักสูตรวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต 
            3. ให้หลักสูตรควรมีการประเมินความรู้ของนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อม 
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้งให้น าผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมาประกอบในการพัฒนานักศึกษาด้วย 
            4. ให้น าข้อเสนอแนะระดับวิทยาลัยฯ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนไปบรรจุใน 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559    วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 

- 121 - 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

            5. โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการตอบสนองกับสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการหรือไม่ 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
           1 ให้เพิ่มข้อมูลการด าเนินงาน การก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
            2. ควรมีการประเมินว่าแผนที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
            1. ควรมีการประเมินว่าแผนที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงฯ 
            1. ควรมีการประเมินว่าแผนที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
            1. ควรมีการบริหารงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
            2. ให้ส่งมอบงานให้กับทีมผู้บริหารชุดใหม่ 
 
           ผลด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. เปรียบเทียบในปี 2557, 
2558 และ 2559 ดังแผนภูมิที่ 5.1 พบว่ามีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีขึ้น  
 

แผนภูมิที่ 5.1 ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 
 

 
 

     (CMP_5.2-5-5.2 : แผนพัฒนาคุณภาพ ระดบัหลักสูตร ปกีารศึกษา 2557, 2558, 2559), (CMP_5.2-5-5.3 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 เร่ือง พิจารณาผลการประเมนิคุณภาพ ระดบั
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงาน : 

      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านทุกหลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับดี (CMP_5.2-6-6.1 : ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 
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ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 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 าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข คร้ังที่ 
1/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เร่ืองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา)  

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ แตง่ตั้งกรรมการควบคุม และก ากับทิศทางฯ  
- รายงานกรรมการควบคุม และก ากับทิศทางฯ ครั้งที่ 1//2560 

CMP_5.2-1-1.2 คู่มือประกันคุณภาพระดบัวิทยาลัย และระดบัหลักสูตร 
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 25589 
CMP_5.2-1-1.6 ผลการติดตามแผนพฒันาปรบัปรุงวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

CMP_5.2-1-1.7 ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฯ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร 
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 โครงการฯ ตามแผนปฏบิัติงาน (action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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 รายงานการปรับปรุงการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
CMP_5.2-1-1.16 บันทึกการประชุมการประเมินกระบวนการด าเนินงานการ 
CMP_5.2-2-2.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

CMP_5.2-2-2.2 ค าสั่งคณะกรรมการควบคุม และก ากับทิศทางฯ 
CMP_5.2-2-2.3 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-2-2.4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ชั้นปริคลินิกและชัน้คลินิก ค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการวิชาการชัน้ปริคลนิิกและคณะกรรมการวิชาการชัน้คลินิก ค าสั่งกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2559 

CMP_5.2-2-2.5 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
CMP_5.2-3-3.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ กิจกรรมพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  งบประมาณปี 2560 ใน Ac-

tion Plan ปีงบประมาณ 2560 หน้า 40 
CMP_5.2-3-3.2 โครงการสนบัสนนุและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์ ใน Action Plan 
ปีงบประมาณ 2560 หน้า 18 

CMP_5.2-3-3.3 โครงการประสบการณ์วิชาชพีแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ใน Action Plan ปีงบประมาณ 
2560 หน้า 25-26 

CMP_5.2-3-3.4 โครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้เสริมในรายวิชาของนักศึกษา สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาตร์ ใน 
Action Plan ปีงบประมาณ 2560 หน้า 15-16,23-24 

CMP_5.2-3-3.5 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2560 หน้า 16 -17 
CMP_5.2-3-3.6 โครงการรับเข้านักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2560 หน้า 27 
CMP_5.2-3-3.7 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2560 หน้า 16 -17 
CMP_5.2-3-3.8 สรุปการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ ของงานบริหารบุคคล 
CMP_5.2-3-3.9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรณที่ 21 ใน Action Plan 

ปีงบประมาณ 2560 หน้า 14 
CMP_5.2-3-3.10 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2560 หน้า 17 
CMP_5.2-3-3.11 โครงการงานเอกสารสารสนเทศ ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2560 หน้า 28 
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 2559  
CMP_5.2-5-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
CMP_5.2-5-5.2 แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯ ปี2557, 2558 และ 2559 
CMP_5.2-5-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 เร่ือง พิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพ ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2559   
CMP_5.2-6-6.1 ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559   วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 

 - 124 -  
 

 

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 3.40 5.00 3.09 3.88 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 3.80 5.00 4.05 4.48 ดี 

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
ตารางการประเมินตนเองรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  ดี 3.88 คะแนน 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.35 คะแนน 9.28 คะแนน 3.09 คะแนน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 45 

30 
ร้อยละ 44.78 5 คะแนน 

67 

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 

131.89 409.97 5.85 
37 15 5 

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

(ร้อยละ) -10.89 241.64 -100.00 

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  6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 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 72,117.57
บาท/คน 

3,058,950 55,617.27 
บาท/คน 

5 คะแนน 
55 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
ร้อยละ 43 

23.6 
ร้อยละ 34.71 5 คะแนน 

68 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ดีมาก 5 คะแนน 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ดีมาก 5 คะแนน 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 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 4.48 คะแนน 
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ค าอธิบาย หมายเลขหลักฐาน  ประกอบรายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2559 
 

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
.. 
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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 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559    วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 
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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
.. 




