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ค าน า 
 

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 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ฉบับนี้   โดยจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมและน าเสนอ
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษา และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

รายงานการประเมินตนเอง ระดบัวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนน าที่มี
บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 โครงร่างองค์กร (OP)  ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองคป์ระกอบตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ ระดับวทิยาลัย  ส่วนที ่4 ผลการวิเคราะห์และสรปุผลการประเมินตนเอง ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์ (Results) หมวด 
7* (รายงานผลตามหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx)   

 

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 บทสรุปผู้บริหาร 
 

บทสรุปผูบ้ริหารประจ าปี พ.ศ. 2560 
 การปฏิบัติงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2560 อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการ
ปฏิรูประบบการศึกษาบุคคลากรด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับสถานการณ์ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ อาทิเช่น ความก้าวหน้าระบบสื่อสารเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจการค้า สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ ด้านสุขภาพจึงประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก จนถึงขั้นที่เรียกว่า “การปฏิรูป” หัวใจส าคัญของการปรับเปลี่ยนอยู่ที่การท างานของ 2 หน่วยงานในองค์การ
สหประชาชาติ คือ คณะกรรมาธิการการศึกษาบุคคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ตามรายงานตีพิมพ์ ในวารสาร 
Lancet เมื่อ ค.ศ. 2010 โดยมีสาระส าคัญให้การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ได้นัก
วิชาชีพสามารถท างานตรงกับความจ าเป็นในงานบริการสุขภาพได้ดี  ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้น
วิทยาศาสตร์ (Scientific) เป็นพื้นฐานมาสู่นวัตกรรมการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – base learning)  
และระบบสุขภาพ (Health system) เป็นฐานในที่สุด โดยค านึงถึงการสร้างสมรรถนะและทักษะส าหรับการท างาน
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และคณะกรรมาธิการพิจารณาอัตราก าลังคนด้านระบบ
สุขภาพ  ในปี ค.ศ. 2008 เน้นการปฏิรูปการกระจายอัตราก าลังคนของบุคคลากรสุขภาพที่ขาดแคลนและไม่เท่าเทียม
กัน เกิดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสุขภาพในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเสนอการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษามุ่ง
สร้างความสามารถและสมรรถนะเป็นฐาน สัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างฝ่ายระบบบริการกับฝ่ายการศึกษา เพื่อให้ได้
เรียนรู้ในสภาพจริงของสังคม ส่วนความรู้ด้านวิชาการต้องสามารถปรับใช้กับ “ระบบ” โดยบูรณาการเรียนรู้กับระบบ
สุขภาพชุมชนเป็นฐาน 
 ส าหรับประเทศไทย ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555  3 เรื่อง คือให้มีการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านสุขภาพในบริบท
สังคมไทย และจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการ” เพื่อจัดท า “แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาส าหรับก าลังคนด้านสุขภาพ
ในศตวรรษที่ 21 (2557 – 2561)” เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาส าหรับ
บุคคลากรด้านสุขภาพของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และในการประชุมรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลโดยมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
ในปี 2557 ผลการประชุมได้เน้นเป้าหมายของการศึกษานักวิชาชีพสุขภาพด้านต่าง ๆ  จากการสร้างนักวิชาชีพ 
(Formative) ไปเป็นผู้ที่เรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน (Transformative) โดยมีการก าหนดมาตรฐาน   นักวิชาชีพ
สุขภาพ 5 ประการ คือ  

(1) ค่านิยมด้านสิทธิมนุษยธรรม ความยุติธรรมในสังคม ความเสมอภาค ความจริงใจ ความรับผิดชอบ 
     และมีจริยธรรม  
(2) การสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยในทางคลินิกและสาธารณสุข  
(3) มีสมรรถนะทั้งงานคลินิกและสาธารณสุข  
(4) สามารถสื่อสารและท างานเป็นทีม  
(5) สนองตอบและรับผิดชอบต่อความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชากร  

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาส าหรับ
ก าลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (2557 – 2561) และจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โดยมี ศจ.
นพ.วิจารณ์  พานิช เป็นประธาน ต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) 
เพื่อการท างานท างานต่อเนื่องในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมโยงประสานทั้งสถาบันการศึกษาบุคคลากร
สุขภาพและฝ่ายบริการสุขภาพ 
 นอกจากนี้ การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 9  เม่ือเดือนกันยายน  2558  ภายใต้หัวข้อ “การ
ปรับเปลี่ยนการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อผลิตแพทย์สู่สังคมอนาคต (Transforming medical education to future 
Asociety)” ในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ ให้ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลที่สอดคล้องกับ
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บริบทของประเทศไทยโดยเป้าหมายให้มีบัณฑิตแพทย์ที่มีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและสมรรถนะอ่ืนตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพชุมชน 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงมีการด าเนินการตามเจตนารมณ์และเป้าหมายดังกล่าวตาม
แผนงานประจ าปี 2560 กล่าวคือ  
 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
ชีวเวชศาสตร์ 
 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ในปี 2560 รับนักศึกษาแพทย์ 36 คน ส่วนแผนการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่ม 
4 คน ที่ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผลการตรวจประเมินจากแพทยสภาไม่ผ่าน อันเนื่องมาจาก
คุณสมบัติ คุณวุฒิของอาจารย์แพทย์ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ ภาระกิจหลักที่ส าคัญคือ การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์ให้
ทันต่อปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เนื่องจากถึงรอบครบก าหนด 4 ปี อีกทั้งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เดิมที่ผ่านมา 15 ปี ใช้หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอด) และในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท (CPIRD, สบพช.) 
ยืนยันตัวเลขจ านานนักศึกษาแพทย์ในปี 2561 จ านวน 72 คน งบประมาณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
 การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนได้ด าเนินการโดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาระบบการศึกษาบุคคลากรสุขภาพ (ศสช.) มีการจัดสัมมนาวิชาการ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2560 “การปฏิรูปสถาบันสู่การพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21”  ได้รับความกรุณา
จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร มาบรรยายพิเศษ 
“ทรัพยากรมนุษย์ที่ระบบสุขภาพต้องการในยุคศตวรรษที่ 21” และได้ให้ข้อคิดที่ส าคัญคือ  “Good Universities 
Teach,  Great Universities Transform People” และ ศจ.นพ.วิจารณ์  พานิช ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
การศึกษาบุคคลากรสุขภาพ ที่ได้กรุณาขยายความให้เห็นภาพชัดเจนทั้งเป้าหมายและกระบวนการในการพัฒนาระบบ
การศึกษาบุคคลากรด้านสุขภาพในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันและเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2560 จัดการสัมมนา 
“การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้แบบ Transformative Learning ส าหรับบุคคลากรด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ 21” โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์   กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานคณะกรรมการ
อิสระปฏิรูปการศึกษา บรรยาย “ระบบสุขภาพในอนาคต” และ ศจ.นพ.วิจารณ์  พานิช บรรยาย “กรอบการปฏิรูป
สถาบันการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการรองรับการเรียนการสอนแบบ Transformative 
Learning” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ เช่น ศจ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.สุธรรม  ปิ่นเจริญ  อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.
นพ.อานุภาพ เลขะกุล รศ.พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ นพ.อนุวัฒน์  คุณทุติกุล มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ทั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และศูนย์แพทย์ 2 แห่ง คือ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ และ ร.พ.ศรีสะเกษ ถึงแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรจากประสบการณ์สถาบันโรงเรียนแพทย์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 สรุปเนื้อหาส าคัญในการสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง มีดังนี้ 

1. การจัดการระบบการศึกษาส าหรับบุคคลากรสุขภาพ ต้องให้เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ ซึ่ง 
ปัจจุบันจัดอยู่ในระบบสุขภาพชุมชน (DHS DHSML และ DHS-A) 

2. ต้องสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงในระบบสุขภาพ โดยที่มาตรฐาน 
วิชาชีพ ด้านวิชาการต้องไม่บกพร่อง 
 3. การจัดระบบการเรียนรู้ร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 4. กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต้องเกิดจากผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริงและปฏิบัติด้วย
ตนเอง อาจารย์ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 5. เป้าหมายของการปฏิรูป คือ การสร้างบุคคลากรทางสุขภาพเพื่อท างานสร้างสุขภาวะของประชาชน อัน
ได้แก่ สุขภาวะของคน (กาย, ใจ, คุณธรรมศีลธรรม) สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไปได้แก่ 
 1. ปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ ค่านิยมในการปฏิรูปการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ร่วมกับศูนย์แพทย์ทั้ง 2 แห่ง รพช.และหน่วยงานบริการสุขภาพในเขต 10 โดยประสานความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาระบบการศึกษาบุคคลากรด้านสุขภาพ บูรณาการร่วมกับระบบสุขภาพชุมชน (DHS DHS-A และDHSML) และ
องค์กรอิสระด้านสุขภาพ ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส), ส านักงานสุขภาพแห่งชาติ(สช.) , ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ร่วมกับ สบพช. 

2. วางเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยการศึกษาและหน่วยบริการสุขภาพเพื่อการสร้างบุคคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการสร้างสุขภาวะของชุมชน 

3. จัดกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้   เพื่อพัฒนา
หลักสูตร ระบบการเรียนการการสอนที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงระบบโครงสร้างภายใน เพื่อการสนับสนุนและการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หลังจากนั้นได้มีการประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบ Transformative Learning ระหว่าง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 สาธารณสุขนิเทศ  
สาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10  รวมทั้งผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ รวมทั้งผู้อ านวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวิทยาลัยฯกับศูนย์แพทย์ทั้ง 2 แห่ง เพื่อวางกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรทั้งปรีคลินิกและคลินิก 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
และ     ศรีสะเกษ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หารือร่วมกันในการวางหลักสูตรระบบสุขภาพชุมชน 
(Community Base Education) เพื่อให้สอดคล้องต่อปัญหาระบบสุขภาพในพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติงานด้าน
บริการที่นักศึกษาควรจะต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรในล าดับต่อไป 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มี 2 หลักสูตร คือ สาธารณสุขชุมชน กับ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปี 
2560 ยังคงมีนักศึกษาพ้นสภาพและลาออกทั้งหมด 7 คน เพื่อไปศึกษาในสาขาอื่น เช่น พยาบาล การปฏิรูปหลักสูตร
ทั้ง 2 สาขา ต้องด าเนินการให้สอดคล้องต่อการจัดการระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ และร่วมกับสหวิชาชีพอ่ืนๆทาง
สุขภาพอีก 8 สาขา เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม นอกจากนี้ระบบบริการสุขภาพจะปรับเป็นระบบบริการปฐมภูมิ 
เน้นการท างาน “สร้างน าซ่อม” ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสุขภาพอ าเภอ 
(DHB)  ได้พัฒนาการเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดย
มีสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ ดังนั้นระบบการเรียนการสอนก็ต้องปรับให้นักศึกษาสาธารณสุขได้มีประสบการณ์
ในการฝึกงานและเรียนรู้ทักษะ สมรรถนะในการท างานเพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนได้มากข้ึนสอดรับกับระบบบริการปฐม
ภูมิที่เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการปรับปรุงโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพชุมชน 

3. หลักสูตรชีวเวชศาสตร์  
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ขณะนี้มีจ านวน

นักศึกษาทั้งสิ้น 16 คน ได้แก่ ปี1 2 คน ปี2 11 คน และ ปี 3 จ านวน 3 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน มีผล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 52 เล่ม ส่วนนักศึกษาก็มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ราย ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ก าลังอยู่ในแผนการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาเอกสาขาชีวเวชศาสตร์ นอกจากนี้ได้มีการประสานความ
ร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยกับประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย International University health and 
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ด้านการวิจัย  
การบริหารจัดการงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ยังเป็นงานวจิยั

ที่มุ่งไปทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนั้นเพื่อปรับกระบวนการพัฒนางานวิจัยให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพชุมชน จึงได้วางแนวทางในการท างานวิจัยส าหรับวิทยาลัยฯดังต่อไปนี้ 

1. ขยายงานวิจัยในเชิงระบบ นโยบายสาธารณะ เพื่อการบูรณาการสู่การสร้างสุขภาวะของชุมชนโดยเอา
พื้นที่เป็นที่ตั้ง สร้างฐานที่มั่นคงของประเทศ  

2. กระบวนการควรใช้การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันประโยชน์สาธารณะให้ได้มากที่สุด 
 3. งานวิจัยต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน รู้ปัญหาและแก้ปัญหาสุข
ภาวะของชุมชน 
 4. เนื้อหางานวิจัยต้องสะท้อนการมองระบบสุขภาพแบบองค์รวม 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้มีการประสานการท างานวิจัยกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) และ สกว. ซึ่งท างานวิจัยชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับนักวิจัยอิสระภาคประชาสังคม ของมูลนิธิ
พิทักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิประชาสังคม และสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน ที่มีแผนงานวิจัยด้านสุขภาพในพื้นที่มา
นานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ ตลอดจนอาจารย์ในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมีประสบการณ์ความสามารถใน
งาน R2R, งานด้าน  Community Research ก็ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดี ในการอบรมเป็นพี่เลี้ยง 
ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ 
 ด้านการบริการวิชาการ   

การก าหนดต าแหน่งฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมคม ก็เพิ่อสร้างโครงการ แผนงานในการ
น าองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมโดยประสานการท างานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ (สสจ, เขตสุขภาพที่ 10 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่อีสานใต้ 
และมหาวิทยาลัยเอกชน) ภาคประชาสังคม (สมัชชาจังหวัด  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน)   ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการเสริมสร้างสุขภาพอาเซียน (AUN – HPN) การจัด
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพในเขตพื้นที่อีสานใต้โดยร่วมมือกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะสาธารณสุขและพยาบาลในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ปลอดการพนัน หรือโครงการลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในการจราจร เป็นต้น 

2. คณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน เป็นองค์กรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ท างานในการ
ประสานเชื่อมโยงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพชุมชน ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, อ านาจเจริญ ยโสธร, ศรี
สะเกษ และมุกดาหาร กับหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัดและอ าเภอ (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ) 
เพื่อผลักดันนโยบายประเด็นการสร้างสุขภาพในชุมชน เช่น อาหารปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุ การพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
และการจัดการขยะในชุมชน เป็นต้น 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการปรับปรุงกิจกรรมในเชิงเนื้อหาสาระ

มากข้ึน แทนที่จะเน้นพิธีการ อาทิเช่น  
1. งานท าบุญอาจารย์ใหญ่ นอกจากมีประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่แสดงความกตัญญูกตเวที

ต่อพระคุณอาจารย์ใหญ่แล้ว ได้ให้นักศึกษาแพทย์ท าการศึกษาจิตใจที่เสียสละของอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านโดยการจัด
นักศึกษาแพทย์ออกพูดคุย สัมภาษณ์ญาติพี่น้อง ลูกหลาน อาจารย์ใหญ่ ที่มาร่วมงาน และเขียนเป็นบทความขนาดสั้น
บรรยายถึงชีวิตและจิตวิญาณของอาจารย์ใหญ่ ตามทัศนะความเห็นที่ได้รับการเล่าเรียงจากญาติเพื่อน้อมน าวิธีคิดเจต
คติของนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้อาจารย์ใหญ่แต่ละท่านเป็นการบ่มเพาะจิตใจของนักศึกษาแพทย์ให้เปี่ยมด้วย
มนุษยธรรม จิตใจเสียสละ เจริญในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา  กรุณา  มุฑิตาและอุเบกขา 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 
 

5 
 

2. การจัดนักศึกษาออกศึกษาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงข้อมูลชุมชนตามเครื่องมือ 7 ชิ้น นักศึกษา
แพทย์และสาธารณสุขจะใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านอยู่กับชาวบ้าน รับฟังปัญหา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่สะท้อน
วัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดเขตชายแดนลุ่มน้ าโขง เป็นการขัดเกลาปลูกจิตส านึกการท างานชุมชน พัฒนานักศึกษาให้
ท างานชุมชนมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชนก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคคลากรสุขภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมที่ส าคัญ 

กล่าวคือ 
1. ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดี แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  การบริหารจัดการส่วนการบริการวิชาการพอใช้ 
2. ผลงานด้านต่างๆยังเป็นด้านปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ 
3. ผลงานแต่ละด้านยังแยกส่วนขาดการบูรณาการเชื่อมโยง 
4. วัฒนธรรมองค์กร อยู่ในลักษณะต่างคนต่างท างาน ขาดการมีส่วนร่วมในวิธีคิด กระบวนทัศน์ เป้าหมาย 

วิธีการท างาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5. งานวิจัยถึงจะอยู่ในระดับดีมาก แต่ยังเป็นงานวิจัยเน้นเฉพาะวิทยาศาสตร์ ยังขาดงานวิจัยเชิงระบบ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลากรทุกฝ่ายทั้ง

วิชาการและฝ่ายสนับสนุนเพื่อรับฟังปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นได้มีการสัมมนาเพื่อปรับวิธี
คิด กระบวนทัศน์ และเป้าหมายให้มีจุดร่วมกัน โดยปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการปฏิรูประบบกลไกสถาบัน ระบบการเรียนการสอน 
งานวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ รวมทั้งระบบประกันคุณภาพควรน าไปสู่การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงงานทั้ง 5 ด้าน ให้ดีขึ้นและมีการบูรณาการกันให้มากข้ึน 
 การบริหารจัดการ 
 สรุป  ตลอดระยะเวลา 1 ปี ของการบริหารจัดการองค์กร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการท างาน 2 ระดับ 

1. ระดับการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข การสร้างองค์ประกอบ  3 
ส่วน คือ  
1.1 การพัฒนาจิตตปัญญาของบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้รู้กว้าง คิดไกล เพื่อให้มีวิธีคิดตรงกัน 
     สอดคล้องกัน เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
1.2 การสร้างความสัมพันธ์กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม หันหน้าเข้าหากัน ร่วมใจกันท างาน 
     เป็นทีม ปรึกษาหารือกัน 
1.3 การร่วมมือกันการสร้างคุณค่าให้กับวิทยาลัยฯ ในการปฏิรูปสถาบัน  ปฏิรูปหลักสูตรการเรียน 
     การสอนให้ใช้ระบบสุขภาพชุมชน 

2. ระบบการบริหารจัดการภายนอกวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คือ  
การเปิดองค์กรสู่ภายนอก ดังนี้ 
2.1 องค์กรหน่วยงานส่วนกลาง เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรสุขภาพ  
      (ศสช.) กระทรวงสาธารณสุข องค์กรอิสระด้านสุขภาพ 4-5 แห่ง (สวรส. สสส. สช. สปสช.  
      สรพ.) และ สกว. 
2.2  องค์กรหน่วยงานระบบสุขภาพในพื้นที่ :- ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       สมัชชาสุขภาพจังหวัด  คณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
       ศูนย์สุขภาพเขต 10  โรงพยาบาลอ าเภอ  ตลอดจนสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพในเขต 
       พื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วิทยาลัยสาธารณสุข  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี   
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       เป็นต้น 
 การบริหารงาน 2 ระดับข้างต้น จะเชื่อมโยงบูรณาการภารกิจด้านการจัดหลักสูตร การเรียน – การสอน 
งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้ “หลักธรรมาภิบาล” ขององค์กร และสร้าง
วัฒนธรรม “องค์กรที่มีชีวิต” สู่การปฏิรูประบบการศึกษาของบุคลากรสุขภาพ  คู่ขนานไปท าการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ  เพื่อให้ถึงเป้าหมายร่วมกันในอนาคต  คือ ระบบความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (Health Epuity) 
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ส่วนที่ 2 โครงร่างองค์กร (OP) 
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 17 
ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีจัดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ 1. เรียนที่วิทยาลัยตลอดหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุข และ
บัณฑิตศึกษา 2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์แพทย์สรรพสิทธิประสงค์และศูนย์แพทย์ศรี
สะเกษ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase Production of 
Rural Doctor; CPIRD) โดยรับนักศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ โดย
วิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเตรียมแพทย์และช้ันปรีคลินิก และศูนย์แพทย์สรรพสิทธิประสงค์
และศูนย์แพทย์ศรีสะเกษ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก  

 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings)  
P.1 ก (1) หลักสูตรและบริการ 
หลักสูตรและบริการที่ส าคัญ ความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะ และวิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและบริการ 

(1) หลักสูตรและบริการของวิทยาลัยฯ     
 
 พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
 

ท านุฯ 

หลักสูตร/บริการ
หลัก 

1) หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ 
(หลักสูตร 6 ปี) 
2) หลักสตูรวิทยาศาสตร์ 
(สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 
ปี) 
3) หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 4 
ปี)  
4) หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน 
หลักสตูร 4 ปี) 
5)หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร ์

เน้นวิจัยทางด้านระบบ
สุขภาพชุมชน โรคและภัย
สุขภาพที่เป็นปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1. ร พ . ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธาน ี
2. ศูนย์เด็กฯ 
3. ศูนย์วิจัยเพื่อการเรียนรู้
ระบบสุขภาพ 
4. ศูนย์พัฒนานโยบาย
สาธารณะด้านสาธารณสุข 
5. ศูนย์เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ในเขตภาคอีสาน  

 

รู ป แ บ บ ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
บริการหลัก 

1 .  ป ริ ญ ญ า ต รี :  บ ร ร ย า ย 
ปฏิบัติการ สัมมนา สารนิพนธ์ 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ศึกษาดู
งาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆ  
2 .  บั ณฑิ ตศึ กษา :  บรรยาย 
ปฏิบัติการ สัมมนา ศึกษาดูงาน 
วิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 

ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
(Basic Science)  
ด้านคลนิิก(Clinical 
Science)  
ด้านสาธารณสุขชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม(Public 
Health) 

1.ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยนอก 
2 ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก
ระดับเตรียมอนุบาล 

 

สั ด ส่ ว น ร า ย ไ ด้  
(%) 

80 % 
 

- 
 

20 % 
 

 

สภาวะตลาด แข่งขันด้านจ านวนรับนักศึกษา 
คุณภาพบณัฑิต  

แ ข่ ง ขั น ด้ า น คุ ณ ภ า พ
งานวิจัย 

แข่งขันด้านมาตรฐานการ
ให้บริการและราคา 
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 พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
 

ท านุฯ 

ปัจจัยความส าเร็จ คุ ณ ภ า พ นั ก ศึ ก ษ า แ ร ก เ ข้ า 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

ความพร้อมของเครื่องมือ 
เครือข่ายความร่วมมือ   

คุณภาพของการบริการ  

ความส าคญัต่อ
ความส าเร็จของ
คณะ 

1. สร้างช่ือเสียงด้านคุณภาพบัณฑิต เ ป็ น ข้ อ มู ล ด้ า น ร ะ บ บ
สุขภาพชุมชน 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทย์  
เ ป็ น ข้ อ มู ล ด้ า น ร ะ บ บ
สุขภาพชุมชน 

 

 
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MISSION, VISION and VALUES) และสมรรถนะหลักขององคก์ร 

(CORE COMPETENCIES) 
พันธกิจ  

1.  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3.  บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่ม 
    น้ าโขง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย  
     ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีเครือข่ายเข้มแข็ง มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน  
ค่านิยม  
      ท ำงำนอย่ำงมีกลยุทธ์ เรียนรู้และพัฒนำตัวเองไม่หยุดยั้ง มุ่งเน้นคุณภำพ (มี Learning mind, Strategic mind, 
Quality mind) 

 
ปรัชญา : สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง  

เป้าหมาย (Goal) 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และ  
    ประชาชนในพื้นที่ในดา้นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ในพืน้ที่ชนบท 
    ห่างไกล 

           4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 
อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

C : Community  ( สามัคคี, ส านึกดีตอ่สังคมและชุมชน) 
M : Moral  ( ส านึกดีต่อสังคม )  
P : Professional  ( สร้างสรรค์ แบบมืออาชีพ ) 

เอกลักษณ ์: ภูมิปัญญาทางด้านสขุภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนลา่ง 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลัก ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง 
มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนในชุมชน  
จัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนาโดย
การบูรณาการเข้ากับเครือข่ายและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

ด้านผลิตบัณฑิต: 1. ร่วมผลิตแพทย์ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์  
                     2. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาท้ังสองหลักสูตร 

 
P.1ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)  

ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวม 
1. ระดับการศึกษา    
1.1 ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 19 19 
1.2 วุฒิบัตร/ปรญิญาตร ี 14 69 14/69 
1.3 ปริญญาโท 34 3 37 
1.4 ระดับปรญิญาเอก 25 - 25 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ    
2.1 อาจารย์ 64 - 64 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 14 - 14 
2.3 รองศาสตราจารย ์ 1 - 1 
2.4 ศาสตราจารย ์ 1 - 1 
3. ต าแหน่งงานสายสนับสนุน    
3.1 ทั่วไป=ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ - 21/49 70 
3.2 เชี่ยวชาญ - - - 
3.3 เชี่ยวชาญพิเศษ - - - 
3.4 ช านาญการ - 6 6 
3.5 ช านาญการพิเศษ - - - 
4. ประเภทการจ้าง    
4.1 ข้าราชการ 1 1 2 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  69 74 147 

-    เงินงบประมาณ 52 40 88 

- เงินรายได ้ 21 33 53 
4.3 ลูกจ้างประจ า - 1 1 
4.4 ลูกจ้างช่ัวคราว 3 10 10 
5.5 จ้างเหมาบริการ - 5 5 
5. อายุ    
5.1 ต่ ากว่า 30 ปี 13 30 43 
5.2 อายุ 31-40 ปี 35 40 75 
5.3 อายุ 41-50 ปี 18 17 35 
5.4 อายุ 51-55 ปี 2 4 6 
5.5 อายุ 56-60 ปี - - - 
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ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวม 
5.6 อายุ 61-65 ปี 3 - 3 
5.7 มากกว่า 65 ปีข้ึนไป 2 - 2 
6. ภูมิล าเนา    
6.1 ภาคอีสาน 61 89 150 
6.2 ภาคอื่น 12 2 14 
7. เพศ    
7.1 หญิง 45 67 112 
7.2 ชาย 28 24 52 

 
การจ าแนกบุคลากรตามลักษณะงานและปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผูกพัน  
 

ลักษณะงาน ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผูกพัน 
สายวิชาการ 1. การสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ  

2. ระบบสวัสดิการ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าป,ี การรักษาพยาบาล 
สายสนับสนุน 1. การสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

2. ระบบสวัสดิการ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าป,ี การรักษาพยาบาล 
 
P.1ก(4) สินทรัพย ์

ประเด็น รายละเอียด 
อาคารสถานที่  มีอาคารที่ใช้ในการปฏิบัติงานและอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 อาคาร ดังนี้  

1. อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 2.อาคารสมจิตต์ยอด
เสรนีย์(กายวิภาคศาสตร์)  3. อาคารผู้ป่วยนอก 4. อาคารผู้ป่วยใน 5. อาคาร
จ่ายกลาง 6. อาคารแฟลต 6 ส าหรับบุคลากรสายสุขภาพ 7. อาคารแฟลต 7 
ส าหรับบุคลากร รพ. 8. หอพักนักศึกษาแพทย์ 

เทคโนโลยี, Know how, 
Hardware, Software, 
Methodology ที่ส าคัญ 

1. ห้องสมุด วิทยาลัยฯ มีต ารา และวารสารทางด้านสุขภาพ ประมาณ 3,000 
เล่ม และ e-book ประมาณ 50 เล่ม 
2. ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) 
3.ห้องฝึกทักษะและปฏิบัติการทางปรีคลินิกและคลินิก 
4. ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5. ห้องปฏิบัติการตรวจ Thalassemia 
6. ธนาคารขยะ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีส าคัญ  กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน เครื่องตรวจวิเคราะห์โฟลไซโตมิเตอร์ เครื่อง
ตรวจหาล าดับสารพันธุกรรมระดับจีโนม เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์
ช้ินส่วนของสาร เครื่อง x-ray  

 
P.1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับท่ีส าคัญ  
 

ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้านการผลิตบัณฑิต  

- มาตรฐานการศึกษา พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ปี 2558 

- การรับรองคณุสมบัติหรือการขึ้น
ทะเบียน 

พรบ.ประกอบโรคศลิปะ 
ระเบียบแพทยสภา 
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ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข  

- การรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ  
การวิจัย มาตรฐานจริยธรรมและการทดลองในมนุษย์ 

พรบ.สัตว์ทดลอง 
พรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พรบ.ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
ข้อก าหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านรังส ี

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานบ าบัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะ/สารพิษ 
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ส. 2535 
พรบ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ด้านการเงิน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีกรณใีช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ระเบียบคณะกก.ตรวจเงินแผ่นดิน 

ด้านการบริหารจัดการ พรฎ.ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 

P.1 ข (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
 วิทยาลัยฯมีโครงสร้างการบริหารโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย และมีคณะผู้บริหารโดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัย ท าหน้าที่บริหารจัดการ และก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ และมีคณะกรรมการประจ าท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน แล้วรายงานผลการด าเนินงานต่อ
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน และคณะกรรมการประจ า
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 4 คน ผู้ช่วยคณบดี 5 คน หัวหน้ากลุ่มวิชา 2 คนและมีคณะกรรมการต่างๆ ท าหน้าที่
ด าเนินงานตามที่ได้มอบหมาย รายงานผลการด าเนินงานต่อคณบดี 
 

P.1 ข (2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS)  
ส่วนตลาด ผู้เรียน ลูกค้าอื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวังท่ีส าคัญ 

กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ ความคาดหวังท่ีส าคัญ 
1. ด้านผลิตบัณฑิต   

ผู้เรียน   
ระดับปริญญาตร ี - มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในทักษะและ

หัตถการท่ีจ าเป็นในการท างาน 
-จบการศึกษาตามก าหนดเวลาและสอบ
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อ
รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

- มีสิ่ งอ านวยความสะดวกท่ี เอื้ อต่อ
การศึกษาและบริการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

 

ระดับบณัฑติศึกษา   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ผู้ใช้บัณฑิต - บัณฑิตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
- บัณฑิตมีจรรยาบรรณ มีความเป็น
วิชาชีพ (Professionalism)  

- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ 

ผู้ปกครอง ส าเร็จการศึกษาในเวลาท่ีก าหนด มีงานท า บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในสังคม 
ศิษย์เก่า   



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 
 

12 
 

กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ ความคาดหวังท่ีส าคัญ 
ผู้เรียนในอนาคต   

ระดับปริญญาตรี: นักเรียนช้ันมัธยม  การประชาสัมพันธ์การรับเข้าท่ีรวดเร็ว
และมรีายละเอียดชัดเจน มีช่องทางการ
รับสมคัรหลากหลายช่องทาง 

มีแผนการศึกษาที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ อาจารย์สามารถถ่ายทอด
ความรู้และมสีื่อการสอนที่เข้าใจง่าย 
มีทุนสนับสนุนการศึกษา 

ระดับบณัฑติศึกษา: นักศึกษาปรญิญา
ตรีด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สามารถท างานในระหว่างเรยีนได ้
คา่ใช้จ่ายในการศึกษาและค่าครองชีพ
ไม่แพง มีทุนการศึกษา ทุนวิจัย และ
ความมีชื่อเสียงของสถาบัน 

สามารถน าองค์ความรูม้าต่อยอดในการ
พัฒนางานและเลื่อนต าแหน่งตามสาย
งาน อาจารย์มคีวามรู้ความสามารถ ความ
ทันสมัยของหลักสตูรและเครื่องมือ 

2. ด้านวิจัย   
แหล่งทุน เช่น สกว. สกอ. วช. สวรส. 
เป็นต้น  

  

3. ด้านบริการวิชาการ   
3.1 รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ลูกค้า   
ผู้มารบับริการ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ญาตผิู้รับบริการ   
3.2 ศูนย์เด็กฯ   

ลูกค้า   
เด็กก่อนวัยเรยีน   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ผู้ปกครอง   
3.3 ศูนย์วิจัยเพ่ือการเรียนรู้ระบบ
สุขภาพ 

  

3.4 ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะ
ด้านสาธารณสุข 

  

3.5 ศูนย์เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคอีสาน 

  

 
P.1 ข (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)  

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ  

พันธกิจ 
บทบาทต่อ

หลักสูตร/ผู้เรียน/
ลูกค้า/บริการ 

บทบาทต่อการ
ส่งเสริมขีด

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

วิธีการสื่อสาร ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

1. ด้านผลิตบัณฑิต     
คู่ความร่วมมือ     
1. ศูนย์แพทย์สรรพ
สิทธ์ิประสงค ์

จัดการเรียนการสอน
รายวิชา ระดบัคลินิก
ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

มีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน
ช้ันคลินิก  
มีจ านวนผู้ป่วยมาก 
และหลากหลาย  

ร่วมเป็นกรรการ
ประจ าหลักสตูร 
กรรมการบริหาร
หลักสตูร  
และกรรมการอื่นๆ 
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พันธกิจ 
บทบาทต่อ

หลักสูตร/ผู้เรียน/
ลูกค้า/บริการ 

บทบาทต่อการ
ส่งเสริมขีด

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

วิธีการสื่อสาร ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

2. ศูนย์แพทย์ศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอน
รายวิชา ระดบัคลินิก
ในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

มีจ านวนผู้ป่วยมาก 
และหลากหลาย 

ร่วมเป็นกรรการ
ประจ าหลักสตูร 
กรรมการบริหาร
หลักสตูร 
และกรรมการอื่นๆ 

 

3. รพช.  แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ี

อยู่ในพ้ืนท่ี เป็นแหล่ง
ฝึกท่ีผู้เรียนเรียนรู้การ
ท างานจริงภายหลัง
จบ 

  

4. รพ.สต. แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ี

อยู่ในพ้ืนท่ี เป็นแหล่ง
ฝึกท่ีผู้เรียนเรียนรู้การ
ท างานจริงภายหลัง
จบ 

  

5. แหล่งฝึกงาน แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตร ี

   

2. การวิจัย      
- เครือข่ายวิจัย ร่วมท าการศึกษาวิจยั    

3. บริการวิชาการ     
   - บริษัทยา     
   - เครือข่ายความ
ร่วมมือ เขต 10  

    

P.2 สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

P.2ก(1) ล าดับในการแข่งขันและคู่เทียบ (Competitive Position)  
        (1). ล าดับในการแข่งขันของวิทยาลัยฯ 
 กลุ่มโรงเรียนแพทย์ใหม่ 7 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาลัยการสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้าน
สาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

P.2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)  
ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนัขององค์กร และโอกาสส าหรับ

การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 
ปัจจัยภายใน  

ด้านผลิตบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิต ประชาชนท่ีรับบริการ
ด้านสุขภาพ 

 ทักษะของอาจารย์ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ด้านวิจัย นโยบายผู้บริหารที่เน้นวิจัยระบบสุขภาพ 
ด้านบริการวิชาการ นโยบายผู้บริหารที่เน้นสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ เขต 10  

ปัจจัยภายนอก  
ด้านผลิตบัณฑิต อัตราการเกิดลดลง  
 นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข  
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ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนัขององค์กร และโอกาสส าหรับ
การสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 

 การเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ  ความต้องการของประชาชน 
ด้านวิจัย นโยบายการให้ทุนวิจัยมีการเปลี่ยนแปลง เน้นการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ มากกว่างานวิจัย

พื้นฐาน 
 นโยบายภาครัฐท่ีเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ 
ด้านบริการวิชาการ  

 
P.2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
      - 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ด้านหลักสูตรและบริการ 
1.ด้านผลิตบัณฑิต  ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง  
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
 จ านวนการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุข 
 จ านวนการคงอยู่ของบัณฑิตแพทย์ และสาธารณสุข ในชุมชน 
2. ด้านวิจัย งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
 งานวิจัยท่ีเป็นฐานข้อมูลของระบบสุขภาพ 
3. บริการวิชาการ บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ/แก้ปัญหาของชุมชน  
การปฏิบัติการ  
1.ด้านผลิตบัณฑิต ทักษะด้านการสอน ในศตวรรษที่ 21 
 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
 ความรู้และสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
2. ด้านวิจัย เน้นการวิจัยด้ายระบบสุขภาพ 
 พัฒนาทักษะการเขียนโจทย์วิจัย  
3. ด้านบริการวิชาการ  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.ด้านผลิตบัณฑิต  
2. ด้านวิจัย  
3. ด้านบริการวิชาการ  
ด้านบุคลากร  
1.ด้านผลิตบัณฑิต บุคลากรสายสนับสนุนมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับสายวิชาการ 
 ผลงานวิชาการของอาจารย์น้อย  
2. ด้านวิจัย  
3. ด้านบริการวิชาการ  
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 

- 
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  ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับวิทยาลัย 

องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา วงรอบด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2560 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2560 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ปีการศึกษา 2560 

1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีการศึกษา 2560 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีการศึกษา 2560 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีการศึกษา 2560 

 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ปีงบประมาณ 2561 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย 

ผลงานทางวชิาการทุก
ประเภทต่อจ านวนอาจารย์
และนักวิจัย 

ปีการศึกษา 2560 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีงบประมาณ 2561 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ปีงบประมาณ 2561 

5. การบริหาร
จัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ปีงบประมาณ 2561 

5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
บทสรุปผู้บริหาร ด้านการผลิตบัณฑิต 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การผลิต
บัณฑิตที่สามารถไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คือ 

  C : Community  ( สามัคคี, ส านึกดีต่อสังคมและชุมชน) 
  M : Moral     ( ส านึกดีต่อสังคม ) 
  P : Professional  ( สร้างสรรค ์แบบมืออาชีพ ) 

ดังนั้น บัณฑิตจึงต้องมีความรู้และทักษะที่สามารถปฏิบัติงานในภูมิภาคและการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ
สุขภาพของประเทศได้ โดยในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้ริเริ่มการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างวิชาชีพ 
(interprofesional education) เพื่อส่งสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการท างานร่วมกับวิชาชีพอื่น  โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 113 คน แบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 39 คน หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 74 คน และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 1 จ านวน ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต พบว่าทุก
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยด้านเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิตมีค่าความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับ
3.84 และ 4.22 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตามล าดับ นอกจากนี้ด้าน
ผลการเรียนรู้ที่มีผลต่อการท างานพบว่าอยู่ในระดับ 3.77 และ 4.82 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และภาวการณ์มีงานท าภายใน1ปี ที่ร้อยละ 100 และ 88.24 ตามล าดับ ในภาพรวมที่ร้อย
ละ 92.16 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต 
               นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ร่วมกับหลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงเกณฑ์รับเข้านักศึกษาให้
เหมาะสม วางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
การเรียนสอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จัดงบประมาณเพื่อจัดสรร
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง หนังสือห้องสมุด E-book E-journal ฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องเรียนอัจฉริยะหรือ smart 
classroom โดยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพและได้รับประสบการณ์ที่
สามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มวิชาชีพอื่นได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
(คะแนน) 

คะแนนอิงเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.09 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 5.00 ดีมาก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.38 ต้องปรับปรุง 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 2.50 ต้องปรับปรุง 
1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  5.00 ดีมาก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 3.83 ดี 
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จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 
ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ               

ระดับวิทยาลัย 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 1. วิทยาลัยฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นในด้านการผลิต
บัณฑิตจึงควรมีการจัดการหลักสูตรที่มีการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมส าหรับภูมิภาค 
การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับระบบสุขภาพของประเทศ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรฯเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค์ 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ 

 2. วิทยาลัยฯ ควรจัดท าแผนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในด้านการ
ปลูกจิตส านึกการท างานในท้องถิ่น เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทุก
คน 

1. ร่วมพิจารณากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ส าคัญและจ าเป็นต่อนักศึกษา 

 3 .  ด้ า นคู่ ค ว าม ร่ ว มมื อ  ค วรมี ก า รติ ด ต่ อ
ประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ/การสนับสนุนในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือหลักสูตรที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ บน
พื้นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกัน 

1.ร่ วมกันวิ เคราะห์  SWOT เพื่ อร่วมคิด
หาทางแก้ไข 

 4. ค่าคะแนนเฉลี่ ยของระดับคุณภาพของ
หลักสูตรยังต่ ากว่าเป้าหมาย (3.09 จาก 3.35) 

1. ปรับปรุงเกณฑ์รับเข้า 
2. วิเคราะห์ปัญหาการตกออกและจบช้าเพื่อ
น ามาวางแผนป้องกันต่อไป 

 5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าในกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน และต่ ากว่าเป้าหมาย (25:1) 

1. ปรับปรุงเกณฑ์รับเข้า 
2. วิเคราะห์ปัญหาการตกออกและจบช้าเพื่อ
น ามาวางแผนป้องกันต่อไป 

 6. วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน แต่การ
ก าหนดตัวชี้ วัดของแต่ละกิจกรรมเป็นการ
ก าหนดเฉพาะจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่
พบการประเมินผลการพัฒนาทักษะแต่ละด้านที่
เกิดแก่นักศึกษา อาจส่งผลให้ไม่สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวเพื่อ
น ามาปรับปรุงในปีต่อไป 

1.การก าหนดกิจกรรมของแผนกิจกรรม
นักศึกษาที่เชื่อมกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ของหลั กสู ตร  เช่น  กิจกรรม
นักศึกษาในปีที่ 1 สามารถจัดร่วมกันได้ และ
นักศึกษาปีสุดท้าย แต่อาจมีกิจกรรมที่แยก
รายหลักสูตร  ซึ่งที่น ามาประเมินความส าเร็จ
ของแผนกิจกรรมในศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อ
ประเมินความส า เร็จของแผนใหญ่ของ
วิทยาลัยฯ โดยจะรพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ร่ วมกั บกา รพัฒนากั บอาจา รย์ ป ระจ า
หลักสูตร และร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาทั้ง 2 แห่งด้วย 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ               
ระดับวิทยาลัย 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

2. ปรับกิจกรรมนักศึกษา โดยพิจารณาเรื่อง 
ต่อไปนี้ 
- ไม่เป็นภาระกับนักศึกษา  
- บางกิจกรรมให้ด า เนินการในลักษณะ
กิจกรรมรวมระดับวิทยาลัย เช่น งานบุญ
อาจารย์ใหญ่ เป็นต้น โดยให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 
3.มีการประเมินก่อนจัดกิจกรรม และหลังจัด
กิจกรรม โดยเลือกจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์
ของยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ 

 7. ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  ค ว ร มี
กระบวนการที่เป็นระบบที่ชัดเจน เช่น เร่ิมจากมี
กระบวนการรับฟังความต้องการและความ
คาดหวังของนักศึกษา เพื่อน ามาจัดท าแผนใน
การให้บริการแก่นักศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในคณะ 
และมีการก าหนดเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ของกระบวนการดังกล่าวที่ครอบคลุมทั้งด้าน
กระบวนการท างานและผลลัพธ์ จัดให้มีการ
ประ เมิ นหรื อทบทวนตาม เป้ าป ระสงค์ ที่
นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ และ
จ านวนผู้เข้าร่วม เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่
น ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้การ
บริการนักศึกษา 

1.การก าหนดกิจกรรมของแผนกิจกรรม
นักศึกษาที่เชื่อมกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ของหลั กสู ตร  เช่น  กิจกรรม
นักศึกษาในปีที่ 1 สามารถจัดร่วมกันได้ และ
นักศึกษาปีสุดท้าย แต่อาจมีกิจกรรมที่แยก
รายหลักสูตร  ซึ่งที่น ามาประเมินความส าเร็จ
ของแผนกิจกรรมในศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อ
ประเมินความส า เร็จของแผนใหญ่ของ
วิทยาลัยฯ โดยจะรพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ร่ วมกั บกา รพัฒนากั บอาจา รย์ ป ระจ า
หลักสูตร และร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาทั้ง 2 แห่งด้วย 
2. ปรับกิจกรรมนักศึกษา โดยพิจารณาเรื่อง 
ต่อไปนี้ 
- ไม่เป็นภาระกับนักศึกษา  
- บางกิจกรรมให้ด า เนินการในลักษณะ
กิจกรรมรวมระดับวิทยาลัย เช่น งานบุญ
อาจารย์ใหญ่ เป็นต้น โดยให้อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 
3.มีการประเมินก่อนจัดกิจกรรม และหลังจัด
กิจกรรม โดยเลือกจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์
ของยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. อาจารย์ในหลักสูตรเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับระบบและกลไกการ
ท างานของทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือกัน 

2. มีคณะกรรมการที่พัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมกับหลักสูตร  
3. หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 แบบ active learning และการ

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

 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับชั้นคลินิก เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน (ข้อสอบและ มคอ.) 

2. ควรสร้างความเข้าใจในเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสถาบันร่วมผลิต 

3. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
4. ควรปรับปรุงเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก (NL1,NL2)   
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี เอ้ือเฟื้อเก้ือหนุนกัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 
สูตรการค านวณ  
 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558-2560 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (หลักสูตร) 3 3 3 
2. จ านวนหลักสูตรที่  ไม่ผ่าน มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่  1 

(หลักสูตร) 
0 0 0 

3. จ านวนหลักสูตรที่ประเมินทั้งหมด (หลักสูตร) 3 3 3 
4. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ของทุก

หลักสูตร 
100 100 100 

5. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลักสูตร)  8.55 9.28 9.28 
6. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 2.85 3.09 3.09 
7.  ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

 
สาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ปีการศึกษา 2558-2560 

รายละเอียด ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

ข้อที่ 1  จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากัน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ไม่ครบระยะเวลา 

- - - 

ข้อที่ 4  คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน - - - 
ข้อที่ 7  คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ - - - 
ข้อที่ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาก าหนด - - - 

รวม    
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.43 คะแนน 3.09 คะแนน 3.09 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด้  = 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.1-1 ผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยฯ  
  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ 
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง 
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา หน่วยวัด 
2558 2559 2560 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  0 0 0 คน 
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโท  35.5 37 34 คน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  28 30 36 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด  63.5 67 70 คน 
5. อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 52.5 54 56 คน 
6. อาจารย์ลาศึกษาต่อ 11 13 14 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  44.09 44.78 51.43 ร้อยละ 
8. คะแนน (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 5 5 5 คะแนน 
9. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50.72 ร้อยละ 51.43   5 คะแนน ดีมาก 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.2-1 ข้อมูลสรุปคุณวุฒิอาจารย์ ปีการศกึษา 2560  (ข้อมูลจากกองการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัฯ)  

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 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 ปีการศึกษา 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา หน่วย
วัด 2558 2559 2560 

1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  12 15 20 คน 
2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งอาจารย์ 51.5 52 50 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 14 18 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 1 2 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 0 คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 63.5 67 70 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  18.90 22.39 28.57 ร้อยละ 
8. คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 1.57 1.87 2.38 คะแนน 
9. ระดับคุณภาพ ต้อง

ปรับปรุง 
ต้อง

ปรับปรุง 
ต้อง

ปรับปรุง 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 26.09 ร้อยละ 28.57 2.38 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.3-1 ข้อมูลสรุปคุณวุฒิอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 2560 
 (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  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 
5  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 
ก าหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 
และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทยศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
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ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา หน่วย
วัด 2558 2559 2560 

จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลา (ทุกระดบั) ปี
การศึกษา 2560 

278.72 541.86 444.16 FTEs 

หลักสูตร พบ. กลุ่มวชิา
สาธารณ 
สุขศาสตร์ 

วท.ม.
ชีวเวช
ศาสตร์ 

พบ. กลุ่มวชิา
สาธารณ 
สุขศาสตร์ 

วท.ม. 
ชีวเวช
ศาสตร์ 

พบ. กลุ่มวชิา
สาธารณ 
สุขศาสตร์ 

วท.ม. 
ชีวเวช
ศาสตร์ 

 

- ปริญญาตร ี 7.00 268.22 - 131.89 409.97 - 125.22 370.22 - FTEs 
- ปริญญาโท - - 3.50 - - 5.85 - - 19.38 FTEs 
- ปริญญาเอก - - - - - - - - - FTEs 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

34 13.5 5 33 16 5 33.50 17.50 5 คน 

จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์
ประจ า 

0.206 19.868 0.70 3.997 25.623 1.170 3.74 21.16 3.88 FTEs 

เกณฑ์มาตรฐาน
จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

4 8 8 4 8 8 4 8 8 - 

ค่าความแตกต่างทั้ง
ด้านสูงกว่าและต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

-94.85 148.35 -91.25 -0.08 220.29 -85.38 -6.55 164.44 -51.54 ร้อยละ 

คะแนนการประเมิน 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 คะแนน 
คะแนนรวม 3.33 2.50 2.50 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย 
ผลด าเนินงาน 

(คะแนน) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

2.5 คะแนน 2.50 คะแนน 2.50 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.4-1 สรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลจากกองบริการ มหาวิทยาลัยฯ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
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 :  
a. 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 3-4 ท่าน ให้

การดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการติดตามผลการเรียน ให้
ค าแนะน าด้านวิชาการ 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  



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 
 

27 
 

มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

 
 

5. จัดท าขั้นตอนการด าเนินการในกรณีที่มีนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน (โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตร์) ประธานรายวิชาที่รับผิดชอบจะน าเสนอความก้าวหน้าในการประเมินผลการเรียนต่อ
คณะกรรมวิชาการชั้นปรีคลินิกเพื่อสรุปจ านวนนักศึกษาที่ต้องสอบซ่อม (Sup. C) ทั้งนี้ฝ่ายงานพัฒนา
นักศึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี) จะร่วมกับฝ่ายวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มวิชา
และอาจารย์ประจ ารายวิชา) เรียกนักศึกษาเข้าพอเพื่อรับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหา สรุปผลและ
แจ้งต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรต่อไป (CMP_1.5-1-1.4) 
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
6. ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยแพทย์ฯจัดให้มีนักวิชาการศึกษาประจ าทั้ง

สองหลักสูตร เป็นผู้ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาการลงทะเบียนในแต่ละเทอม และเป็นผู้แจ้ง
ก าหนดการต่างๆด้านการเรียนให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปี (CMP_1.5-1-1.5) 

7. คณะมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องอ่ืนๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพัก และการจัดการ
ปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม การใช้ชีวิต ให้กับนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร (CMP_1.5-1-1.6) โดยทาง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯมี้เปิดบริการคลินิกให้ค าปรึกษา ทุกวันพฤหัสบดี ณ อาคารผู้ป่วยนอก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักจิตวิทยาคลินิก  และในวันเวลาราชการ ณ งานพัฒนานักศึกษา  

8. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดท าโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างมืออาชีพ  เพื่อระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนพัฒนาระบบอาจารย์ที่ ปรึกษาให้มี
ความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป  งานพัฒนา
นักศึกษาจึงได้ร่วมกับงานบริการวิชาการในการจัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560  
“เทคนิคการโค้ช ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา”   ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 25-26 มิถุนายน 2561   
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เกตุมาน  อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (CMP_1.5-1-1.7) 
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b.  กิจกรรมโครงการด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
1.) ได้จัดท าโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ  เพื่อระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษา สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป  
งานพัฒนานักศึกษาจึงได้ร่วมกับงานบริการวิชาการในการจัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 
2560  “เทคนิคการโค้ช ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา”   ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 25-26 มิถุนายน 2561   
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เกตุมาน  อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (CMP_1.5-1-1.7) 

2.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ เพื่อแนะแนวดา้นการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชน่ การกู้ยืม  
กยศ./ การขอทุนการศึกษา การประกันคุณภาพ แนะน าการใชบ้ริการต่างๆในวิทยาลัยฯ  
ในกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2561  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ   ห้อง 
CMP  101   ชั้น 1  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (CMP_1.5-1-1.8) 

3.) จัดกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในวนัพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 
CMP101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (CMP_1.5-1-1.9) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆดังนี้  

1) ผ่านทางเวบ็ไซต์ของวิทยาลัยฯ (CMP_1.5-2-2.1) 
2) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของงานพฒันานักศึกษา(CMP_1.5-2-2.2) 
3) Facebook ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุขเช่นFacebook ใน Fan page งานพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข / กลุ่มหอพักนักศึกษาแพทย์ , กลุ่ม We love PH UBU ,  เป็น
ต้น (CMP_1.5-2-2.3) 

4) ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต าแหนง่งานว่างทั้งในเวลาและนอกเวลาที่เปน็ประโยชน์แก่นักศึกษา
โดยประชาสัมพันธผ์่าน facebook, fan page แนะแนวและจัดหางานของมหาวิทยาลยั 
https://www.facebook.com/งานแนะแนวและจัดหางาน-มอุบลราชธาน-ี426735000754408  
(CMP_1.5-2-2.4) 

5) ในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษา ในรายที่ขาดแคลนและ
ต้องการแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัครขอรับทุนทั้งสิ้น 35 
ราย (หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ 6 ราย และ หลักสูตรสาธารณสุข 29 ราย) โดยทุนที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก
ทั้งหน่วยงานภายนอก และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา (CMP_1.5-2-2.5) 

 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน :  
วิทยาลัยฯจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

https://www.facebook.com/งานแนะแนวและจัดหางาน-มอุบลราชธานี-426735000754408


รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 
 

31 
 

มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

3.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ ทุกข์ของหมอ, กฎหมายและ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม แนวทางป้องกันเมื่อถูกฟ้อง, ระบบท างานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
(DHS)  คลินิกหมอครอบครัว (PCC) การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ สมดุลชีวิตหมอและการ
วางแผนทางการเงิน  ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงใน
โรงพยาบาล ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์  วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2561  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (CMP_1.5-3-3.1 ) 

3.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดอบรมในหัวข้อแนวทางการท างานในทิศทางของ
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสรุปก่อนจบผ่านกระบวนการ Exit ticket กิจกรรมกลุ่ม
สร้างความสามัคคี การท างานเป็นทีม และการแก้ปัญหาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรม
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  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 าการรวบรวมข้อมูลโดยแบบประเมินออนไลน์ จาก
นักศึกษาจ านวน 177 ราย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่ระดับ 4.42 คะแนน (CMP_1.5-4-4.1 ) 

 
กิจกรรมที่ประเมิน ผลการประเมิน ระดับการประเมิน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

4.40 ระดับมาก 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

4.36 ระดับมาก 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4.49 ระดับมาก 

รวม 4.42 ระดับมาก 
 

2) ผลการประเมินกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ในกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   ในวันที่ 23 
สิงหาคม 2561 (ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯและงานพัฒนานักศึกษา) (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 
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- พัฒนาระบบ e-portfolio  
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา 
ประเมินผลการด าเนนิงาน 
1) ประเมินโดยวิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อค าถามประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน และได้ท าการรวบรวมข้อมูลจาก

แบบประเมินออนไลน์ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 177 ราย  ใน
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่ระดับ 4.36 คะแนน (CMP_1.5-4-4.3 ) 
2) ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างทั้งในเวลาและนอกเวลาที่เป็นประโยชน์แก่

นักศึกษาโดยประชาสัมพันธ์  facebook fan page แนะแนวและจัดหางานของมหาวิทยาลัย 
https://www.facebook.com/งานแนะแนวและจัดหางาน -มอุบลราชธานี -426735000754408 
(CMP_1.5-4-4.4) 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกการท างาน ผลการประเมินโครงการ
พบว่า มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ของบัณฑิตทั้งหมด มีคณาจารย์เข้า
ร่วมจ านวน 19 คนผลการประเมินกิจกรรมพบว่า ระดับความพึงพอใจภาพรวม อยู่ที่ 4.38 คะแนน  
ประโยชน์ที่ได้รับ ที่ระดับ 4.35 คะแนน และบัณฑิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกในปีถัดไป 
ที่ระดับ 4.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  (CMP_1.5-4-4.5 )   

2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่  3 พฤษภาคม 2561  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  เพื่อเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกการท างาน แนวทางการท างานในทิศทางของวิชาชีพ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินโครงการพบว่า มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  75 คน  
และมีคณาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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 มา

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการในปี
การศึกษาต่อไป โดยจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เห็น
ควรให้มีปรับรูปแบบอาจารย์ทีป่รึกษาระบบสายครอบครัว จากระบบเดิมในปีการศึกษา 2560 ที่จะจัด
นักศึกษา 15-16 คนต่ออาจารย์ 3 ท่านแบบไม่จ าเพาะเจาะจงให้มีความจ าเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  
(CMP_1.5-5-5.1 ) 

- น าผลการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา มาพัฒนาและส่งเสริม โดยจะมีการจัดโครงการ  อบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่อง Coaching , feedback , reflection ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์
เข้าใจและสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ยังก าหนดแผนการ

https://www.facebook.com/งานแนะแนวและจัดหางาน-มอุบลราชธานี-426735000754408
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

พัฒนาระบบ e-portfolio เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบข้อมูลของนักศึกษา และเป็นสื่อกลางที่นักศึกษาสามารถ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยตรง (CMP_1.5-5-5.2 ) 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
น าเสนอวาระเพื่อขอแนวทางการสนับสนุนคา่ตอบแทนนอกเวลาส าหรับนักศึกษาให้กับคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลยัฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนการการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาในปีตอ่ไป 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกิจกรรมและหัวข้อในการจัดงานปัจฉิมนิเทศให้เหมาะสมและ
เป็นตามความต้องการของบัณฑิตแก่นักศึกษาในปีต่อไป 

 
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 ผลการด าเนินงาน : 

วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าดังนี้  
1. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7   หัวข้อเรื่อง "ทิศทางและการ

พัฒนาระบบสุขภาพไทย"  ในวันที่  31  สิงหาคม  2561  เวลา  08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา 
กอล์ฟ รีสอร์ท โดยมีศิษย์เก่าได้เข้าร่วมการประชุม (CMP_1.5-6-6.1) 

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

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

4. ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรเพื่อแนะแนวนักศึกษารุ่นน้องทั้งสองหลักสูตร  
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ในเสวนาหัวข้อ ทุกข์ของหมอ สมดุลชีวิตหมอ และ การ

วางแผนทางการเงิน 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ในกิจกรรม พี่บัณฑิตพบน้อง 

5. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์  ในวันที่ 30-31 
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยมีศิษย์เก่าเป็นวิทยากร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  โดย ศิษย์เก่า คือ นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม แพทย์
หญิงสายสุดา ขวัญเพชร และแพทย์หญิงสุธาดา บุญญาคมน์ (CMP_1.5-6-6.6) 

6. กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้อง  ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่  3 พฤษภาคม 2561  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 หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต  
ค าสั่ง ว.แพทย์ ที่ 311/2559 เร่ืองแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาชั้นป ีหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
และสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  

CMP_1.5-1-1.3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
CMP_1.5-1-1.4 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการให้ค าปรึกษาของวิทยาลัยแพทย์ฯ และแผนผังการ

ปฏิบัติงานการดูแลนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ Sup.C 
CMP_1.5-1-1.5 Flow chart งานบริการการศึกษา 
CMP_1.5-1-1.6 Flow chart งานพัฒนานักศึกษา 

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์คลินิกให้ค าปรึกษา  
CMP_1.5-1-1.7 ก าหนดการจัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560  “เทคนิคการโคช 

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา”   ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 25-26 มิถุนายน 2561    
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดย
วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เกตุมาน  อาจารย์ประจ าภาควิชาจิต
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

CMP_1.5-1-1.8 ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ เพื่อแนะแนวด้านการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยเช่น การกู้ยืม กยศ. /การขอทุนการศึกษา การประกันคุณภาพ แนะน า
การใช้บริการต่างๆในวิทยาลัยแพทย์ฯ ในวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
เป็นต้น ไป   ณ ห้อง  CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

CMP_1.5-1-1.9 ภาพกิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

CMP_1.5-2-2.1 หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
CMP_1.5-2-2.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา 
CMP_1.5-2-2.3 Facebook ของหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
CMP_1.5-2-2.4 ประชาสัมพันธ์ facebook, Fan page แนะแนวและจัดหางานของมหาวิทยาลัย 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.5-2-2.5 ก าหนดการสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษาปีการศึกษา 2560  
CMP_1.5-3-3.1 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
CMP_1.5-3-3.2 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
CMP_1.5-4-4.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560  
CMP_1.5-4-4.2 ผลการประเมินกิจกรรมพบปะอาจารย์ทีป่รึกษาตามสายรหัส  ในกิจกรรมไหว้ครู ใน

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 (ด าเนนิงานโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯและงานพัฒนา
นักศึกษา)  

CMP_1.5-4-4.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560  

CMP_1.5-4-4.4 ประชาสัมพันธ์ facebook fan page แนะแนวและจัดหางานของมหาวิทยาลัย 
CMP_1.5-4-4.5 ผลการประเมินกิจกรรมปัจฉิมนเิทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30-31 

มีนาคม 2561  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
CMP_1.5-4-4.6 ผลการประเมินกิจกรรมก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
CMP_1.5-5-5.1 เอกสารการแบ่งจัดสายอาจารยท์ี่ปรึกษา  
CMP_1.5-5-5.2 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560  “เทคนิคการโคช ส าหรับอาจารย์

ที่ปรึกษา”   ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 25-26 มิถุนายน 2561    ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เกตุมาน  อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

CMP_1.5-6-6.1 การประชุมวชิาการระดบัชาติวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที่ 
7  หัวข้อเร่ือง "ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย"  ใน
วันที่  31  สิงหาคม  2561  เวลา  08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา 
กอล์ฟ รีสอร์ท  

CMP_1.5-6-6.2 โครงสร้างการบริหารงานชุมนุมศิษย์เก่า 
CMP_1.5-6-6.3 Facebook ชุมนุมศิษย์เก่า 
CMP_1.5-6-6.4 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุข 
CMP_1.5-6-6.5 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ระหว่างวนัที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   
CMP_1.5-6-6.6 ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก 
PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน  
 
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 2560 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วย
คณบดีงานพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์จากทั้งสองหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา
และนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร ร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา (CMP_1.6-1-1.1) โดยพิจารณา
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 

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

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร โดยครอบคลุมนักศึกษาทุกชัน้ป ี
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กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

กิจกรรม คุณสมบัติบัณฑติที่พีงประสงค ์ การประเมิน 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

2. กิจกรรมวันไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

1. มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรมที่เหมาะสมต่อการ
ประกอบวิชาชีพแพทย์/
สาธารณสุขชุมชน 

 

ปริมาณ 
- มีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว ้

 
คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมมีความพึง

พอใจต่อโครงการใน
ระดับ ด ี

- ประเมินจาก self-
reflection ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาที่ร่วม
โครงการ 

(CMP_1.6-1-1.2) 

3. กิจกรรมค่ายหมอชาย
ขอบ (หลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑิต) 

1. มีความเข้าใจและเข้าถึงวิถี
ชีวิต สังคม วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ สามารถน ามา
ประยุกต์ในการสร้างเสริม
สุขภาพและแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขอย่างเปน็ระบบ
และสอดคล้องกับบริบท
ชุมชนด้วยการบรบิาลสุขภาพ
แบบองค์รวม 

ความรู ้ 1. โครงการปัจฉิมนิเทศ นศ 
ทั้ง 2 หลักสูตร 

2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาพันธน์ิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติ 
(IFMSA) 

3. โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาพันธน์ิสิต
นักศึกษาแพทย์เอเชีย 
(AMSA) 

4. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
(นักศึกษา วทบ. สาขา
สาธารณสุข)      

5. โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตรรรษที่  21 
(นักศึกษาแพทย์ ) 
โครงการย่อย  ในหัวข้อ 
Knowing organization 

1. มีปฏิสัมพันธ์อยา่งสรา้งสรรค์
กับผู้อ่ืน สามารถปรับตวัและ
ท างานเปน็ทีมรวมถึงการ
สร้างสัมพนัธภาพที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน ต่อสังคม ธ ารงค
เกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 
องค์กร และสังคม 

ปริมาณ 
- มีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว ้

 
คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมมีความพึง

พอใจต่อโครงการใน
ระดับ ด ี

- ประเมินจาก self-
reflection ด้าน
ปฏิสัมพันธ์และความรู้
ของนักศึกษาที่ร่วม
โครงการ 

(CMP_1.6-1-1.3) 
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(ปัจฉิมนิเทศ เตรียมการ
ออกสู่โลกการท างาน) 

ปัญญา เข้าร่วมการตอบปัญหาทาง
วิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 
4 (Chiang Mai University 
International Medical 
Challenge 2017) ในหัวข้อ 
โลหิตวิทยาและการธนาคาร
เลือด วันที่ 24-27 
พฤศจิกายน 2560 
 

1. มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
ทั้งการตรวจวินิจฉัย 
บ าบดัรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
การเจ็บป่วยอย่างค านงึถึง
สิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
และความปลอดภัยของผู้ป่วย 

2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ สามารถน าข้อมูล
และหลักฐานทั้งดา้น
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและทางคลินิก ไปใช้
ในการอ้างอิงและแก้ไขปญัหา
ได้อย่างมีวิจารณญาณ 

 

ปริมาณ 
- มีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว ้

 
คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมมีความพึง

พอใจต่อโครงการใน
ระดับ ด ี

- ประเมินจาก self-
reflection ของ
นักศึกษาที่ร่วม
โครงการ 

CMP_1.6-1-1.4) 

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

1. โครงการ สพท. สมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. โครงการเข้าร่วมประชุม
สมาพันธ์นิสตินักศึกษา
สาธารณสุขแห่งประเทศ
ไทย 

3. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ ์
4. โครงการกีฬาสาธารณสุข

สัมพันธ ์
5. โครงการกีฬาเฟรชชี ่
6. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
8. โครงการต้อนรับน้องใหม่ 
9. โครงการพิธีไหว้ครู 

1. มีปฏิสัมพันธ์อยา่งสรา้งสรรค์
กับผู้อ่ืน สามารถปรับตวัและ
ท างานเปน็ทีมรวมถึงการ
สร้างสัมพนัธภาพที่ดีกับ
ผู้ร่วมงาน ต่อสังคม ธ ารง
เกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 
องค์กร และสังคม 

ปริมาณ 
- มีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว ้

 
คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมมีความพึง

พอใจต่อโครงการใน
ระดับ ด ี

(CMP_1.6-1-1.5) 
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10. โครงการซ้อม
พระราชทานปริญญาบัตร
และแสดงความยินดีกบั
บัณฑิต   

11. โครงการแรกพบสบตา 
(นักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 1)   

12. โครงการวันมหิดล   
13. รับน้อง 
14. กีฬาเข็ม 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21  
นักศึกษาแพทย ์

2. โครงการการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร ์

1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ประยุกต์ใช้ตรรกะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติทางการ
แพทย์ 

ปริมาณ 
- มีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว ้

 
คุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมมีความพึง

พอใจต่อโครงการใน
ระดับ ด ี

- ประเมินจาก self-
reflection ของ
นักศึกษาที่ร่วม
โครงการ 

(CMP_1.6-1-1.6) 

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

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

- เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมค่ายหมอชายขอบร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
จัดกิจกรรมที่ รพสต.หนองผือน้อย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 

- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจร โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
เจ้าภาพ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 

- กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมส าหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ  
วัดป่าบุญล้อม ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 

- นักศึกษาได้รับโล่รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากแพทยสภา ผู้ได้รับรางวัลคือ           
นายอภิวิทย์ ใจเอ้ือ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  โดยท าพิธีมอบโล่แพทยสภา ในพิธีวันไหว้ครูปี
การศึ กษา  2561  วั นพฤหัสบดีที่  2 3  สิ งหาคม 2561  เวล า  13 .30  น .  เป็นต้น ไป  
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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- นักศึกษาได้รับโล่รางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ผู้ได้รับรางวัลคือ นายจักรพงษ์ โมฬีชาติ ในพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 
23 สิงหาคม 2561 

- นักศึกษาได้รับโล่รางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ได้รับ
รางวัลคือ นส.สุชัญญา ปาริชาติ เปรี่ยมนอง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในพิธีไหว้ครูประจ าปี
การศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 

(2) ด้านความรู้ (CMP_1.6-2-2.2) ได้แก ่
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วทบ.สาขาสาธารณสุขศาสตร์จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561       

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- โครงการกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (AMSA) โดยผู้เข้าร่วมคือ นส.วีรอรณ์ รัก

ศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม
ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย โดยกิจกรรมจัดในวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 
modules ครอบคลุมนักศึกษาแพทย์ทั้ง 6 ชั้นปี 

- โครงการการเรียนรู้แบบ Active Learning นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  เพื่อพัฒนา
นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ถึง 4 

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

- เข้าร่วมการตอบปัญหาทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Chiang Mai University 
International Medical Challenge 2017) ในหัวข้อ โลหิตวิทยาและการธนาคารเลือด วันที่ 2-
27 พฤศจิกายน 2560 

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

- โครงการกีฬาเฟรชชี่ (มีแผนด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือน กันยายน 2561) ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพจัดขึ้นในวนัที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 
ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- โครงการต้อนรับน้องใหม่จัดขึ้นในระหว่างวนัที่ 6-8 สิงหาคม 2561  ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- เข้าร่วมโครงการ วันมหิดล จัดขึน้ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4.2 นักศึกษาแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
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- โครงการแรกพบสบตา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4.3 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
- โครงการกีฬากีฬาสาธารณสุขสมัพันธ์ครั้งที่ 36 (มีแผนด าเนนิการจัดกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 

2562)  
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (CMP_1.6-2-2.5) ได้แก่  

     -    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขนักศึกษา วิทยาลัยฯ ทั้งสองหลักสูตร ใช้ทักษะเชิงตัวเลขในการจัดท า
โครงการเพื่อเสนอขอต่อ วิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการท า เช่น โครงการ สพท. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แห่งประเทศไทย, โครงการเข้าร่วมและจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย, กีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น  

     -    ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-curriculum Activity) ผ่าน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
Module 1: Knowing I ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนรู้ลักษณะความคิดและบุคลิกภาพ
ของตนเองและผู้อื่นได้ โดยใช้สื่อมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียนรู้  

 
อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายโครงการที่นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่

สามารถส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการได้
ครบถ้วนรวมถึงลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในระหว่าง
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์  2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, โครงการค่ายจริยธรรม เป็นต้น 

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

  ผลการด าเนินงาน : 
3.1  วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้นักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 25 
กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาและปลูกฝัง
ให้นักศึกษาท างานอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้
หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการและด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การเขียนวัตถุประสงค์ การก าหนดตัวชี้วัด/
เป้าหมาย เป็นต้น   ได้แก่ 

- นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร: 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
โครงการกีฬาเฟรชชี่ และโครงการเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (CMP_1.6-3-3.2.1) 
- นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ : 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการและ
ด าเนินงานร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย  โดยได้ท าการสรุปโครงการรายงานประจ าปีของ
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2560  (CMP_1.6-3-3.2.2)   
- นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : 
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมโดยใช้หลัก PDCA ในการจัดท าโครงการและ
ด าเนินงานร่วมกับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย  โดยได้ท า
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การสรุปโครงการรายงานประจ าปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 
2560   (CMP_1.6-3-3.2.3)  

3.2 วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในหัวข้อ Design 
thinking ออกแบบกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนางานสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรเข้าร่วม เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่จะน าไปใช้ในการท างานในกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  (CMP_1.6-3-3.3) 
3.3   นักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คือกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยงานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพฒันานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกนั
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 19 มีนาคม 2561  ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีกลุ่มเปา้หมาย ประกอบด้วยนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม จ านวนทั้งสิน้  133 คน โดยจัดอบรม
ให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษา โดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา มีหัวข้อการบรรยาย
ดังนี้  (CMP_1.6-3-3.1) 

1. นโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. หลักการท างานตามระบบคุณภาพ 
3. การบริหารโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

 
4. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ผลการด าเนินงาน :  
4.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ : 

งานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม milestone checkpoint จ านวน 6 modules ครอบคลุมนักศึกษาแพทย์ทั้ง 6 ชั้นปี โดย
แต่ละ module มีรายละเอียด ดังนี้ 

o Module 1: Knowing I และ Module 2: Knowing U ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ ๒ เป็น
โครงการจัดร่วมกับรายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 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 
2561 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  
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ข้อเสนอแนะ /การเรียนรู้    -   อยากให้เพิ่มเวลาให้ได้ฝึกทักษะทั้งสามด้าน 
o Module 3: Knowing Community กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ส าหรับนักศึกษา

แพทย์ชั้นปีที่ 3 โดยบูรณาการกับรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา เรียนรู้เรื่อง
เครื่องมือ 7 ชิ้น system thinking และ transformative communication โดยผลการประเมิน/สะท้อน
กิจกรรมโดยใช้การเรียนรู้แบบ AAR (After Action Review) ผ่านการเขียน post-it หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีความเข้าใจในเครื่องมือ 7 ชิ้น ได้เพราะได้ลง
มือท าทดลองในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 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 2560 เนื่องจากนักศึกษาเรียนอยู่ในระดับชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก รพ. สรรพสิทธิประสงค์และ รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน และมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
น้อย แต่ทั้งนี้จะมีการวางแผนร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งสองแห่ง รวมทั้งท าความเข้าใจกับนักศึกษา
ถึงความส าคัญของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของการจัดกิจกรรมในปีถัดไป) 

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 2560 เนื่องจากนักศึกษาเรียนอยู่ในระดับชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก รพ. สรรพสิทธิประสงค์และ รพ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน และมีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย แต่
ทั้งนี้จะมีการวางแผนร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทั้งสองแห่ง รวมทั้งท าความเข้าใจกับนักศึกษาถึง
ความส าคัญของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของจัดกิจกรรมในปีถัดไป) 

o Module 6: knowing organization  ส าหรับบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษา โดยจัดร่วมกับกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศหลักสูตรแพทยศาสตร์ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2561  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
บัณฑิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกในปีถัดไป ที่ระดับ 4.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  
(CMP_1.6-4-4.3) 

ข้อเสนอแนะ /การเรียนรู้ 
- อยากให้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศมีกิจกรรมตอนกลางวัน นอกจากการนั่งฟังบรรยาย 
- ปรับปรุงความรวดเร็วในการการแจ้งข่าว การส่งเอกสารไปยังศนูย์แพทย์เนื่องจากต้องขอ Off 

service 
 
4.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ : 
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งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบ 
Active Learning นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ตลอดปีการศึกษา 2560 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 
       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-Based Learning (ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3) เป็นกิจกรรมส าหรับการฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาที่ก าหนดให้และ
น าไปสู่การคิดและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ตลอดจนการออกแบบการน าเสนองานด้วยตนเอง โดยจัดแบ่ง
เป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ 
(จะด าเนินการในวันที่ 15-16 กันยายน 2561) 
 
  กิจกรรมที่ 1.4 กิจกรรมประตูสู่การเป็นบัณฑิตผ่านกระบวนการ Exit Ticket (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) 
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับว่าที่บัณฑิตที่ซึ่งจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัด
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ ฐานทักษะชีวิตและอาชีพ ฐานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และฐาน
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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 2560 (CMP_1.6-5-5.1)  และได้น าผล
การประเมินกิจกรรมเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษาเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในการจัด
กิจกรรมของปีการศึกษาถัดไป  

 
6.น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน : 
   ผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยแพทย์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้ ดังนี้ (CMP_1.6-6-6.1) 
   งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาแบบประเมินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra-curriculum 

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. อยากให้โรงพยาบาล ม.อุบลพัฒนามากข้ึนยิ่งขึ้นไป อยากให้มีลานกิจกรรม indoor ขนาดกว้างที่
รองรับนักศึกษาเพิ่ม  
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3. อยากให้กิจกรรมปัจฉิมนิเทศมีกิจกรรมตอนกลางวัน นอกจากการนั่งฟังบรรยาย  
4. อยากให้ปรับกิจกรรมให้เสร็จภายใน 1 วัน 

(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 
2560 ได้แก้ปัญหาโดยการจัดท าปฏิทินกิจกรรม แต่พบว่ายังมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ที่
ต้องมีการปรับ/ย้ายตารางเพื่อเอ้ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในปีการศึกษา 2561  (CMP_1.6-
6-6.2) 

- ในกรณีปัญหากิจกรรมที่นักศึกษา/สโมสรนักศึกษาต้องรับผิดชอบที่มากเกินไป  งานพัฒนานักศึกษา 
นายกสโมสรนักศึกษา ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าการประชุมร่วมกันและมีมติปรับลด
จ านวนกิจกรรมโครงการเพื่อลดภาระที่นักศึกษา/สโมสรนักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบตลอดปีการศึกษา 
2561 โดยบางกิจกรรมปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากนักศึกษา/สโมสรนักศึกษาเป็นวิทยาลัยฯเป็น
ผู้ด าเนินการแทน เช่น งานท าบุญอาจารย์ใหญ่ งานวันมหิดล (CMP_1.6-6-6.3) 

- งานพัฒนานักศึกษาได้ประชุมร่วมกับตัวแทนอาจารย์จากทั้งสองหลักสูตร นายกสโมสรนักศึกษา   
และนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป   ณ   
ห้องประชุม CMP401  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2561 โดยปรับปรุงการจัดกิจกรรมตามผลการ
ประเมินกิจกรรมในปีการศึกษา 2560  ซึ่งยังคงด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และเสริมสร้างกิจกรรม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (CMP_1.6-6-6.4) 

- งานพัฒนานักศึกษาได้ประชุมและมีมติว่า ในกรณีกิจกรรมทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ชั้นคลินิกเข้าร่วมกิจกรรมน้อยนั้น จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาถึงประโยชน์และ
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ความส าคัญ ทั้งนี้ยังมีมติให้งานพัฒนานักศึกษาและงานวิชาการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม
เนื่องจากเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ผลการประเมินตนเองปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการประเมินตนเองโดยกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 
5 ข้อ 

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

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 2561 
CMP_1.6-1-1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
CMP_1.6-1-1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

ด้านความรู ้
CMP_1.6-1-1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

ด้านทักษะทางปัญญา 
CMP_1.6-1-1.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
CMP_1.6-1-1.6 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

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 าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
CMP_1.6-3-3.2 ก าหนดการโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา            

ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_1.6-3-3.2.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่จัดท าร่วมกันโดย นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร   
CMP_1.6-3-3.2.2 รายงานประจ าปี 2560 สหพันธน์ิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย  
CMP_1.6-3-3.2.3 รายงานประจ าปี 2560 สมาพนัธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  

   CMP_1.6-3-3.3 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในหัวข้อ 
Design thinking ออกแบบกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนางานสโมสร
นักศึกษา ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

CMP_1.6-4-4.1 ผลการประเมินกิจกรรม Module  1-2 : Knowing I & Knowing U ในวันที่ 11-13 
มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

CMP_1.6-4-4.2 ผลการประเมินกิจกรรม Module 3: Knowing Community กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จัดร่วมกับรายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

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

CMP_1.6-4-4.4 แบบเสนอโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์

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 2560 
CMP_1.6-6-6.3 รายงานการประชุมพิจารณาโครงการพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
วันจันทร์ที่ 18 ธนัวาคม 2560 เวลา 14.30 น.  เป็นต้นไป 
ณ   ห้องประชุม  CMP  401   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

CMP_1.6-6-6.4 รายงานการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมของนักศึกษาและพิจารณาปรับลดหรือ
เพิ่มกิจกรรมในการจัดท า แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ณ   ห้องประชุม CMP 401  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร ด้านการวิจัย 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยที่เป็นพลังขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีการสนับสนุนทรัพยากร
ด้านการวิจัย ให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัย แสวงหาความรู้ใหม่ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใน จ านวน 24 โครงการ และ
ภายนอก จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,531,470 บาท บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ ISI ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จ านวน 11 เรื่อง ฐานข้อมูล TCI จ านวน 13 เร่ือง และบทความตีพิมพ์จาก
การประชุมวิชาการ จ านวน 19 เรื่อง นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิจัยของวิทยาลัยฯ อย่างมาก เป็นผลมาจาก
ความรู ้และความสามารถของนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยมากข้ึน ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการ
ในการน าเสนอผลงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน การอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอก เช่น สวรส. สกอ. และการอบรมวิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  
เป็นต้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 3) วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร 4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท างานวิจัยร่วมกัน ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมในการพัฒนสมรรถนะของนักวิจัยให้มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ด้านการวิจัย  
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  6 ข้อ ดีมาก 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 149,674.91 บาท/คน ดีมาก 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย ร้อยละ 38.30 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ ระดับ
วิทยาลัย 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 1. มีจ านวนทุนวิจัยสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
น้อย 

ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายนอกมากขึ้น มี
การจัดประชุมวิชาการในการน าเสนอผลงานวิจัย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยระบบสุขภาพ
ชุมชน การอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย จากแหล่ง
ทุนภายนอก เช่น สวรส. สกอ. เป็นต้น เห็นได้จาก
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 มีวิจัยภายนอก จ านวน 
6 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,370,450 บาท ในปี
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ ระดับ
วิทยาลัย 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

การศึกษา พ.ศ. 2561 มีวิจัยภายนอก จ านวน 9 
โครงการ เป็นจ านวนเงิน 5,115,370 บาท 

 2.มีจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติน้อย 

สนับสนนุ/สง่เสริมให้คณาจารยม์ีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวชิาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติมากข้ึน โดยการสนับสนนุ
ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลของ
วารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลยั
ให้ค่าตอบแทนวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่
เกิน 10,000 บาท และวทิยาลัยฯ ให้ค่าตอบแทน 
5,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลงัใจใน
การผลิตผลงานมากข้ึน 

 3.ควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการด าเนินการวิจัยใน
ประเด็นที่เป็นจุดเน้นหรือความเชี่ยวชาญหลัก เพื่อ
เสริมสร้างจุดเด่นของวิทยาลัยฯ 

ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการด าเนินการวิจัยใน
ประเด็นมุ่งเป้าของวิทยาลัยฯ ด้านระบบบริการ
สุขภาพชุมชน /โรคที่เป็นปัญหาชุมชน / ผู้สูงอายุ  
ซึ่ งมีการจัดสรรงบประมาณวิจั ย  จ านวน 8 
โครงการ และความเชี่ยวชาญของอาจาย์ ประกอบ
กับมีเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการคอยสนับสนุน
ด้านการวิจัย 

 4.จากผลการด าเนินงานด้านการวิจัยที่แสดง พบว่า
ผลงานวิจัยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอาจารย์เพียงส่วน
หนึ่งดังนั้นควรมีระบบการติดตามและสนับสนุน
อาจารย์และนักวิจัยที่ ยั งไม่ ได้รับทุนวิจัยหรือ
น าเสนอผลงานเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุ้นให้
อาจารย์มีการผลิตผลงานวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะ
น าไปสู่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 

สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้กับอาจารย์ที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งอ่ืน และมีระบบ
ขั้นตอนการพิจารณาการยื่นขอเสนอโครงการ ทั้งนี้
จัดอบรมพัฒนางานวิจัย และการของบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งมีอาจารย์ที่จบปริญญา
เอกใหม่ และนักวิจัยหน้าใหม่ได้รับการจัดสรรทุน
วิจัย จ านวน 6 คน 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมทั้งทางวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการน าแหล่งทนุมาบรรยายเพื่อเป็นแนว

ทางการขอทุนวิจัย 
2. วิทยาลัยก าหนดหัวข้อวิจัยมุง่เป้าและสนบัสนุนงบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้กับอาจารย์และนักวิจัย  
    โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ที่ไมไ่ด้รับทนุสนับสนนุการวิจัยจากแหล่งทนุอ่ืน 
3.  มีเครื่องมือ สถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยที่สามารถน ามาได้ท าวจิัยได้ในทุกระดบั 
4.  จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยของคณาจารย์อย่างสม่ าเสมอ 
5.  อาจารย์ได้รับเงินทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกมากข้ึน 
6.  อาจารย์จบปริญญาเอกใหม่ มีแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการขอทุนสนบัสนุนการวิจัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ควรเพิ่มค่าน้ าหนักของวารสารมากขึ้นโดยเน้นในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
2.  ภาระงานของอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมาก และการเข้าร่วมประชุม กิจกรรมต่างๆ จึงท าให้อาจารย์หลายคน  
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     ไม่มีโอกาสได้ท าวิจัยหรือเตรียมโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนในแหล่งต่างๆ 
3.  อาจารย์แพทย์ หลายท่านยังไม่มีประสบการณ์ท าวิจัยและหัวข้อการวิจัย จึงท าให้ยากต่อการขอทุนสนับสนุน 
4.  นักวิจัยส่วนมากท า animal model และที่มหาวิทยาลัยไม่มีห้องปฏิบัติการดังกล่าว ท าให้ต้องไปท าที่ 
     มหาวิทยาลัยอ่ืน 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
     - 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น 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 โดยการประสานงานและสนับสนุนทรัพยากรด้านการ
วิจัย ให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัย แสวงหาความรู้ใหม่ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ อีกทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยฯ มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใน จ านวน 24 โครงการ 
และภายนอก จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,531,470 บาท ทั้งนี้ได้น าระบบสารสนเทศ ช่วยในการ
บริหารงานวิจัยในด้านการติดตามข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิจัย การรายงานสรุปงบประมาณและแหล่งทุน
ต่างๆ ดังนั้นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยฯ ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

     3.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management: NRMS)  
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(CMP_2.1-1-1.1: ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ที่
พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ ใช้ระบบ NRMS ในการบริหารจัดการและ
ติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในวิทยาลัย 2 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยขั้นตอนนี้อาจารย์และนักวิจัยทุกคนที่ขอสนบัสนุน 
การด าเนินโครงการวิจัยต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ทุกครั้งก่อนเสนอขอทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี และเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการวิจัยฯ ของวิทยาลัย สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูล และความถูกต้องของข้อเสนอโครงการวิจัยได้ จากนั้นจัดท าสรุปโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนในแต่ละ
ป ี

2) ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงาน เม่ืออาจารย์ หรือนักวิจัย ได้รับอนุมัติทุนวิจัยในแต่ 
ละปี อาจารย์สามารถเข้าระบบบริหารงานวิจัยเพื่อจัดท ารายงานความก้าวหน้า หรือรายงานผลวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิจัยฯ สามารถเข้าระบบติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อพิจารณา  และก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
                3.2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยฯ ใช้ระบบฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานข้อมูลโครงการวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของแหล่งทุนวิจัย งบประมาณ สาขาวิชา 
วันที่เริ่มโครงการ และวันสิ้นสุดโครงการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ และของมหาวิทยาลัย 
(CMP_2.1-1-1.2: ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัย) วิทยาลัยฯ สามารถน าข้อมูลของระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยมาสรุป และจัดท ารายงานได้ 
                 3.3 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของวิทยาลัยฯ ได้เก็บข้อมูลโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ แหล่งทุน และการส่งใช้ใบส าคัญงบประมาณการวิจัยในรูปแบบ Microsoft Excel (CMP_2.1- 
1-1.3: ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยฯ) ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาตอบสนองต่อการรายงานสรุปงบประมาณ 
แหล่งทุน และผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย โดยการจัดท าตาราง และกราฟเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน  
การรายงานผลการด าเนินงานวิจัย จากการใช้ระบบสารสนเทศข้อมูลงานวิจัย สามารถน าผลการด าเนินงานสรุปผล
ด้านการวิจัย ในรายงานประจ าปี ซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับผิดชอบ จ านวนงบประมาณ 
จ านวนโครงการ จ านวนบทความที่ได้รับการติพิมพ์ รวมถึงการสร้างกราฟตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานวิจัยปี
ปัจจุบันและปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นภาพในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการบริหารงานวิจัยจะเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการพัฒนางานวิจัย และการส่งเสริมการวิจัยเป็นไปต่อเนื่อง  (CMP_2.1-1-1.4: รายงานประจ าปี พ.ศ. 
2560) ทั้งนี้ได้น าข้อมูลโครงการวิจัย เข้าสู่ระบบ Google sheet ที่สามารถแชร์ในกลุ่มเพื่อนร่วมงานได้ Ubdate
ข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถติดตามข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผ่านอินเตอร์เน็ต (CMP_2.1-
1-1.5: ข้อมูลโครงการวิจัย Google sheet)  
                วิทยาลัยฯ ก าลังด าเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลออนไลน์  ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน และผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ (CMP_2.1-1-1.6: ระบบฐานข้อมูล
โครงการวิจัย) 

           

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 ผลการด าเนินงาน : 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 2 ของอาคาร เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการวิจัยด้านโมเลกุล เช่น การ

ตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า การตรวจธาลัสซิเมีย และตรวจเชื้อเมลิออยโดสิส เป็นต้น และมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 ของอาคาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย 
และการติดตามผลการด าเนินงาน (CMP_2.1-2-2.1) ทั้งนี้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนและระบบบริการปฐม
ภูม ิที่จะพัฒนายกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสถำนะสุขภำพของประชำชน สร้ำงเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ และกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนำระบบสุขภำพและระบบบริกำรทำง
สำธำรณสุข 

 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

        วิทยาลัยฯ จัดให้มีห้องเอกสารสนเทศ ตั้งอยู่ชั้น 3  อาคาร เป็นแหล่งค้นคว้าด้านการวิจัย โดยมีการจัดหา 
จัดซื้อต ารา หนังสือที่เอ้ือต่อการศึกษาและพัฒนางานวิจัย มีการสมัครสมาชิกของวารสารวิจัยรายปี เพื่อสามารถ
สืบค้นและการค้นคว้าวิจัยได้อย่างสะดวก 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 ภายใต้ก ากับดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร อาจารย์และ
นักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ (CMP_2.1-2-2.4) 
  
        - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)   
                 วิทยาลัยฯ มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 กิจกรรมดังนี้ 
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                   1 อบรม “การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อให้องค์ความรู้ด้านนโยบาย
การจัดสรรทุนวิจัยจาก สวรส. และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย แก่อาจารย์และนั กวิจัย 
(CMP_2.1-2-2.5) 
                   2 อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิจัยมาหลายสิบปี บบรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
                             - บรรยาย เร่ือง “งานวิจัยระบบสุขภาพชุมชน” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จง
สู่วิวัฒน์วงศ ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท าวิจัยสุขภาพชุมชน และการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง 
                              - บรรยาย งานวิจัยชุมชน ท้องถิ่น “คุณค่า – ประโยชน์” โดยมีประเด็นที่ส าคัญดังนี ้

                   1. หลักการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง  รองผู้อ านวยการด้านชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

                       2. วิธีการและแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research) โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร ์สุทธิสา ผู้อ านวยการฝา่ยวิจัยเพื่อท้องถ่ิน ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (CMP_2.1-2-2.6) 

 
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. 2561) โดยแบ่งออกเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทั่วไป สนับสนุนทุนละไม่เกิน 45,000 บาท และงานวิจัยมุ่งเป้า ทุนสนับสนุนไม่เกินทุนละ 120,000 บาท  
                 2. จัดกิจกรรมน าเสนอ Concept proposal แบบบรรยาย โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ส่งข้อเสนอ 
โครงการวิจัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานวจิัยฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และ 
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยตามนโยบายและยทุธศาสตร์มุ่งเป้างานวิจยั ของวิทยาลัยฯ (CMP_2.1-3-3.2) 
                  3. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประเด็นมุ่งเป้า งบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (CMP_2.1-3-3.3: ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย งบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

    

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลการด าเนินงาน : 
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         วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งในระดับการประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อยกระดับการวิจัย และประกันคุณภาพสู่ระดับสากล  ซึ่งมีการ
ด าเนินงานดังนี้  
                 1. จัดท าประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และ
บทความวิชาการ” เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนาตนเอง และสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย (CMP_2.1-4-4.1) 
                2. ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (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 
2561” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการอบรม ประชุม และการน าเสนอผลงาน
วิชาการ เพื่ อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูง ใจในการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ ระดับชาติ                   
(CMP_2.1-5-5.2) และมีอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ (CMP_2.1-5-5.3) 
                
ด้านการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
               โดยวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ
และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ส านักงานอธิการบดี 
วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเสนอชื่อรับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย 
คร้ังที่ 12 ประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-
1 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจ ตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่เชิญ
หน้าชูตาของวิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการคัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ครั้งที่ 
3/2561 พิจารณาคัดสรรนักวิจัยดีเด่น (CMP_2.1-5-5.4) ซึ่งในปีนี้อาจารย์แต่ละท่านไม่ได้ส่งผลงานเข้ารับรางวัล 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

และในฐานข้อมูลอาจารย์ได้รับตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติแต่ละคนไม่ถึง 3 เร่ือง มติที่ประชุม
จึงไม่ขอส่งรายชื่อนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย  

              ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ท าการยกย่องและเชิญชู รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ที่ได้รับรางวัลผู้
มีผลงานด้านการบ าบัดและควบคุมการบริโภคยาสูบ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และผู้มี
ผลงานวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น จากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการ
ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่และยกย่องนักวิจัยดีเด่นต่อสาธารณชน (CMP_2.1-5-5.5)  

 
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) และวิทยาลัยฯ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
“ผลิตภัณฑ์ลูกอมเจลลี่จากสารสกัดหญ้าดอกขาว” เพื่อขอรับอนุสิทธิบัตร ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
ผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงานและการยื่นขออนุสิทธิบัตร (CMP_2.1-6-6.3) 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/วิทยาลัย  2558 - 2560 

รายละเอียด ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5  6 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน 2-6 1-6 1-6 
3. คะแนนประเมิน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

  4. ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_2.1-1-1.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (National Research Project Management: NRMS) 
CMP_2.1-1-1.2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั มหาวทิยาลัย 
CMP_2.1-1-1.3 ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยฯ รปูแบบ Microsoft Excel 
CMP_2.1-1-1.4 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 
CMP_2.1-1-1.5 ระบบ Google sheet 
CMP_2.1-1-1.6 ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจยั 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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 อบรม “การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” 
CMP_2.1-2-2.6 อบรม “วิถีวิจัย: การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” 
CMP_2.1-3-3.1 ประกาศ “หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย” 
CMP_2.1-3-3.2 กิจกรรมน าเสนอ Concept proposal แบบบรรยาย 
CMP_2.1-3-3.3 ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย งบประมาณ 

เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
CMP_2.1-4-4.1 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิจัย และ

บทความวิชาการ 
CMP_2.1-4-4.2 ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ 
CMP_2.1-5-5.1 ระบบบริหารงานวิจัย 
CMP_2.1-5-5.2 ประกาศวิทยาลัย เร่ือง “หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2561” 
CMP_2.1-5-5.3 ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ในที่ประชุมวิชาการ 
CMP_2.1-5-5.4 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2561 
CMP_2.1-5-5.5 เว็บไซด์ ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น 
CMP_2.1-6-6.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา 
CMP_2.1-6-6.2 ระเบียบค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
CMP_2.1-6-6.3 ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ผลิตภัณฑ์ลูกอมเจลลี่จากสารสกัดหญ้าดอกขาว” 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่ งทุนภายนอกสถาบันยัง เป็น  
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 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   
 
สูตรการค านวณ 
 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

1. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยฯ จาก
ภายในและภายนอก (บาท) 

3,861,500 3,058,950 8,531,470 

กลุ่มวิชา - แพทยศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร ์

แพทยศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ 

- จากภายในมหาวิทยาลัย (บาท) 3,108,500 1,518,500 170,000 2,716,100 700,000 
- จากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 753,000 770,450 600,000 3,362,010  1,753,360  

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง (คน) 

53.5 38.50 16.50 39.00 18.00 

- จ านวนอาจารย์ประจ า (คน) 52.5 38 16 38.50 17.50 
- จ านวนนักวิจัย (คน) 1 0.50 0.50 0.50 0.50 

3. เงินสนับสนนุงานวิจัยฯต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่ปฏบิัติงานจริง (บาท) 

72,177.57 59,453.25 46,666.67 153,976.88 127,964.44 

4. ค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 แยก
กลุ่มวิชา 

5 5 4.67 5 5 

5. ค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5 5 5 
6. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

55,707 บาท/คน 149,674.91 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

ล าดับ ชื่อข้อเสนอการวิจยั 
หัวหน้า

โครงการวิจัย 
สาขาวิชา 

ประเภท
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
งบประมา
ณทั้งหมด 

งบประ
มาณปี 
2560 

ระยะเว
ลาท า
การ
วิจัย 
(ปี) 

งบ
ภายใน 

งบ
ภายนอก 

CMP_2.2-1 ผลของเคอร์ซีตินต่ออายุของเม็ด
เลือดแดงและคุณสมบัติในการจับ
ธาตุเหล็กในหนธูาลัสซีเมียชนิดบีต้า
ที่มีภาวะธาตุเหล็กเกิน 

ผศ.ดร.กาญจนา 
แปงจิตต์ 

แพทย  
ศาสตร์ 

  √ สกว.  600,000   300,000  2 ปี 
(ปีที่ 2) 

CMP_2.2-2 โปรแกรมชะลอและดูแลภาวะ
กระดูกพรุนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลยั 

ผศ.ดร.รัตนา 
เล็กสมบูรณ์ 

แพทย 
ศาสตร์ 

  √ สกว. 380,000  380,000  1 

CMP_2.2-3 ฤทธิ์ของสมุนไพรที่ไทยมีผลต่อการ
ยับยั้งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ตอ่
การเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ
ทดสอบในสัตว์ทดลอง 

ผศ.ดร.รัตนา 
เล็กสมบูรณ์ 

แพทย  
ศาสตร์ 

  √ ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย

การเกษตร 

539,990  539,990  1 

CMP_2.2-4 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไหม
ไทยพื้นบ้านที่ทนต่อสภาวะอากาศ
ร้อน 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ 
แว่นรัมย ์

แพทย  
ศาสตร์ 

  √ 

กรมหม่อนไหม 

300,000  300,000  1 

CMP_2.2-5 การประเมินประสิิทธภิาพและ
ต้นทุนประสิทธิผลของปฏิทินชว่ย
เลิกบุหรี่ในอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ที่ต้องการเลิกบหุรี่ 
พื้นที่ตัวอยา่งเขตสุขภาพที่ 10 

นายแพทย์นิ
รันดร์ พิทักษ์
วัชระ 

แพทย  
ศาสตร์ 

  √ ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้

เพื่อการควบคุม
ยาสูบ 

823,020  823,020  1 

CMP_2.2-6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
เลิกบุหรี่แบบบูรณาการในพื้นที่
ชุมชนและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

รศ.ดร.อนันต์ 
ไชยกุลวัฒนา 

แพทย  
ศาสตร์ 

  √ สสส. 330,000  330,000  1 

CMP_2.2-7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า (ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย) 

ผศ.จารุวรรณ์  
วงบุตดี 

แพทย  
ศาสตร์ 

  √ ส านักงาน
นโยบายและ

แผน
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6,890,000  689,000  9 
เดือน 

CMP_2.2-8 การตรวจหายีนที่สร้างเอนไวม ์
Klebsiella pneumoniae 
cabapenamase จากเช้ือในวงศ์ 

ผศ.ดร.ภาวนา 
พนมเขต 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ. 300,000  300,000  1 
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Enterobacteriaceae ด้วยเทคนิค 
real time polymerase chain 

CMP_2.2-9 ผลของสารสกัดเพกาต่อการ
สังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดุกออ่นและ
การแสดงออกของยีน 
aggrecanase1 ในเซลล์กระดูอ่อน 

ดร.วัลวิสาข ์ 
สุวรรณเลิศ 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  297,000   297,000  1 

CMP_2.2-10 การศึกษาฤทธิ์ของสารอนพุันธ์ของ 
Isoliquiritigenin จากดอก
ทองกวาวในการชะลอการเติบโต
ของซีสตืในถุงน้ าในไต 

ดร.เชาวลิต  ยั่ว
จิตร 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  299,200   299,200  1 

CMP_2.2-11 การศึกษาปจัจยัทางกายภาพของ
สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญ
และความรุนแรงของเช้ือเลปโตสไป
ร่าที่คัดแยกมาจากหนุธรรมชาต ิใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ 
จิตติมณ ี

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  299,200   299,200  1 

CMP_2.2-12 ระดับคอมพลีเมนท์ C3 และการ
แสดงออกของ CD55 และ CD59 
บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรค
ฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการแตกต่าง
กัน 

ดร.รสริน  การ
เพียร 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  292,600   292,600  1 

CMP_2.2-13 ความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตใน
ประชากรต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่งใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.จิตติยวดี  ศรี
ภา 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  290,400 
  

290,400 
 
 

1 

CMP_2.2-14 ผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนู
ทดลองและเซลล์ตับเพาะลี้ยงที่ถูก
เหนี่ยวน าให้เซลล์ตับได้รับการ
บาดเจ็บจากเอทานอล 

ดร.กาญจนา 
แปงจิตต์ 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  282,700   282,700  1 

CMP_2.2-15 การศึกษาไทยเชิงระบบเพื่อการ
ตรวจคัดกรองโรคที่ไม่ติดต่อเรื้งรัง
และมะเร็งในผู้สูงอายุ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุร
ศักดิ์  แว่นรัมย ์

แพทย  
ศาสตร์ 

√   วิทยาลยัฯ  45,000   45,000  1 

CMP_2.2-16 การประเมินความรู ้ทักษะ และ
ทัศนคติในเร่ืองการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

 นางสาวลติพร 
อุดมสุข 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   วิทยาลยัฯ  25,000  25,000  1 

CMP_2.2-17 การตรวจสอบหาเช้ือฮิวแมนแปปิ
โลมาอยา่งรวดเร็วโดยใช้เทคนิครี
คอมบิเนส โพลีเมอเรส แอมฟ
ลิเคชั่น ร่วมกับแลทเทอรอลโฟว 
ดิฟสติ๊ก 

ผศ.ปรีดา 
ปราการก
มานันท์ 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  105,000 105,000 1 

CMP_2.2-18 ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค
ฮีโมโกลบินเอช 

นางสาวรสริน 
การเพียร 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  105,000 105,000 1 
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CMP_2.2-19 การเปรียบเทียบการตรวจหา 
Carbapenemase-producing 
Enterobacteriaceae (CPE) โดย
วิธี Modified Hodge test, 
modified carbapenem 
inactivation method และ 
multiplex PCE 

ผศ.ภาวนา พนม
เขต 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  105,000 105,000 1 

CMP_2.2-20 ตัวบ่งชี้ชีวภาพทางคลินิกในผู้ป่วย
ติดเชื้อมาลาเรีย: การทบทวนวรร
นกรรมเชิงระบบส าหรับไมโครอาร์
เอ็นเอ 

ผศ.สุรศักดิ์ แว่น
รัมย์ 

แพทย  
ศาสตร์ 

√   ม.อบ.  120,000  120,000 1 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13 7   12,016,910 5,928,110   
CMP_2.2-21 การประเมินผลการด าเนินงานเขต

สุขภาพเพือ่ประชาชน เขตสุขภาพ
ที่ 10 

ผู้ช่วยศาสตรา
จาร์ยเมรีรัตน์ 
มั่นวงศ์ 

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

 √ สวรส.  754,160  754,160 1 

CMP_2.2-22 รูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายของนักศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการ
สอนสายสุขภาพ ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นายอารี บุตร
สอน 

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

 √ สสส. 999,200  999,200 1 

CMP_2.2-23 การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนผู้สูงอายุในต าบลค าขวาง 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี        

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
มินตรา สาระ
รักษ์ 

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 
 

√   วิทยาลยัฯ   45,000  45,000 1 

CMP_2.2-24 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านบวัเทิง ต.
สว่างวีระวงค์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.
อุบลราชธาน ี 

นางสาวปวีณา 
ลิมปิทีปราการ  

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√   วิทยาลยัฯ 45,000  45,000 1 

CMP_2.2-25 แนวทางการพัฒนากระบวนการ
ผลิตน้ าประปา ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวสุภาณี  
จันทร์ศิริ  

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√   วิทยาลยัฯ 45,000  45,000 1 

CMP_2.2-26 การจัดการน้ าเสียของโรงล้างขยะ
พลาสติก มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นายสิทธิชยั ใจ
ขาน 

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√   วิทยาลยัฯ 45,000  45,000 1 

CMP_2.2-27 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยัในที่อยูอ่าศัยของ
ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังโดยการมี
ส่วนร่วม 

 นางสาวจิรา
ภรณ์ หลาบค า  

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√   วิทยาลยัฯ 50,000  50,000 1 

CMP_2.2-28 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม
อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายสง่า  ทับทิม
หิน 

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√  วิทยาลยัฯ  50,000  50,000  1 

CMP_2.2-29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multi 
Drugs Resistance 
Tuberculosis; MDR-TB) ในผู้ป่วย

นายอารี  บุตร
สอน    

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√  วิทยาลยัฯ 45,000  45,000  1 
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วัณโรคปอด: การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ; ใช้การ
วิเคราะห์เมตา (Meta-analysis) 

CMP_2.2-30 ผลการด าเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุในจังหวัด 

นายกิตต ิเหลา
สุภาพ  

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√  วิทยาลยัฯ   70,000  70,000  1 

CMP_2.2-31 แนวทางการจัดการความปลอดภัย
ในการจราจรทางถนนโดยรอบและ
ภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นางลักษณีย ์ 
บุญขาว 

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√  วิทยาลยัฯ 95,000   95,000  1 

CMP_2.2-32 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ
จากการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตรของเกษตรกร ในต าบล
ขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธาน ี

นางสาวฐิติรัฐ 
งานฉมัง 

สาธารณสุ
ขศาสตร์ 

√  วิทยาลยัฯ 60,000   60,000  1 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 2   2,243,360 2,243,360   
CMP_2.2-33 การศึกษาปจัจยัเชิงพื้นที่ต่อการ

กระจายของเช้ือ Burkholderia 
pseudomallei ในดิน ด้วย
ภาพถา่ยเดาวเทียมความละเอียดสูง 

นายวัชรพงษ ์ 
แสงนิล 

วิทยาลยัฯ 
(นักวิจยั) 

√  ม.อบ. 300,000 300,000 1 

รวม 1 0   300,000 300,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24 9   14,560,270 8,531,470   

 

 

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 
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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 

 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ผลงานวิจัย รวม 36 28 40 23.80 45 27.2 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

8 1.60 17 3.40 17 3.40 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรอืใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- - 2 0.80 2 0.80 

0.40 - ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - - - - - - 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

2 1.20 - - 1 0.6 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

4 3.20 7 5.60 13 10.4 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

22 22 14 14 11 11 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - - - 
1.00 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- - - - - - 

1.00 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- - - - - - 

1.00 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

- - - - - - 

1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมนิต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

- - - - 1 1 

1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- - - - - - 

งาน
สร้างสรรค ์

รวม 0 0 0 0 0 0 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลั ก ษ ณ ะ ใ ด ลั ก ษ ณ ะ ห นึ่ ง  ห รื อ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

- - - - - - 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

- - - - - - 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - - - - - 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- - - - - - 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

- - - - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยทัง้หมด  64.5 68 71.00 
- จ านวนอาจารย์ประจ า 63.5 67 70 
- จ านวนนักวิจัย 1 1 1 

ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย
ทั้งหมด 

43.41 35.00 38.30 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5 5 5 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 35.00 ร้อยละ 38.30 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

ค่า
น้ าหนัก 

CMP_2.3-1 Payungsak Tantipaiboonwong, 
Komsak Pintha, Wittaya 
Chaiwangyena 
, Teera Chewonarin, Kanjana 
Pangjit, et., al. 

Anti-hyperglycaemic and anti-
hyperlipidaemic effects of 
black and red rice in 
streptozotocin-induced 
diabetic rats 

ScienceAsia SCOPUS 1 

CMP_2.3-2 Chaowalit Yuajit, Chatchai 
Muanprasat, Sureeporn 
Homvisasevongsa, 
Varanuj Chatsudthipong 

Steviol stabilizes polycystin 1 
expression and promotes 
lysosomal degradation of 
CFTR and b-catenin proteins 
in renal epithelial cells 

Biomedicine & 
Pharmacotherapy 

SCOPUS 1 

CMP_2.3-3 Kabkaew L Sukontason, 
Chutharat Samerjai, Sangob 
Sanit, Tunwadee Klong-
klaew,Kwankamol 
Limsopatham, Narin Sontigun, 
Suttida Suwannayod, 
Hiromu Kurahashi, Nophawan 

SURVEY OF FORENSICALLY 
IMPORTANT FLY SPECIES IN 
NORTHERN THAILAND 

Southeast Asian J 
Trop Med Public 
Health 

ISI 1 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

ค่า
น้ าหนัก 

Bunchu, Tarinee Chaiwong, 
et., al. 

CMP_2.3-4 Kwankamol Limsopatham, 
Dheerawan Boonyawan, 
Chanchai Umongno, Kabkaew 
L. Sukontason, Tarinee 
Chaiwong, Rattana 
Leksomboon, Kom 
Sukontason. 

Effect of cold argon plasma 
on eggs of the blow fly, 
Lucilia cuprina (Diptera: 
Calliphoridae). 

Acta Tropica. ISI 1 

CMP_2.3-5 Anun Chaikoolvatana, 
Petchnapha 
Puchcharanapaponthorn, 
Cholada Chaikoolvatana 
Mereerat Manwong, et., al. 

The Evaluation of the 
Smoking Cessation Strategies 
Related to Quit Results 
Among Conscripts, Ubon 
Ratchathani Region from 
2014 to 2015 

The Medical 
Association of 
Thailand 

Pubmed 1 

CMP_2.3-6 Nantaya Krasuaythong, 
Panakaporn Wannanon, 
Juntanee Uriyapongson, 
Yupaporn Kanpetta, Naruemon 
Leelayuwat,  

Effect of Black Rice Bran 
Extract Supplementation on 
Circulating Leukocyte Counts 
after Moderate-Intensity 
Exercise in Dyslipidemic 
Subjects 

Journal of 
Exercise 
Physiology Online  

SCOPUS 1 

CMP_2.3-7 Suttida Suwannayod, Kabkaew 
L Sukontason, Pradya 
Somboon, Anuluck Junkum, 
Ratana Leksomboon, Tarinee 
Chaiwong, et., al. 

Activity of kaffir lime (Citrus 
hystrix) essential oil against 
blow flies and house fly 

Southeast Asian J 
Trop Med Public 
Health 

ISI 1 

CMP_2.3-8 Siriwong, W., Ong-artborirak, 
P., Nganchamung, T., Siriwat, 
S., Robson, M.G. 

Factors associated with 
health effects from 
occupational exposure to 
pesticide residues among 
greengrocers in fresh market, 
Bangkok, Thailand  

Human and 
Ecological Risk 
Assessment  

SCOPUS 1 

CMP_2.3-9 Chanwit Maneenin, Jaturon 
Burawat, Naowarat Maneenin, 
Somsak Nualkaew, 
Supatcharee Arun, Apichakan 
Sampannang and Sitthichai 
Iamsaard 

Antioxidant Capacity of 
Momordica charantia Extract 
and its Protective Effect on 
Testicular Demage in Valproic 
Acid-Induced Rats 

Morphology ISI 1 

CMP_2.3-10 Tarinee Sawatpanich, 
Supatcharee Arun, Saranya 
Tongpan, Amnart 
Chaichun,Apichakarn 
Sampannang, 

Localization and Changes of 
Tyrosine Phosphorylated 
Proteins and ß Actin in 
Epididymis of Rats Treated 
with Valproic Acid 

Morphology ISI 1 
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เอกสาร ฃื่อ - สกุล ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงานท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
แหล่งข้อมูล
ผลงานวิจัย 

ค่า
น้ าหนัก 

Wannisa Sukhorum,Chanwit 
Maneenin, et., al. 

CMP_2.3-11 Anun Chaikoolvatana, 
Churawan Thanawirun, 
Choladda Chaikoolvatana, et., 
al. 

Use of Vernonia cinerea Jelly 
Candies for Smoking 
Cessation, Ubon Ratchathani 
Region, Thailand 

EnvirontmentAsia ISI 1 

CMP_2.3-12 Thitirat Nganchamung, Mark 
G. Robson, Wattasit Siriwong 

Chemical Fertilizer Use and 
Acute Health Effects Among 
Chili Farmers in Ubon 
Ratchathani Province, 
Thailand 

Journal of Health 
Research 

TCI 0.8 

CMP_2.3-13 ภาวนา พนมเขต, มารุตพงศ์ 
ปัญญา, จิราพร นิลสกุล, พิฐชญาณ์ 
พงศ์ธารินสิริ, ไกรสร บุญสาม 

แบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพ
ในหลอดทดลองของเชื้อ 
เบอโคลเดอเรีย สูโดมาลีอาย ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย 

วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

TCI 0.8 

CMP_2.3-14 ชาญวิทย์ มณีนิล และ เนาวรัตน์ มณี
นิล 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของปอดและรอย
แยก: ศึกษาร่างดองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย 

วารสารวิจัย
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

TCI 0.8 

CMP_2.3-15 พลากร สืบส าราญ, อนันต์ ไชยกุล
วัฒนา, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ,นิยม จันทร์
นวล, และวันวิสา จันทาทร 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติต่ออันตรายของการสูบ
บุหรี่ กับการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย : กรณีศึกษาอ าเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 0.8 

CMP_2.3-16 สุภาณี จันทร์ศิริ, สมเจตน์ ทองด า, 
วิศวะ มาลากรรณ, พรไพลิน บุณณะ 

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) ในบริเวณท างานและ
สภาวะสุขภาพของพนักงาน ใน
สถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลิง:
กรณีศึกษา เทศบาลนคร
อุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

TCI 0.8 

CMP_2.3-17 เชาวลิต ยั่วจิตร และสุวภรณ์ แดนดี สตีวิออลกระตุ้นโปรติเอโซมในการ
สลายโปรตีนเบตาแคดทีนินใน
เซลล์ Madin-Darby canine 
kidney 

เภสัชศาสตร์อีสาน TCI 0.8 

CMP_2.3-18 Anun Chaikoolvatana and 
Vachirasak Pakasit 

Evaluation of the 
Establishment of Health 
Promoting Hospital via 
Geographic Information 
System in the North-Eastern 
Area of Thailand 

Science, 
Engineering and 
Health Studies 

TCI 0.8 
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CMP_2.3-19 จิราภรณ์ หลาบค า, อมาวสี พิทักษ์ 
และฤทธิไกร แสนยายนต์ 

การสุขาภิบาลสถานท่ีจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ ในพื้นท่ีเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 0.8 

CMP_2.3-20 สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน 
และธัญวรรณ ค าใส 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของคนงานและการประเมิน
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย กรณีศึกษาร้านรับ
ซ้ือของเก่าในต าบลแสนสุข อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 0.8 

CMP_2.3-21 สมเจตน์ ทองด า และจิตนา ศิริบูรณ์
พิพัฒนา 

ผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงาน
คุ้ยขยะในหลุมฝังกลบขยะเทศบาล
เมืองวารินช าราบ อ.วารินช าราบ 
จ.อุบลราชธานี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 0.8 

CMP_2.3-22 มารุตพงศ์ ปัญญาและวีระพงศ์ ลุลิ
ตานนท์ 

การจ าแนกเชื้อและการตรวจหายีน
ก่อโรคด้วยวิธีอณูวิทยาใน
แบคทีเรียท่ีแยกได้จากอุจจาระของ
เด็กแรกเกิด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 0.8 

CMP_2.3-23 Taksin Pimpak, Chutima 
Yoobua, Pattarasuda Yuenying 
and Pawana Limpiteeprakan 

Sleep quality among student 
at a high school in Sisaket 
Province, Thailand 

Journal of Public 
Health and 
Development 

TCI 0.8 

CMP_2.3-24 จิราภรณ์ หลาบค า, จินตนา ศิริบูรณ์
พิพัฒนา และ วิษณีย์ แก่นคง 

การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

TCI 0.8 

CMP_2.3-25 กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ , นพวรรณ บุญชู 
และ ธารินี ไชยวงศ์ 

การบุกรุกของสัตว์ขาปล้องท่ีเป็น
ปรสิตในเนื้อเยื่อต่างๆของคน 

วารสารอายุรศาสตร์
เขตร้อนและปาราสิต
วิทยา ( J Trop Med 
Parasitol) 

TCI 0.6 

CMP_2.3-26 Nittaya Chakhamrun and 
Phatphong Chakhamrun2 

The Effect from the Noise 
Level of Transport Boatsat 
Boat Landings in Ubon 
Ratchathani Province 

Regional Haze and 
Climate Change 
Management 2017 

ประชุม 0.4 

CMP_2.3-27 Marutpong Panya. Recent development of 
recombinant lactobacilli 
producing heterologous 
protein. 

Innovation of 
Functional Foods 
in Asia (IFFA) 
Functional Foods: 
Trends in 
Research and 
Markets 

ประชุม 0.4 

CMP_2.3-28 สุภาณี จันทร์ศิริ, สิทธิชัย ใจขาน การประเมินสภาวะอนามัย
สิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

ประชุม 0.2 
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CMP_2.3-29 สิทธิชัย ใจขาน การส ารวจความปลอดภัยด้าน
จุลินทรีย์ของน้าแข็งบริโภคท่ีผลิต
และจ้าหน่าย ในเขตต าบลในเมือง
บุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-30 จิราภรณ์ หลาบค า การประเมินสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-31 จีราพร ทิพย์พิลา สุขภาพจากการทางานของ
พนักงานเก็บขนขยะสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพิบูลมัง 
หาร จังหวัดอุบลราชธานี 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-32 นุชนารถ โพธิโคตร, ทักษิณ พิมพ์
ภักดิ์, ปวีณา ลิมปิทีปราการ 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-33 ธารารัตน์ จุปะมะตัง, สุภาณี จันทร์
ศิริ และ มินตรา สาระรักษ์ 

การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัย
ทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-34 พัจนภา ธานี และนฤภร เรืองฤทธิ์ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบ
บ่อฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ชุมชน
หนองแปน ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี 

มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-35 พัจนภา ธานี, ปวีณา ลิมปิทีปราการ 
และทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ 

การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ
ในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-36 รัตนา เล็กสมบูรณ์ นงนุช กัณหา
รัตน์ สุริยง แผลงงาม กิตติ เหลา
สุภาพ กิ่งกาญจน์ ชูเมือง 

สถานการณ์ภาวะกระดูกพรุนใน
กลุ่มเสี่ยงของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-37 สมเจตน์ ทองดา ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทา
งานของเกษตรกรไร่อ้อยในหมู่บ้าน
แห่งหน่ึง อาเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัด 
หนองบัวลาภู 

มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-38 ปวีณา ลิมปิทีปราการ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนข
องนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

โภชนาการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 11 

ประชุม 0.2 
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CMP_2.3-39 ปวีณา ลิมปิทีปราการ ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเทคโนโลยี
การกาจัดมูลฝอยขั้นสูง 

ครั้งท่ี 13 ประจาปี 
2561 เรื่อง กลยุทธ์
ดิจิทัลสาหรับ
อุดมศึกษา: การ
เสริมสร้างการเรียน
การสอนและการ
ประเมินผล 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-40 วัชรินทร์ จันทุมา, มารุตพงศ์ 
ปัญญา 

การคัดแยก จาแนกและศึกษา
คุณลักษณะของแบคเทอริโอเฟจท่ี
จาเพาะต่อเชื้อดื้อยา 

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-41 จุฑามาศ ชุมเสน, มารุตพงศ์ ปัญญา การแยกและการศึกษาคุณสมบัติ
ของแบคเทอริโอฟาจจากแหล่งน้า
เสียท่ีจ้าเพาะต่อเชื้อ Escherichia 
coli 

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-42 ลักษณา เวฬุวนารักษ์ , มารุตพงศ์ 
ปัญญา 

การคัดแยก จาแนก และศึกษา
คุณสมบัติของโพรไบโอติกจาก
อุจจาระเด็กแรกเกิด 

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-43 Anon Vongkam, Preeda 
Prakankamanant, and Surasak 
Wanram 

Computational identification 
of microRNAs associated with 
PIK3CA in cervical cancer 

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-44 Gregorio Rangerl , Surasak 
wanram 

Prediction of miRNA that 
modulate significant host 
response genes as potential 
biomarkers in cerebral 
malaria infection. 

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 44 
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี 

ประชุม 0.2 

CMP_2.3-45 ธารินี ไชยวงศ์ แมลงวันพาหะเชิงกลและการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อก่อโรค 

เฮง เฮง พรินท์ติ้ง หนังสือ 1 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร ด้านการบริการวิชาการ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นบริการด้านสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สุขภาวะของประชาชนดีขึ้น มีประเด็นมุ่งเป้าการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านระบบ
สุขภาพชุมชน ผู้สูงอายุ และโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน  จึงให้ความส าคัญต่อการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการจ านวน 16 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
1,833,800 บาท ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 4 ไตร
มาส ในกลุ่มเป้าหมายที่เน้นประชาชน และโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ ความเข้มแข็ง 
และสุขภาพที่ยั่งยืนแก่ชุมชน   
  วิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันเร่ือง “กองทุนสร้างเสริมสุขภาพจะมีส่วนสนับสนุนผู้สูงอายุ
อย่างไร” เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ด้านนโยบายกิจกรรมทางกาย และการจัดการเรียนการ
สอนสายสุขภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนสร้างเสริมสุขภาพ AUN-HPN ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ร่วมให้บริการวิชาการแก่ประชาชน  
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 

 
 
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ 
ระดับวิทยาลัย 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 1. ไม่พบการประเมินตวัชี้วัดของแผนโครงการบริการ
วิชาการ ที่แสดงมีเพียงการประเมินแต่ละโครงการ/
กิจกรรม 

มีการประเมินตัวชีว้ัดของแผนงานบริการ
วิชาการ โดยรายงานผ่านงานแผนและ
นโยบาย และน าเข้าประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาลัยฯ ตามก าหนด 4 ไตรมาส  

 2. คณะควรก าหนดทิศทาง เป้าประสงค์และวิธีการ
ให้บริการทางวิชาการที่ชดัเจน สอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญของคณะและความตอ้งการของชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มีการ
ก าหนดเป้าประสงค์ กลยทุธ์ และก าหนด
ทิศทางมุ่งเปา้ในการให้บริการวชิาการแก่
ชุมชน ด้านระบบสุขภาพชุมชน ผู้สูงอายุ 
และโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน  เและ
วิธีการให้บริการทางวิชาการทีส่อดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญของคณะและความต้องการ
ของชุมชน  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการให้บริการวิชาการจ านวนหลายโครงการในแต่ละปี  
2. หัวหน้าโครงการบริการวิชาการและทีม มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและ

การวิจัย  
3. มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มพื้นที่เดิม ซึ่งจะเป็นข้อมูลและเป็นการติดตามผล

การด าเนินงาน 
4. บริการวิชาการเน้นชุมชนเป็นหลัก และมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของชุมชน 
5. มีบริการวิชาการที่เน้นกลุ่มนักเรียน และโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานทางสาธารณสุข เชน่ รพสต. สปสช. สถาบนัการศกึษา ร่วมให้บริการวิชาการและความร่วมมือ

เป็นอย่างด ี
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การรายงานความส าเร็จของโครงการ ด าเนินการล่าช้า 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน และให้ปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะสุขภาพของประชาชนเป็น
ฐานในการให้บริการ เพื่อให้สุขภาภาวะของประชาชนดียิ่งขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผดิชอบ เพื่อให้การประสานงานและการดูแลรักษา ป้องกันโรค 
ฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงกระบวนการ   
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ      
ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 
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ผลการด าเนินงาน  
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ผลการด าเนินงาน : 
              วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการ โดยการส ารวจความต้องการของชุมชนในการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งมีกระบวนการดังนี ้
               1. วิทยาลัยฯ ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดพื้นที่เป้าหมายการด าเนินงาน คือ ชุมชน องค์กร
ในพื้นที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต าบลธาตุ ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลค าขวาง และต าบลเมืองศรีไค  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 184 คน ซึ่งครอบคลุมประเด็น ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในด้านสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม ผลการส ารวจประชาชนต้องการรับ
บริการวิชาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ร้อยละ 34.39 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 29.12 และการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต ร้อยละ 10.88 โดยผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่  10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 ตุลาคม 2559 (CMP_3.1-1-1.1: รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 10/2559)  
                2. จัดท าแผนบริการวิชาการ และก าหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ตามความต้องการของประชาชน ใน
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ  

   กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

1. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ 
3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการด าเนินการในพื้นท่ี
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและชุมชนเกิดการน าความรู้จากการ
บริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านสังคมสูงวัย 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

4. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอก 
6. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมท่ีน าความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
7. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/ สังคม เพื่อ
ตอบสนองสังคมสูงวัย 

3. ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 

8.จ านวนโครงการงานบริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชน 

9. จ านวนโครงการบริการวิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ สัมมนา 

4. พัฒนาการบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพ
แบบองค์รวม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

10. จ านวนโครงการบริการวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญโรคในเขต
อีสานใต้ (โรคธาลัสซีเมีย/ โรคเมลิออยด์/ โรคเลปโตสไปโรสิส/มะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งท่อน้ าดี) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
           จากแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และได้มีการบรรจุโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการ เพื่อการติดตามผลการ
ด าเนินงาน และการรายงานตัวชี้วัดต่อไป ทั้งนี้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 เพื่อการติดตามผลการด าเนินโครงการ (CMP_3.1-1-1.2: แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชน หรือสังคม 

 ผลการด าเนินงาน :  
           วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ5 ปี ด้านการบริการวิชาการ ซึ่งมีแผนกลยุทธ์ใน 
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย และประเทศ โดยมีตัวชี้วดัของร้อยละผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และโครงการบริการ 
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ และประสบการณ์มาบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยมี 3 ประเด็นดังนี้ (CMP_3.1-2-2.1: แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ
5 ปี)               
    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: แผนประจ าปี พ.ศ.  
2561 งานบริการวิชาการฯ)          

 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
       วิทยาลัยฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้สุขภาวะของประชาชนดีขึ้น 
จึงให้ความส าคัญต่อการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเน้นประชาชน ซึ่งได้จัดท าโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เรื่อง “พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5”  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อให้ อสม. ผู้น าชุมชน คนในชุมชน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การท า
ประชาคม และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานราชการได้ 2) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกการท า
วิจัยในชุมชน การปรับตัวเมื่ออาศัยอยู่ในชุมชน มีความรู้และทักษะในการท าวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากในห้องเรียน  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน และนักศึกษาแพทย์  
วิธีการจัดอบรมเชิมปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวินิจฉัยชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การท าประชาคม ด าเนินการระดม
สมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบในชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ 
นักศึกษาแพทย์น าปัญหาด้านสุขภาพจากการท าประชาคมและจากการระดมสมองมาด าเนินโครงการบริการวิชาการ
หรือโครงการวิจัยขนาดย่อมเพื่อให้ชุมชนทราบปัญหาของตนเองในมิติต่างๆ มากข้ึน (CMP_3.1-3-3.1)  

 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

 ผลการด าเนินงาน : 
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         วิทยาลัยฯ มีการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
         1. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ผ่านคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 (CMP_3.1-4-4.1: รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 10/2560) มี
ข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ ใหม่ เพื่อให้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
        2. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ประเมินแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ  ผ่านคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 (CMP_3.1-4-4.2: รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 7/2561)   
         3. วิทยาลัยฯ ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สิ้นไตรมาสที่ 3 เดือน
ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561 ผ่านคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561  

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 ผลการด าเนินงาน :   
          วิทยาลัยฯ น าผลการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการบริการ
วิชาการ ดังนี้ 
          1. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 (CMP_3.1-5-5.1: รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 10/2560) ให้มีการทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ ใหม่ เพื่อให้
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นวิทยาลัยฯ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) เพื่อปรับปรุง ตัวชี้วัด และมาตรการใหม่ โดยเน้นการบริการวิชาการแก่สังคมด้านปัญหาของชุมชน การ
ส่งเสริมสุขภาพ สังคมสูงวัย (CMP_3.1-5-5.2: แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564))               
           2. จากการประเมินโครงการบริการวิชาการมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้มีการปรับปรุงกิจกรรมของ
โครงการตามปัญหาของชุมชน ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 มี 
โครงการบริการการแก่สังคม เรื่อง “รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก” ซึ่งพบปัญหาอุปสรรคของชุมชน 
โดยมีการส ารวจลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน แต่ยังขาดการเรียนรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับเด็กนักเรียน และพบ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็กนักเรียนอยู่ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
กิจกรรม เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มเป้าหมายแก่เด็กนักเรียน ครู ในโรงเรียน เพื่อเป็นการให้ความรู้และการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกกับเด็กนักเรียน  (CMP_3.1-5-5.3: สรุปรายงานคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 7/2561 )  
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้จัดสรรงบประมาณโครงการบริการแก่สังคม เร่ือง “โรงเรียนสุขภาพ ป้องกัน
ไข้เลือดออก ผ่านสื่อสารสนเทศ” ได้รับการอนุมัติจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ให้มีการบริการกับกลุ่มเด็ก
นักเรียน เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก (CMP_3.1-5-5.4: โครงการโรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก 
ผ่านสื่อสารสนเทศ)  

 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 ผลการด าเนินงาน :   
           มหาวิทยาลัย ด าเนินโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  ซึ่ง
เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ (CMP_3.1-6-6.1: ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ) โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อจัดท าแผนและการจัดท า
โครงการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับโครงการภายใต้การด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ คือ (CMP_3.1-6-6.2) 

1. โครงการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
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2. โครงการ การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

                              
  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/วิทยาลัย  2558 - 2560 

รายละเอียด ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5  4 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1,2,3,5,6 1,2,3,5 1-6 
3. คะแนนประเมิน 4  3 5 

  4. ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_3.1-1-1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 10/2559 
CMP_3.1-1-1.2 แผนปฏบิัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
CMP_3.1-2-2.1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ5 ปี 
CMP_3.1-2-2.2 แผนประจ าปี พ.ศ. 2561 งานบริการวิชาการฯ 
CMP_3.1-3-3.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เร่ือง “พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตัวเองด้าน

สุขภาพ ครั้งที่ 5” 
CMP_3.1-4-4.1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 10/2560 
CMP_3.1-4-4.2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 7/2561 
CMP_3.1-5-5.1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 10/2560 
CMP_3.1-5-5.2 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
CMP_3.1-5-5.3 สรุปรายงานคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 7/2561 
CMP_3.1-5-5.4 โครงการโรงเรียนสุขภาพ ป้องกันไข้เลือดออก ผ่านสื่อสารสนเทศ 
CMP_3.1-6-6.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
CMP_3.1-6-6.2 1. โครงการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วน

ร่วม 
2. โครงการ การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 
บทสรุปผูบ้ริหาร ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการด าเนินงานโดยจัดท าข้อเสนอ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการของบประมาณแผ่นดินและมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนประจ าปี การจัดกิจกรรม
ตามประเพณีท้องถิ่นไทยอีสาน การให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน และพฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบ้านของประชาชน 
ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรจ านวน 3 โครงการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 255,000 บาทเพื่อน าไปใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อประชาชน นักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 

 
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 
 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ  
ระดับวิทยาลัย 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 1. ไม่พบการประเมินตัวชี้วัดของแผนโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่แสดงมีเพียง
การประเมินแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

มีการประเมินตัวชี้วัดของแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรายงานผ่านงานแผน
และนโยบาย และน าเข้าประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     1. มีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม 
     2. มีสถานที่แสดงกิจกรรมเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
      
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
      - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีการปรับปรุงยทุธศาสตร์ 5 ปี และจะมีการพิจารณาตัวชี้วัดด้านคุณภาพ
เพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาและการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
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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 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม รับผิดชอบและบริหาร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และการติดตาม
ความก้าวหน้าของกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (CMP_4.1-1-1.1) และมีผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (CMP_4.1-1-1.2) 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : 
         วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) อนุรักษ์ สบืสาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มีการก าหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ของแผน(CMP_4.1-2-2.1: แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จ านวน 3 โครงการและได้ก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จ และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ (CMP_4.1-2-2.2: แผนปฏบิัติการบริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2560) 
         ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อ
ประเมินและให้บรรลุวัตถปุระสงค์และตัวชีว้ัดของแผนระยะสัน้ และการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนโครงการ 3 โครงการ 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 255,000 บาท ดงันี ้(CMP_4.1-2-2.3: แผนปฏบิัติการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าป ี
พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. การให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน อาจารย์กิตติ เหลาสุภาพ 100,000 
2. พฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่  อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ 100,000 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี
3. เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คองสบิสีบุ่ญข้าวประดบัดิน 
ปี 2561 

อาจารย์กิตติ เหลาสุภาพ 55,000 

  

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน : 

          วิทยาลัยฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
http://msac.ubu.ac.th/ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้บริหาร สามารถเข้าดูและตรวจสอบการรายงานได้  
(CMP_4.1-3-3.1) และการรายงานผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ เพื่อก ากับและติดตามการ
ด าเนินโครงการ (CMP_4.1-3-3.2) 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
           วิทยาลัยฯ มีการประเมินความส าเร็จของโครงการ ประจ า พ.ศ. 2560 และได้รายงานผ่านคณะกรรมประจ า 
คร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 (CMP_4.1-4-4.1: รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 9/2560) 
และได้ท าการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่าน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (CMP_4.1-4-4.2: รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 10/2560)  
          ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปว ฒนธรรม 
และแผนของโครงการ รอบ 9 เดือน ผ่านคณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  (CMP_4.1-4-4.3: รายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 7/2561) 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน : 

          จากการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560 2560 (CMP_4.1-5-5.1: รายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 9/2560) ได้โดยพิจารณาโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีการเพิ่มการ
ประเมินเชิงคุณภาพ และสามารถไปใช้กับการเรียนการสอนได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจะมีการวัดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้านการเรียนการสอน เช่น โครงการการให้สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน มี
ตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอนรายวิชา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ โดยน าเนื้อหาสอดแทรกในกิจกรรม และให้
นักศึกษาได้มีการใช้สื่อทางศิลปวัฒนธรรม (CMP_4.1-5-5.2)  

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ผลการด าเนินงาน : 

           วิทยาลัยฯ จัดท ารายงานประจ าปี (CMP_4.1-6-6.1) และกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ
วิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซด์ http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/index.php  (CMP_4.1-6-6.2) เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 ผลการด าเนินงาน : 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/วิทยาลัย  2558 - 2560 
รายละเอียด ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 6  5 6  
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-6 1,2,3,5,6 1-6 
3. คะแนนประเมิน 5 4 5 

  4. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

 (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 แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
CMP_4.1-2-2.1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
CMP_4.1-2-2.2 แผนปฏบิัติการบริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2560 
CMP_4.1-2-2.3 แผนปฏบิัติการบริการวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2561 
CMP_4.1-3-3.1 ระบบบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม http://msac.ubu.ac.th/ 
CMP_4.1-3-3.2 รายงานผลการด าเนนิกิจกรรม คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
CMP_4.1-4-4.1 รายงานคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 9/2560  
CMP_4.1-4-4.2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 10/2560 
CMP_4.1-4-4.3 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 7/2561 
CMP_4.1-5-5.1 รายงานคณะกรรมการประจ า คร้ังที่ 9/2560 ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและ

โครงการ 
CMP_4.1-5-5.2 โครงการการให้สุขศึกษาโดยใชส้ื่อพื้นบา้น 
CMP_4.1-6-6.1 รายงานประจ าป ี
CMP_4.1-6-6.2 http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/index.php   
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร ด้านการบริหารจัดการ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้
ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักในการบริหารงาน โดยมี
การมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติในล าดับถัดไป เพื่อลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการ
บริหารจัดการที่เพิ่มความคล่องตัว มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และให้อ านาจในการ
ตัดสินใจของบุคลากรตามความเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการประชุมหารือ เช่น การประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ประชุม Morning Talk ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ในเวลา 08.30 น. ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมบุคลากรประจ าเดือน เป็นต้น  

ในด้านงานแผนและงบประมาณ ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
วิทยาลัยฯ โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ  รวมทั้งได้น าวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดยครอบคลุมแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้ด าเนินการทบทวนการ
ด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้ และปรับค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (ระดับกลยุทธ์) และตัวบ่งชี้ระดับโครงการ/กิจกรรม และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงาน และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม KPIs ทุก 
3 เดือน 

ด้านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พบว่า จากความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน 5 ความเสี่ยง มีความ
เสี่ยงจ านวน 4 ความเสี่ยง ที่ถูกบรรจุเข้าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ.2560 เพราะ ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ได้แก่  

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

แนวโน้มลดลง  
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่พียงพอต่อความต้องการ 
4. ค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
5. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย  

วิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการจัดการลดความเสี่ยงได้ จ านวน 3 ความเสี่ยง จากทั้งหมด 5 ความเสี่ยง คิด
เป็นร้อยละ 60 และมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 2 ความเสี่ยง คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ ในประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการได้ วิทยาลัยฯ จะทบทวนสาเหตุ/
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล น าระบบ competency มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ประเมินแบบ 360 องศา  มีการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้มี
ความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและการ
พัฒนาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนนวิชาการตามตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตร์  

การบริหารด้านงานคลังและพัสดุ มีการคาดการณ์แนวโน้มรายรับและรายจ่าย  เพื่อก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงานด้านการเงินซึ่งครอบคลุมทั้งอัตราก าลัง ค่าใช้จ่ายด าเนินการและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และสิ่งก่อสรา้ง 
มีการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน
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ของทรัพยากร  พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาล น าระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องกับตัวเงินและทรัพย์สินเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น  ได้จัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติที่ประสานกัน
ตามนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้เพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชีถูกต้อง   กระบวนการติดตามประเมินผล  ผู้บริหารติดตาม
ทรัพยากรด้านการเงินโดยการทบทวนรายงานทางการเงินและตัวชี้วัดที่ส าคัญทุก 3 เดือน 
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน คะแนนอิง
เกณฑ์มาตรฐาน 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตร 5 ข้อ ดี 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 5 คะแนน ดีมาก 

   
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ ระดับ
วิทยาลัย 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 1. ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการ
วางแผนกลยุทธ์ ควรมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ ที่
มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มาจากผลการ
วิเคราะห์ SWOT analysis บนพื้นฐานของการ
ใช้ข้อมูลจริง ควรมีการค้นหาหรือก าหนด
สมรรถนะหลักที่ส าคัญหรือโดดเด่นขององค์กร 
เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ที่จะน าพา
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ขององค์กร 
และก าหนดแผนปฏบิัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ ที่มีคา่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดทีช่ัดเจน ทัง้ทางด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและการบริการวชิาการไปในทิศทางเดียวกัน  

จัดสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพื่ อด า เนินการ
ทบทวน วิเคราะห์ SWOT analysis และ
วิสัยัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

 2. ด้านการสนบัสนุนบุคลากรทั้งสายวชิาการ
และสายสนบัสนุน ควรมีการวิเคราะห์หาปัจจัยที่
จะส่งผลต่อความผูกพนัของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร รวมทั้งความต้องการ/ความคาดหวังของ
บุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อจัดแผนพฒันาบุคลากรให้มี
ทักษะที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เช่น สายวิชาการ 
มีทักษะความเปน็ครู ทักษะดา้นการวิจัยและ
ทักษะด้านการให้การบริการ ส่วนสายสนบัสนุน
ให้มีทักษะที่สามารถสนับสนนุในแต่ละภารกิจ
อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถมีความก้าวหนา้ตาม
สายงานได้อย่างต่อเนื่อง 

มีการวิ เคราะห์/ทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ ระดับ
วิทยาลัย 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 3. การด าเนนิการด้านการจัดการความรู้ยังไม่ได้
ถูกก าหนดเป้าหมายทีช่ัดเจน และ ยังไม่
ครอบคลุมในประเด็นที่ก าหนด เช่น ด้านการ
วิจัย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ KM มีแผน
ในการจัดการเรียรู้ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และด้ าน อ่ืนๆ โดย
แผนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในแผนงานโครงการจัดการความรู้มุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้  ปีงบประมาณ 
2561  

 4. ควรพิจารณาวตัถุประสงค์ของตัวชี้วัดเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลที่ดีในการด าเนนิการ เช่น 

กา ร น า ข้ อ มู ล ก า รด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ปีงบประมาณ 2561 มาการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย ในปีการศึกษา 2560  
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2560 นั้น จะไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจริง ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2561 ได้ เนื่องจาก การ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
ปีงบประมาณ 2560 จะได้รับการตรวจ
ช่วงเดือน ตุลาคม 2561 เพราะต้องรอ
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560 จะท าให้ไม่
สามารถวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยได้ทัน
ตามรอบของการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน  หากมีการน าข้อมูล ปีงบประมาณ 
2561 ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ก็ จ ะ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายลักษณะประมาณการ ไม่ใช่
รายจ่ายที่แท้จริง ซึ่งข้อมูลที่ได้มาอาจจะ
ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง 

  5. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ควร
วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 

       จัดทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่แต่
ละหน่วยงานเสนอปัญหา/อุปสรรค/
ความเสี่ ยง  ที่ เกิดขึ้น ในระหว่างการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 เพื่อ
น ามาพิจารณาจัดท าประเด็นความเสี่ยง
ให้สอคล้องกับ การวิเคราะห์ SWOT , 
ผลกระทบ/ปัจจัย ที่ส่งผลให้วิทยาลัยฯ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 
2. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย 
3. มีการบูรณาการงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งมีระบบสนับสนุน

ให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. มีระบบการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
6. มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเข้ารับการประเมินความพร้อมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
     และการสาธารณสุข ตามเกณฑ์ WFME เพื่อเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาแพทย์ โดยสถาบันรับรอง 
     มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2561 

 
 

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

องค์กรยังต้องมีการพัฒนา 
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรยังไมต่่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ี 

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 และเอกลักษณ์             
ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  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 
 
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. แนวทางการด าเนินงาน  

         การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้มีการทบทวนแผนยุทธ์ฉบับใหม่ “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 
5 ปี พ.ศ.2560-2564 ผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย 4/2559  เมื่อ 28 พ.ค. 2559” (CMP_5.1-1-1) ดังนั้น 
ในการน าเสนอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ให้มหาวิทยาลัย และคณะ ส านัก  
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการทบทวนพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คร้ังที่ 11/ 
2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (CMP_5.1-1-2)  และน าเสนอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้   ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันเสาร์ที่  25 พฤศจิกายน 2560  
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย (CMP_5.1-1-3) 
 
2. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงาน  
          มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ตามแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-
2564 ของคณะ/วิทยาลัย/ส านักต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดตัวชี้วัดที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวลงสู่การ
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมเพื่อการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัด 
ในแต่ละมิติในการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของคณะ/
หน่วยงาน พร้อมทั้งให้คณะ/วิทยาลัยทบทวนค่าเป้าหมายในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว701 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ทบทวนค่าเป้าหมาย (ร่าง) 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 ระดับคณะ/วิทยาลัย เพื่อรวบรวมและเสนอลงนามโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยต่อไป  
           วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน และบุคลากรภายใน โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ  โดยได้น ายุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไป
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ตามแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ  

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดท าแผน
กลยุทธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้
ด าเนินการทบทวนการด าเนินงานทุกตัวบ่งชี้  และปรับค่าเป้าหมายของตัวบ่ งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับองค์กร (ระดับกลยุทธ์) และตัวบ่งชี้ระดับโครงการ/กิจกรรม และ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงาน และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-4)   
ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
            มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์การเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดย กอง
แผนงานด าเนินการปรับปรุง/ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น (โดยน าเสนอผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)  จนกระทั่งน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละของทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมอบกอง
แผนงานทบทวนค่าเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน  และทบทวน
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและลดรายจ่าย   
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และปรับค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อน าไปพัฒนาการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ระดับองค์กร (ระดับกลยุทธ์) และตัวบ่งชี้ระดับโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย วิทยาลัยฯ เพื่อมเพิ่ม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย   
 
       3. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ  โดยมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ และมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจ าปี ครบทุกพันธกิจ (CMP_5.1-1-5)  โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7-8 
สิงหาคม 2560 และมีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ของวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-1-6) 
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      4. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธแ์ผนปฏบิัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้เพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
             4.1 วิทยาลัยฯ ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และแจ้งเวียน

แผนดังกล่าวให้กับหน่วยงาน ทบทวนและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ.2561     
มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง คือ รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  พร้อม
น าเสนอรายงานผลดังกล่าวต่อกองแผนงาน (CMP_5.1-1-7) 

             4.2 วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ครบทุกพันธกิจ  
โดยรายงานการติดตามทุกไตรมาส (4 คร้ังต่อป) น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-
1-8)  และน าเสนอต่อไปที่กองแผนงาน  

              4.3 วิทยาลัยฯ มีการสรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแผนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในรอบ 9 เดือน โดย
น าเสนอที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และรายงานผลการประเมิน
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ไปกองแผนงาน เพื่อให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  (CMP_5.1-
1-9) 
 

 5. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดย 
       วิทยาลัยฯ มีน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  คร้ังที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  โดยที่มีการพิจารณา
ผลการด าเนินงานดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อน าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปี 2562 โดยพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ วาระ ครั้งที่ 6/
๒๕61 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 (CMP_5.1-1-10) ซึ่งมีการสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อม
ทั้งการปรับปรุงแผน  และมีน าการปรับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 เช่น มี
การเพิ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ เพื่อตอบเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560-2564 
และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พ.ศ.2560-2564 โดยเน้น  
         1. ระบบบริการสุขภาพชุมชน/โรคที่เปน้ปัญหาชุมชน/ผู้สูงอายุ  
         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 านวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร

ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย               
เพ่ือพิจารณาแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
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หน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(CMP_5.2-2-2.1) ซึ่งโดยสรุป หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 214,057.43บาท/คน/
ปี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 106,758.15บาท/
คน/ปี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 110,136.12บาท/คน/
ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 228,358.92 บาท/คน/
ปี  (CMP_5.2-2-2.2) 

2. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน ในปีงบประมาณ 2560 พบว่าค่าใช้จ่ายโดยรวม สัดส่วนที่มากท่ีสุด คือ (1) งบพัฒนาอาจารย์ ร้อยละ 
42.40 (2)  งบการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 42.05 (3) งบพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 12.91 และ (4) งบ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร้อยละ 2.64 ซึ่งแสดงได้ว่าทรัพยากรที่ส าคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการหลักสูตรโดย
ภาพรวม คือ ด้านการเรียนการสอน และ ทรัพยากรบุคคล (อาจารย์) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน (CMP_5.2-2-2.2) 

3. วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ดังนี้ 
           3.1 ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีความคุ้มค่ามากที่สุด 
ส่วนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  ยังไม่มีความคุ้มค่าต่อการบริหาร
หลักสูตร  
            3.2 ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต พบว่า มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แสดงถึงการ
บริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
            3.3 ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต พบว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้งานท า                  
ร้อยละ 100 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์   และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีบัณฑิตที่ได้งานท า  ร้อยละ 88.24  ลดลงจากปีก่อน 
แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ยังไม่มีนักศึกษาที่จบ
หลักสูตร 
            3.4 โอกาสในการแข่งขัน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 90.60 อยู่ในระดับดี และ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 82.00 อยู่ในระดับดี  (CMP_5.2-2-2.2)  ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ยังไม่มีนักศึกษาจบหลักสูตร 
             ทั้งนี้ ได้เสนอรายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 
30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แล้ว (CMP_5.2-2-2.3) 

 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

 ผลการด าเนินงาน : 
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1. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีมติรับทราบ

รายงานผลการด าเนินความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน) 
โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (CMP_5.1-3-3.1)  

2. เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยฯ 
ได้มีการด าเนินการให้หน่วยงานภายใน การทบทวนสาเหตุ/ปัจจุยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ตามขั้นตอน
และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีการระบุ/วิเคราะห์/ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง และ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง มายังงานแผนและงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ สรุปและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (CMP_5.1-3-3.2) 

3. งานแผนและงบประมาณ ได้น าเสนอการประมวลผลข้อมูล การระบุปัญหา/อุปสรรค จากการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากหน่วยงานภายใน จ านวน 6 ประเด็น เพื่อน ามา
ประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (CMP_5.1-3-3.3) เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าประเด็นปัญหาทั้ง 6 ประเด็น มาบรรจุ
ลงในแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

 ด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 1 ความเสี่ยง  คือ การประสานงานด้านการบริหาร
หลักสูตร วิจัย และบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยฯ และคู่ ความร่วมมือ (ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลิกนิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ) ไม่มีความชัดเจน และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารน้อย 

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร จ านวน 2 ความเสี่ยง คือ  
ประเด็นที่ 1 : วิทยาลัยฯ ไม่มีการก าหนดสมรรถนะหลักที่ส าคัญ เพื่อประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ ที่จะน าพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ขององค์กร 
ประเด็นที่ 2 : โครงการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ไม่มีตัวชี้วัดที่สามารถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ได้ 

 ด้านการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน (การประกันคุณภาพ) จ านวน 3 ความเสี่ยง คือ  
ประเด็นที่ 1 : บุคลากรทางการแพทย์ลาออกบ่อย/ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ประเด็นที่ 2 : จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ.ที่ก าหนด 
ประเด็นที่ 3 : การจัดการความรู้ (KM) ไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และไม่
ครอบคลุมในประเด็นพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ 

2. งานแผนและงบประมาณ ได้ด าเนินการแจ้งแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปยังหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (CMP_5.1-3-3.4)  

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน โดยงานแผนและงบประมาณ ได้
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าฯ 
ดังนี้ 
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6.1. ครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) (CMP_5.1-3-3.4) และน าเสนอผลการติดตามต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
(CMP_5.1-3-3.5) 

6.2. ครั้งที่ 2 ได้ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 –มิถุยายน 2561) (CMP_5.1-3-3.6) 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม  2561 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ (CMP_5.1-3-3.7) โดยจากจ านวนความเสี่ยง
ทั้งหมด 5 ความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการจัดการ ทั้ง 5 ความเสี่ยง 

6.3. ครั้งที่ 3 ได้ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 –กันยายน 2561) (CMP_5.1-3-3.8)) 
จากจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด 6 ความเสี่ยง มีผลการด าเนินการแยกตามสถานะ ดังนี้  
(CMP_5.1-3-3.9) 

 ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจัดการระดับความเสี่ยงให้ลดลง
จากตัวบ่งชี้ได้ จ านวน  5 ความเสี่ยง ได้แก่ 
1. การประสานงานด้านการบริหารหลักสูตร วิจัย และบริการวิชาการระหว่าง

วิทยาลัยฯ และคู่ความร่วมมือ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ) ไม่มีความชัดเจน และมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร
น้อย 

2. โครงการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ไม่มีตัวชี้วัดที่สามารถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ได้ 

3. โครงการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะฯ ไม่มีตัวชี้วัดที่สามารถ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ได้ 

4. บุคลากรทางการแพทย์ลาออกบ่อย/ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. การจัดการความรู้ (KM) ไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัด เจน และไม่

ครอบคลุมในประเด็นพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ 
 

 ความเสี่ยงที่ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามาถด าเนินการลดระดับความเสี่ยง
จากตัวบ่งชี้ลงได้ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ 
1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

สกอ.ที่ก าหนด  
 

             การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า จาก
ความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน 6 ความเสี่ยง วิทยาลัยฯ สามารถด าเนินการจัดการลดระดับความเสี่ยงลง จากค่าบ่งชี้
ความเสี่ยงได้ จ านวน 5  ความเสี่ยง จากทั้งหมด 6 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 1  ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการได้ วิทยาลัยฯ จะทบทวนสาเหตุ/ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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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 าแผนกลยุทธ์
ของวิทยาลัยและมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือ
โครงการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานให้ดีขึ้นจากข้อที่เป็นโอกาสพัฒนาที่ระบุผลการประเมินในปีที่
ผ่านมา รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณ 
(CMP_5.1-4-4.1) และวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2559 ซึ่งแผนกลุยทธ์ฉบับนี้เปรียบเสมือนเครื่องชี้น าการพัฒนา
ให้วิทยาลัยก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกภารกิจ (CMP_5.1-
4-4.2) 

2. หลักประสทิธิภาพ         เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีนโยบายให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏิบัติราชการหน้าที่พิเศษ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ (CMP_5.1-4-4.3 ) 
      วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยให้งบประมาณในการพัฒนาตนเองทั้งบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (CMP_5.1-4-4.4) 
      วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เข้าอบรมในโครงการ UBU-UH 2018 Project ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน -17 กรกฎาคม 2561 (CMP_5.1-4-4.5) 
    รวมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น  

1) เทคนิคการให้บริการงานยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) แนวเวชปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน เรื่อง เวทย์มนตร์

ของคนเป็นครู (CMP_5.1-4-4.6)  
         นอกจากนี้ได้มีการปฏิรูปงานของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ในการ
ท างานกับผู้บริหารระดับสูงดียิ่งขึ้น เช่น 
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        2.1 การปรับปรุงการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น มีปฏิทินการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี การส่ง
วาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบให้กรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
ศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เป็นต้น (CMP_5.1-4-4.7)  
       2.2 ทุกวาระที่จะเสนอเข้าที่ประชุมต้องผ่านการพิจารณาให้น าเข้า
ที่ประชุมจากประธานคณะกรรมกรรมประจ าวิทยาลัยฯก่อน จึงจะน าเข้า
ที่ประชุมได้ (CMP_5.1-4-4.8)   

3. หลักการตอบสนอง        วิทยาลัยฯมีการน าระบบประกันคุณภาพใช้ในการพัฒนาองค์กร 
อย่างต่อเนื่องเพื่อประกันมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และผลงาน ทั้งใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ โดยมีการแจ้งต่อผู้บริหารในการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ให้ทราบผลการประเมินและรับข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุง ทุกครั้งเมื่อมีการประเมิน เพื่อด าเนินการตามพันธกิจให้
ครอบคลุมทั้งสี่ด้านตามมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะพันธกิจหลักคือ ผลิต
บัณฑิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรับใช้สังคม (CMP_5.1-4-4.9) 

4. หลักภาระรับผดิชอบ       วิทยาลัยฯ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เป็นประจ า
และต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการด าเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงานตามความรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
 (CMP_5.1-4-4.10)  

5. หลักความโปร่งใส       วิทยาลัยฯ มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน คือ มีการเผยแพร่
ข้อมูลการด า เนินงานต่อสาธารณะ  เช่น รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ รายงานประจ าปี รายงานการประเมิน
ตนเองทุกปี  (CMP_5.1-4-4.11)  และมีความพร้อมในการรับการ
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(CMP_5.1-4-4.12)  แล ะน า ผลการสอบบัญชี  เ สนอที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (CMP_5.1-4-4.13) 

6. หลักการมีส่วนร่วม        บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและร่วม
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการประชุม
หารือ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ประชุม Morning 
Talk ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ในเวลา 08.30 น. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ประชุมบุคลากรประจ าเดือน ฯลฯ 
       ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ได้เชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (CMP_5.1-4-4.14) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
       คณบดี ได้จัดให้มีสายตรงคณบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรและนักศึกษา (CMP_5.1-4-4.15)  และหากมีผู้ ขอเบอร์
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โทรศัพท์มือถือของคณบดี งานเลขานุการสามารถบอกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของคณบดีได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน 
       ในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตั้งแต่คร้ังที่ 6/2560 
เป็นต้นไป ไม่เพียงแต่คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
คณบดียังเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยคณบดีทุกท่าน ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
นโยบายด้านต่าง ๆ โดยตรง และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ร่วมกัน  (CMP_5.1-4-4.16) 
       คณะทีมผู้บริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและวางแผนงาน การด าเนินการของหน่วยงาน  โดยได้เชิญ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงาน พบปะผู้บริหาร เพื่อเสนอ
ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
(CMP_5.1-4-4.17)  

7. หลักการกระจายอ านาจ        ผู้บริหารมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้
ปฏิบัติในล าดับถัดไป เพื่อลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ที่เพิ่มความคล่องตัว และให้อ านาจในการตัดสินใจของ
บุคลากรตามความเหมาะสม (CMP_5.1-4-4.18)  

8. หลักนิติธรรม        วิทยาลัยฯ บริหารโดยการยึดถือ กฎหมาย  ระเบียบ กติกา 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนอกเหนือจาก
กฎระเบียบของทางราชการแล้ว วิทยาลัยฯได้มีการวางกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น 
(CMP_5.1-4-4.19)  

9. หลักความเสมอภาค         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริหารจัดการ โดยบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการปฏิบัติ และได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน (CMP_5.1-4-4.20)  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ         คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ใช้มติที่ประชุมในการพิจารณา
เร่ืองที่มีความส าคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันอย่างฉันทามติ  เช่น  

1.) อนุมัติจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอ.พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2560  
2.) อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

3.) อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

4.) อนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อของสายวิชาการ 
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5.) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

6.) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

7.) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8.) รับรองผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ของวิทยาลัยฯ 
9.) รับรองผลสอบรวบยอดทักษะและหัตถการทางคลินิก (OSCE) 

คร้ังที่ 1/2560 ปีการศึกษา 2560 
10.)  อนุมัติเปิดรายวิชา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
11.) การเปลี่ยนชื่อตึกกายวิภาคศาสตร์ เป็น อาคารสมตชจิตต์ 

ยอดเศรณี 
12.) อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา 
13.) เห็นชอบการขอปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  
และการจัดท า(ร่าง) ประกาศ ม.อุบลฯ เรื่อง เรื่อง การจัดการ
ศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

14.) พิจารณาเลือก ผศ.มินตรา สาระรักษ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

15.) อนุมัติให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับการตรวจ
ประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษาในระดับชั้นปรีคลินิก
เพิ่มจากแพทยสภา มอบงานบริการการศึกษาด าเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น (CMP_5.1-4-4.21) 

 
 

 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 ผลการด าเนินงาน : 
      วิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ด าเนินงาน (CMP_5.1-5-5.1) โดยก าหนด
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต          
ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ  ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประชุม ทบทวนผลการด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา  
และก าหนดประเด็นความรู้ แผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และน าไปปฏิบัติผ่านโครงการ
การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยฯ (CMP_5.1-5-5.2)  
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     วิทยาลัยฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ในด้านทักษะการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการด าเนินการจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน  5 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 (2) โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ ประกอบด้วยเรื่อง การวิจัยสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ , เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิจัย R2R 
เพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10, เรื่อง การพัฒนาวัคซีนโดยใช้แบคทีเรียเป็นพาหะ
น าส่ง ฯลฯ (3) โครงการจัดการความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้าน อ่ืนๆ เรื่อง คนดีและความดี...  
ดีอย่างไรไม่เกิดโทษ และเรื่อง เทคนิคการให้บริการงานยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ  
     จากการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าวอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ที่เข้าร่วม
โครงการได้มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวทางปฏิบัติที่ดี ในด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เวทมนตร์ของคนเป็นครู (CMP_5.1-5-5.3) และ เรื่อง 
เทคนิคการให้บริการงานยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ (CMP_5.1-5-5.4) ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้น าความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ/ปรับใช้กับการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังน าเผยแพร่บนเว็บไซด์วิทยาลัยฯ www.cmp.ubu.ac.th 
ใน quick link: KM CMP (CMP_5.1-5-5.5) รวมทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและจัดท าเป็น
รายงานประจ าปี (CMP_5.1.5-5.6) 
     ผลจากการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.257 -2560 (ปัจจุบัน) 
มีการด าเนินโครงการกิจกรรมครอบคลุมพันธกิจวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ 3 ด้าน ปรากฏดังตาราง 
 
ล าดับที่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
1 ด้านการเรียนการสอน 1 2 2 1 
2 ด้านการวิจัย 1 1 3 1 
3 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ 3 3 1 2 

 

   จากตารางเห็นได้ว่าผลการจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามแผนงานและพันธกิจ
ของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้จากการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา กรรมการ
ประเมินได้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรหรือตัว
บุคคลในองค์กร และควรจัดให้มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพ่ิมขึ้น ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จึงได้
เชิญบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง เทคนิคการให้บริการงานยานพาหนะ
อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้น ซึ่งในปีต่อไป วิทยาลัยฯ มีแนวทางในการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย
ขึ้นเพ่ือสนองตอบความต้องการของบุคลากรในองค์กร ภายใต้พันธกิจของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 

 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 ผลการด าเนินงาน 
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        ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งมีพันธกิจหลักร่วมกันที่ส าคัญ 4 ประการอันประกอบด้วย การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีการด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีทิศทางและมี
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ (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  
ที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และได้ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
โดยมีการถ่ายทอดแผนสู่บุคลากรและแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจน และมีแนวทางติดตาม/ประเมินผลให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด (CMP_5.1-6-6.2)  
                  2. วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ให้มีความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  (CMP_5.1-6-6.3) มีการติดตามผลการด าเนินงานของ
แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนนวิชาการตามตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตร์ รอบ 9 
เดือน (CMP_5.1-6-6.4)  
       ผลการด าเนินงาน การติดตาม ในส่วนตัวชี้วัดที่ไม่เป็นตามเป้าหมาย ได้มีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. การส ารวจความสุขและความผูกพันธ์ต่อองค์กร ร้อยละความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลบังคับ หรือไม่เป็นจุดสนใจต่อบุคลากร จึงท าให้มีบุคลากรเข้ามาตอบจ านวนน้อยคิด
เป็นร้อยละ 30.3 มหาวิทยาลัยจึงได้มีการประชาสัมพันธ์การส ารวจความสุขและความผูกพันธ์ต่อองค์กร 
เพิ่มเติม ท าให้มีผู้กรอกแบบส ารวจความสุขและความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละของบุคลากร
ที่มีความสุข 96 ท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 87 ซึ่งท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ:-ควรมีประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเล็งเห็นความส าคัญ และควรพัฒนา
ส่งเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

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

3. ทุนพัฒนาอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการอนุมัติให้อาจารย์ลาศึกษาต่อใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจ า ท าให้ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิฯ ระดับปริญญาเอกไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ.  
ข้อเสนอแนะ:- วิทยาลัยฯ ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยดูจากศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนเป็นส าคัญ แต่ต้องค านึงถึงคุณวุฒิอาจารย์ในระยะยาวด้วย  

4. ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาแพทยศาสตร์ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากในเป็นสาขาขาดแคลนและวิทยาลัยฯ 
ต้องการ (เช่น พยาธิวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน) ไม่มีผู้สนใจสมัครขอรับทุน ในขณะที่บาง
สาขามีผู้สนใจมากเกินความต้องการ อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นในด้านภาระงานบริการทาง
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การแพทย์ ที่ต้องใช้อัตราก าลังแพทย์สูง จึงต้องอนุมัติทุนศึกษาต่อโดยดูความต้องการของผู้สมัครด้วย ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการสมัครของอาจารย์ในสาขาแพทยศาสตร์  
ข้อเสนอแนะ:- ควรก าหนดโควตา กรอบสาขาที่ขาดแคลน และสาขาที่เป็นที่นิยม โดยค านึงถึงภาระงาน

บริการ และแผนอัตราก าลังอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในระยะยาวด้วย   

 
 

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 วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยมีทั้งผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
โดยควบคุม ก ากับติดตาม และพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  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  

2. วางแผนการด าเนินงาน พร้อมก าหนดค่าเป้าหมายด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ (CMP_5.1-7-
7.3) 
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 2560 วิทยาลัยฯได้มีการด าเนินงานตามแผนด้านประกันคุณภาพศึกษาภายใน ดังนี้  
1.จัดท านโยบายและระบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน (CMP_5.1-7-7.4) โดยก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
         1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์), หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สกอ.)  ซึ่งระดับ
หลักสูตร ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน ไปเมื่อวันที่ 13,19 กรกฎาคม 2561 และ 9 สิงหาคม 2561 ผ่านมาตรฐาน
หลักสูตร ที่ 2.50, 3.40 และ 3.37  คะแนน ตามล าดับ ซึ่งในภาพรวมที่ 3.09 คะแนนน อยู่ในระดับพอใช้ 
         2. ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 ได้ใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพ WFME ในการ
ตรวจประเมินหลักสูตร เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2561 และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีระยะวลารับรอง ปี 2560 -2564
ดังกล่าว (CMP_5.1-7-7.5) 
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         3. ระดับวิทยาลัย ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย (สกอ.) และก าหนดวันตรวจประเมินใน
วันที่ 25-26 กันยายน 2561   (CMP_5.1-7-7.6)           
         4. ด าเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพที่วิทยาลัยด าเนินการและมีแผนที่จะ
น ามาใช้ในการด 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 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดอบรม  (CMP_5.1-7-
7.8)  

- ส่งผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้ารับการอบรมเกณฑ์ TQA Training Program 2018 ซึ่งเป็นเกณฑ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวททางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2561 (CMP_5.1-7-7.9) 

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

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online 3D 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ/ สถาบัน (CMP_5.1-7-7.10) 
- แจ้งเวียน แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 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 9 ตัวบ่งชี้ ไม่
บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ (CMP_5.1-7-7.13)        
              
             การน าผลประเมินไปปรับปรุง 
              วิทยาลัยฯ เมื่อรับทราบผลประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559 และในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 
2560 ได้จัดท าแบบสรุปและแจ้งเวียนผลประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน  (CMP_5.1-7-7.14) และน า
แผนพัฒนา/ปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป และคณะกรรมการประกัคณภาพการศึกษาวิทยาลัยฯ  และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้ก ากับ
และติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (CMP_5.1-7-7.15) 
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              กรณีที่ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  วิทยาลัยได้
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในรอบปี
ถัดไป (CMP_5.1-7-7.16)       

             
 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/วิทยาลัย  2558 - 2560 

รายละเอียด ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 7 6 7 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-7 1,2,3,4,6,7 1-7 
3. คะแนนประเมิน 5 4 5 

  4. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

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 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ฉบับวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2560  

CMP_5.1-1-1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/ 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2560  

CMP_5.1-1-1.4 โครงการเชิงปฏิบตัิการกระบวนการการทบทวนแผนยทุธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจ าปี 
พ.ศ.2561 

CMP_5.1-1-1.5 แผนปฏบิัติการประจ า ปี พ.ศ.2561 
CMP_5.1-1-1.6 รายงานประจ าปี 2560 
CMP_5.1-1-1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฏาคม 

2561 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยทุธ์ รอบ 9 เดือนประจ าปี 2561 
CMP_5.1-1-1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

   1. รายงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60– ธ.ค.60) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561 
   2. รายงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61– มี.ค.61) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 
   3. รายงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61– มิ.ย.61) ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/My%20Documents/QA%202554/เอกสารแนบ
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CMP_5.1-1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฏาคม 
2561 พร้อมบันทึกผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วัดของแผนกลยทุธ์ รอบ 9 เดือนประจ าปี 
2561 

CMP_5.1-1-1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 6/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
CMP_5.2-2-2.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานจัดท าบญัชีต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต และระเบียบวาระการประชุม

ต้นทุนต่อหลักสูตร 
CMP_5.2-2-2.2 รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลิตบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 

CMP_5.2-2-2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ.2561 

CMP_5.1-3-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 
2560 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ณ สิ้น 30 กันยายน 
2560 

CMP_5.1-3-3.2 บันทึกด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 00135 วันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงในการด าเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน/กลุ่มวิชา/ฝ่าย/งาน เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

CMP_5.1-3-3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 
2560 เร่ือง การระบุปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
น ามาประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

CMP_5.1-3-3.4 บันทึกด่วนที่สุด ที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 00027 วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

CMP_5.1-3-3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 31 มีนาคม 
2561 

CMP_5.1-3-3.6 บันทึก ที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 081 วันที่ 15 มิถุนายน  2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รอบ 9 เดือน 

CMP_5.1-3-3.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่  26 กรกฎาคม  
2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 9 เดือน ณ สิ้น 30 มิถุนายน 
2561 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 
 

101 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-3-3.8 บันทึก ที่ ศธ 0529.16.1.7/ว 097  วันที่  3  กันยายน  2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน 

CMP_5.1-3-3.9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 12 เดือน ณ สิ้น 30 กันยายน 2561 

CMP_5.1-4-4.1 รายงานแผนปฏิบัติการประจ าป ี2561 
CMP_5.1-4-4.2 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
CMP_5.1-4-4.3 ค าสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เร่ืองมอบหมายงาน 
CMP_5.1-4-4.4 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนา

บุคลากร ประจ าปงีบประมาณ 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

CMP_5.1-4-4.5 บันทึกข้อความจากงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ศธ 0529.5.1/949 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เร่ือง  
ขอแจ้งก าหนดการจัดโครงการ UBU-UH 2018 Project 

CMP_5.1-4-4.6 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน 2 กิจกรรม 

CMP_5.1-4-4.7 หนังสือแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2561 
CMP_5.1-4-4.8 ตัวอย่างแบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
CMP_5.1-4-4.9 

 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560  
วาระที่ 5.1 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเร่ืองเพื่อพิจารณา จ านวน 1 
เร่ือง หน้า 8-9  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
วาระที่ 5.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีเร่ืองเพื่อพิจารณา จ านวน 2
เร่ือง หน้า 7-9 

CMP_5.1-4-4.10 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 วาระ
ที่ 5.3 งานแผนและงบประมาณ มีเร่ืองเพื่อพิจารณา จ านวน 1 เร่ือง หน้า 7-9  วาระที่ 
5.3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 
วาระที่ 5.4 งานแผนและงบประมาณ มีเรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง หน้า 11-17  
วาระที่ วาระ 5.4.1 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) และ
วาระที่ 5.4.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน ณ สิ้น 
31 มีนาคม 2561 

CMP_5.1-4-4.11 - หน้าเวปไซด์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลยัฯ 
- หน้าเวปไซด์ รายงานประจ าปี 
- หน้าเวปไซด์ ประกันคุณภาพการศึกษา 
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CMP_5.1-4-4.12 - รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 
CMP_5.1-4-4.13 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2561 
CMP_5.1-4-4.14 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 5/2560 

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560  
CMP_5.1-4-4.15 หน้าเวปไซด์ สายตรงคณบด ี
CMP_5.1-4-4.16 ตัวอย่างหน้าปกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 
CMP_5.1-4-4.17 หนังสือจากงานบริหารบุคคล ทีศ่ธ 0529.16.1.4/01133 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง

เชิญประชุมผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 1  
CMP_5.1-4-4.18 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 875/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2560 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 876/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 874/2560 เร่ืองแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 224/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2130/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 863/2561 เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่งานพัฒนา
นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 

CMP_5.1-4-4.19 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.5/ ว 0655 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เร่ือง แจ้งแนว
ปฏิบัติการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลราชการ 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.5/ ว 1037 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจ้ง
ก าหนดการส่งใช้เอกสารเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.3/ ว 2445 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แจ้งเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายได้มหาวิทยาลัย 

CMP_5.1-4-4.20 - หนังสือจากงานบริหารบุคคล ที่ ศธ 0529.16.1.4/01544 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เร่ือง 
ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร และประกาศวิทยาลัยวิทยาลัยฯ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร 
-ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้งบ
พัฒนาบุคลากร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
- หนังสือจากงานบริหารบุคคล ที่ ศธ 0529.16.1.4/01545 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เร่ือง 
ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการขอรับสวัสดิการบุคลากร และประกาศวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดระบบสัวสดิการบุคลากร 
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- ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบ
สวัสดิการบุคลากร  

CMP_5.1-4-4.21 - ตัวอย่างรานงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ที่ใช้มติที่ประชุมในการ
พิจารณาเร่ืองที่มีความส าคัญเพือ่หาข้อตกลงร่วมกันอย่างฉันทามติ   

CMP_5.1-5-5.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ 
CMP_5.1-5-5.2 โครงการ KM CMP 
CMP_5.1-5-5.3 แนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง การเรียนการสอน 
CMP_5.1-5-5.4 แนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง ยานพาหนะ 
CMP_5.1-5-5.5 เว็บ KM CMP http://www.cmp.ubu.ac.th/~cmpn/th/all_news.php?type=00024 
CMP_5.1-5-5.6 รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง KM 
CMP_5.1-6-6.1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2560-2564 
CMP_5.1-6-6.2 แผนกรอบอัตราก าลังและแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562 
CMP_5.1-6-6.3 แบบเสนอแผนด าเนนิงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และประกาศฯ หลักเกณฑ์

และวิธีการงบพัฒนาบุคลากร วทิยาลัยฯ 
CMP_5.1-6-6.4 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร/ต าแหน่งทางวชิาการ/(วาระ) รายงานการปรุมคณะกรรมการ

ประจ าวทิยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2561 
CMP_5.1-7-7.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิยาลัยฯ  
CMP_5.1-7-7.2 ค าสั่งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บหลักฐานตามรายงานการ

ประเมินตนเอง วิทยาลัยฯ 
CMP_5.1-7-7.3 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ 2560 
CMP_5.1-7-7.4 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

เร่ือง แนวทางการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา
2560 

CMP_5.1-7-7.5 บันทึก เร่ือง ขอแจ้งผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2561 พร้อมรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 

CMP_5.1-7-7.6 บันทึก เชิญเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดบัวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
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 โครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ : EdPEx ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  

CMP_5.1-7-7.9 บันทึก เข้ารับการอบรมเกณฑ์ TQA Training Program 2018 
CMP_5.1-7-7.10 บันทึก สง่รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ต่างๆ 
CMP_5.1-7-7.11 บันทึก แจ้งเวียน เร่ือง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 
CMP_5.1-7-7.12 บันทึก ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยฯ  
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.1-7-7.13 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ (รอบ 12 เดือน)  ครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

CMP_5.1-7-7.14 บันทึก ขอความอนุเคราะห์จัดท าแผนการพฒันาปรบัปรุงดา้นการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

CMP_5.1-7-7.15 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร วทิยาลัย ปีการศึกษา 2560 หรือรายงานการประชุม
กรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที ่8/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เร่ือง ผลประเมิน
คุณภาพภายในระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และผลการด าเนินงานระดับวิทยาลยั 
รอบ 12 เดือน พร้อมข้อเสนอแนะ และแผนพฒันาคุณภาพระดับหลักสูตร 

CMP_5.1-7-7.16 แผนปฏบิัติงาน Action Plan ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 เร่ือง ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
ปรับปรุงแผลกลยุทธ์ในแผนปฏบิัติงานประจ าปี 2561 
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ตัวบ่งชี้ที่   5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
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 มีการก าหนดนโยบาย วางระบบและกลไก ตลอดจนการก ากับติดตาม
และการพัฒนางานประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  
1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรมีการก าหนดนโยบาย ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพ
หลักสูตร โดยใช้หลัก PDCA เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร 

กระบวน
การ  

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดของงาน ช่วงเวลาท่ี
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดช
อบ 

สิ่งอ้างอิง/
เอกสารแนบ

ท้าย 
P 1. เริ่มต้น 

2.  
 
 

1. ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทย์ฯ มี
การเปลี่ยนแปลงคณบดีและผู้บริหาร จึง
ส่งผลให้มีการปรับคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปร ะ กั น คุณภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ฯ ประธานแต่
ละหลักสูตร และผู้บริหารจากศูนย์แพทย์ทั้ง 
2 ศูนย์ เพื่อร่วมกัน ก าหนดนโยบาย วาง
ระบบกลไก ควบคุมและพัฒนางานประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯ มีหน้าที่หลักในการ
ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร
พิจารณาผลการตรวจประเมินภาพภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยฯ ปี
การศึกษา 2560 (Route couse analysis) 
โดยพิจารณาผลการตรวจประเมินภาพ
ภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยฯ ปี

 อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 
 
คณะกรรม
การประจ า
วิทยาลัยฯ 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข ปี 
2560 
(CMP_5.2-
1-1.1) 
 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ า
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 

ก าหนดแนวทางการ
ประกนัคุณภาพ

หลักสูตร 
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การศึกษา 2560 (Route couse analysis) 
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ
ส านักงานการอุดมศึกษา เกณฑ์สภาวิชาชีพ 
WFME เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
หลักสูตร จากนั้นจึงน าเสนอแผนแนวทางการ
ประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการวิทยาลัย ฯ 
ให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

ครั้งที่ 
11/2560วันที่ 
เรื่อง 
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา)  
และครั้งที่ 
8/2561  
 

D 3. ปรับปรุง 
 
 

พิจารณาอนุมตั ิ
นโยบาย 

 
 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ฯ เสนอร่างนโยบาย
และแผนแนวทางการประกันประกันคุณภาพ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพือ่พิจาณา
และขออนุมัติจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ  

 งานประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ 
 
คณะกรรม
การ
ประกนั
คุณภาพ
การศกึษา 
วิทยาลัย
แพทยศาส
ตร์ฯ 
 
คณะกรรมก
ารประจ า
วิทยาลัยฯ  

(CMP_5.2-
1-1.2 : 
คู่มือประกัน
คุณภาพ
วิทยาลยั
และระดับ
หลักสูตร) 

D 4.  
 
 
 

3.1 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพวิทยาลัยระดับ
หลักสูตร 
3.2 ด าเนินการตามนโยบายประกันคุณภาพ 
3.3 ก าหนดเป้าหมายตวับ่งชี้ มีการชี้แจงตัว
บ่งชี้ และท าความเข้าใจตัวบ่งชี้  และจดั
อบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.4  มอบความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
แต่ละตัวบ่งชี้ให้กับผู้บริหารและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรเพื่อด าเนินการ และติดตาม
ผลการด าเนินการ ระดบัหลักสูตร  
3.5 อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรายงานผลการ
ด าเนินการ ตามรอบที่ก าหนดต่องานประกัน
ฯ 
3.6 งานประกันรายงานผลการด าเนินการ
ระดับหลักสูตร ตามรอบทีก่ าหนด ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ 
3.7 คณะกรรมการประจ าวิทยาลยั ฯ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 

 อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 
งาน
ประกัน
คุณภาพ 
 
คณะกรร
มการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
วิทยาลยั
แพทยศา
สตร์ฯ 
 

 

D 5.  
 
 
 

4.1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนนิการ
ตามตัวบ่งชี้ตามระบบคุณภาพของ สกอ.  
4.2 มีการตรวจติดตามระดับหลกัสูตรโดย
กรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ

 อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 

(CMP_5.2-
1-1.3 
รายงานผล
การ

การควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ 
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ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 
 และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย โดย
ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 9 และ 12 
เดือน  
4.3 ติดตามผลการด าเนินการตรวจประเมิน
หลักสูตรแพทย์ฯ ตามเกณฑ์ WFME 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 
 
คณะกรร
มการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
วิทยาลยั
แพทยศา
สตร์ฯ 
 
กรรมการ
ประจ า
วิทยาลยั
ฯ 

ด าเนินงาน
ระดับ
หลักสูตร 
น าเข้า
กรรมการ
ประจ า
วิทยาลยัฯ) 

C 6.  
 
 
 
 

5.1 จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและเตรียมความพรอ้มรับการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการประเมิน
ภายใน และรายงานการตรวจประเมิน
หลักสูตรแพทย์ฯ ตามเกณฑ์ WFME 
5.2 ซ้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินภายในวิทยาลัย 
5.3 รับผลการประเมินจริงจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ
คณะกรรมการประเมิน WFME 

 อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 
คณะกรร
มการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
วิทยาลยั
แพทยศา
สตร์ฯ 
 
กรรมการ
ซ้อมตรวจ
ประเมิน
ภายใน
ระดับ
หลักสูตร 
 

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

 7. สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

5.1น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายในวิทยาลัย ฯ 
และผลการตรวจประเมิน WFME มา
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยการจัดท า
แผนการปรับปรุง 
5.2 ติดตามการด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 - อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 
- 
คณะกรร
มการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
วิทยาลยั

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

น าผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 
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แพทยศา
สตร์ฯ 
 
-งาน
ประกัน
คุณภาพฯ 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
           จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ ทั้งจากงบประมาณแผน่ดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอส าหรับบคุลากรและ
นักศึกษา เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัย
แพทย์ฯ จึงมีระบบการจัดสรรงบประมาณของทั้งบุคคลกรสายวิชาการและสายสนับบสนุน ทั้งในแง่การ
ฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการประจ าปี การลาศึกษาต่อของอาจารย์ (CMP_5.2-1-1.7 ประกาศวิทยาลัย
แพทย์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร) และจัดให้มีการส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับบสนุน เพื่อให้ได้พัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
และความต้องการของบุคลากร  (CMP_5.2-1-1.8 ตารางข้อมูลบุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองและลาศึกษา
ต่อ)  

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดซื้อต าราทั้งเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal, e-
Book) ฐานข้อมูลออนไลน์ Access Medicine Uptodate การจัดหาสื่อการสอน  หุ่น และหัตถการต่างๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการฝึกผู้ป่วยจ าลอง การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายครบทุกห้อง จัดให้มี
ห้องเรียนกลุ่มย่อย PBL ห้องสมุดวิทยาลัย ฯ ห้อง common room จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เ อ้ืออ านวยต่อการสืบค้นข้อมูล (CMP_5.2-1-1.9 โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อรองรับการเรียนการสอน) และการจัดเตรียมห้องเรียนอัจฉริยะพร้อม
ตดิตั้งครุภัณฑ์ (smart classroom) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งปัจจุบันได้
เปิดบริการให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้ในการเรียนการสอน  และเพื่อ
จัดอบรมต่าง ๆ ที่เก่ียงข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
โดยทรัพยากรการเรียนการสอนในด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ มีระบบและกลไกตามแบบ PDCA ดัง
ตาราง 
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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
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 
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
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ฯ 
 
5. งานบริการ
การศึกษา 

(CMP_5.2-1-
1.11 : 
โครงการฯ 
ตามแผน
ปฏิบัติงาน 
(action plan) 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

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 
 

 
 
 

D 4 
 

1. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูแ้ละอาจารย์พิเศษ 

 1.คณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการ 

( CMP_5.2-1-
1.12 : กิจกรรม

ส ารวจและวางแผนการ
จัดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้และความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร 
 

ขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

 จัดท าแผนการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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 2. การบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
3. การซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
4. การสอบเทียบสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
5. การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
6. การบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

2.คณะกรรมการ
ห้องสมุด 
3. งานบริการ
การศึกษา 

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
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์ฯ ประชุมประเมิน
กระบวนการด าเนินงานการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ก่อนเปิด
ภาค

การศึกษา
ที่ 1 ของ

ทุกป ี

1.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2.คณะกรรมการ
ประกันคณภาพฯ 
 

(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 และ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

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

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ(CMP_ 5.2-2-2.2 : 2.คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: มีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 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 2560) 

5. คณะกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา: คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ และคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้การ
ด าเนินการบรรลุตามแผนงานที่วิทยาลัยฯ ก าหนด  นอกจากนั้นยังมีการจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาเกณฑ์ และคู่มือเกณฑ์ WFME (ส าหรับหลักสูตรแพทย์ฯ) เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯรวมทั้งศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯตามล าดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของทุกหลักสูตรรวมทั้งศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาทั้ง 2 แห่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน (CMP_5.2-2-2.5 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ)   
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 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร   

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

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.2 งบประมาณงานบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แยกตามหมวดการได้รับ
จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 
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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) โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
เสริมประสบการณืวิชาชีพแทย์ ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน (CMP_5.2-3-3.3 : โครงการการ
จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพแพทย์รหัสวิชา 1901 309) และโครงการฝึก
ปฏิบัติการจิตปัญญาศึกษาและสุนทรีสนทนาในรายวิชาวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม (CMP_5.2-3-
3.4 : โครงการฝึกปฏิบัติการจิตปัญญาศึกษาและสุนทรีสนทนาในรายวิชาวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวช
กรรม รหัสวิชา 1901 101) โครงการสร้างประสบการณ์การทางคลินิกเพื่อบูรณาการกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน โครงการศึกษาดูงานระบบเลือดและวิชาหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ 3 และโครงการสนับสนุนให้
นักศึกษาร่วมส่งเสริมและพ ฒนาชุมชน เป็นต้น 
- ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ และเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาและมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพต่อไป (CMP_5.2-3-3.4 : โครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้เสริมในรายวิชาของนักศึกษา สาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อม และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตร วท.บ สาธารณสุขศาสตร์) และโครงการ
การเรียนรู้แบบ Active leaning นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถอยู่ในสังคม
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี จึงได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษาใน
วิทยาลัยฯ ด้วยในโครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา (CMP_5.2-3-3.5 : โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา)  
เช่น  
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- ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะมีโครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับนักศึกษาสถาบันอ่ืนๆ ในประเทศ เช่น 
กิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์ กีฬาสาธารณสุข กิจกรรมเฟรชชี่ และกิจกิรกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา  - ส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษา 
- ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (จิตอาสา) เช่น โครงการวันมหิดลและกิจกรรมวันมหิดล 
- ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อม
ในการประกอบอาชีพต่อไป  
- ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพื่อศักดิ์ศรี ว.แพทย์ฯ 
โครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง โครงการแรกพบสบตา โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรณที่ 21  
     การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีงานท า ถือเป็นหนา้ที่ส าคัญยิ่งของวิทยาลัยฯ ดังนัน้ 
วิทยาลัยฯ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ ดงัแผนภูมิ 3.3 เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอในการสนับสนนุให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ด าเนินการต่อไปได ้
 
แผนภูมิที่ 3.3 งบประมาณงานพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 

 
 
 
 
3.นักศึกษา วิทยาลัยฯให้ความส าคัญกับนักศึกษา มีเป้าประสงค์ให้นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยฯ มีความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันในตลาดอาชีพได้ ดังนั้น จึงจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา โดยวิทยาลัย ฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในด้านต่าง ๆ 
เก่ียวกับนักศึกษา  
ดังนี ้
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       1.การรับเข้านักศึกษาได้มกีารจัดสรรงบประมาณในโครงการรับเข้านักศึกษาของงานบรกิารการศึกษา            
(CMP_5.2-3-3.6 : โครงการรับเข้านักศึกษา) เพื่อให้เพียงพอต่อการการด าเนินการรับเข้านักศึกษาในแต่ละปี โดย
ได้รับงบประมาณดังแผนภูมิ 3.4  
  
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.4 งบประมาณโครงการรับเข้านักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 
 

 
 
 2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านต่าง ๆ สถาบันเห็นความส าคัญและจัดสรรงบประมาณในโครงการ
บริหารงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 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 านวนอาจารย์เพียงพอในระบบ
การเรียนการสอน โดยมีงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรให้ลาศึกษาต่อเป็นประจ าทุกปี ดังแผนภูมิ 3.5 เพื่อพัฒนา
ตนเองในด้านคุณวุฒิ  และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ประจ า ทั้งการอบรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเอง (in-
house training) ได้แก่ การจัดอบรม coaching และ follow up เพื่อให้อาจารย์มีทักษะการติดตามและประเมิน
การเรียนของนักศึกษา การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
(อ้างอิงโครงการปีงบประมาณ 2561) เป็นต้น และการอบรมศึกษาดูงานส่วนที่สนใจ โดยจัดสรรงบประมาณให้
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อาจารย์ 15,000/คน/ปี ทั้งนี้หากอาจารย์ที่สนใจในด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรจะได้รับ
งบประมาณต่างหากในการไปอบรม โดยหากได้รับมอบหมายจากผู้บริหารก็จะสามารถใช้งบผู้บริหาร (CMP_5.2-
3-3.8 : งบการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ งานบริหารบุคคล)  เช่น การอบรมหลักสูตร Essential course for 
medical educator (ECME) (เอกสารการอนุมัติเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจาก อ.มารุตพงศ์) ซึ่งจะเห็นว่ามี
งบประมาณสนุบสุนนอาจารย์อย่างเพียงพอและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนเก่ียวกับ
งานวิจัยโดยมีทุนสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิจัยมุ่งเป้าจากวิทยาลัยฯ ส าหรับอาจารย์ จ านวน 
500,000 บาท  โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงานวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์  และสนับสนุนให้
อาจารย์ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย โดยโครงการประชุมสัมมนาวิจัย วิทยาลัยแพทย์ฯ (CMP_5.2-3-3.8 : 
โครงการประชุมสัมมนาวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)  ซึ่งจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยฯได้มีการจัดสรร
ทุนวิจัยที่เพียงให้อาจารย์ได้มีโอกาสท างานวิจัยและมีแนวโน้มเพิ่มากข้ึน ดังแผนภูมิที่ 3.6 และส่งเสริมให้อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการ โดยสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัย และให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เพื่อผลักดันให้อาจารย์
ของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิชาการที่เพิ่มขึ้นและ ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน  
 
แผนภูมิที่ 3.5 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อการพัฒนาอาจารย์ 2559-2561 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3.6 แสดงงบประมาณจัดสรรเพื่อพัฒนาอาจารย์แยกตามหมวดทุนพัฒนาอาจารย์และทุนวิจัย 
2559-2561 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิทยาลัยฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการด้าน
การการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น การเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาที่หลักสูตรขาดแคลน การบริการการศึกษา เป็นต้น ดังแผนภูมิที่ 3.7 ที่แสดงงบประมาณในภาพรวมที่
วิทยาลัยฯได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และแผนภูมิที่ 3.8 แสดงงบประมาณแยกรายหลักสูตรและการบริการ
การศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยฯ 2560 ได้มีการปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นโครงการ
ที่สนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัย ฯ โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เน้นการท างานในชุมชนให้มากขึ้น จึงได้มีการ
ปรับโครงการใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสและท างานในชุมชนมากข้ึน และในปีงบประมาณ 2561 ได้ปรับ
เพิ่มงบประมาณให้สอดคล้องของแต่ละโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเน้ น
การเรียนในชุมชนเป็นฐาน 
 
แผนภูมิที่ 3.7  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
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แผนภูมิที่ 3.8  แสดงงบประมาณในภาพรวมที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
          
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์  ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการจัดการเรียนสอนเพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยฯ จึงได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการนี้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
(CMP_5.2-3-3.9 : โครงกำรพัฒนำอำจำรย์เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21)         
      ในการศึกษาปี 2560 หลักสูตรแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรุบปรุง ปี 2560 จึงได้มีการจัดสรรวบประมาณรองรับส าหรับการพัฒนาและปรับปรุง

1 2 3

กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 1,919,945 1,283,435 1,409,790

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1,736,040 1,066,725 1,291,005

งานบริการการศึกษา 1,369,620 332,810 510,020
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หลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่พึ่งประสงค์ (CMP_5.2-3-3.10 : โครงการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 
 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  วิทยาลัยฯ 
จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา (CMP_5.2-3-
3.11 : โครงการงานเอกสารสารสนเทศ) โดยในปี 2561 มีงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
ศตวรรษที่ 21 และการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน  
แผนภูมิที่ 3.9 แสดงงบประมาณสนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3.10 แสดงงบประมาณสนับสนุนแยกตามหมวดการจัดสรร 
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             โดยในการด าเนินงาน ได้มีการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา (CMP_5.2-3-3.12 : ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) เพื่อน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ และเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ) ซึ่ งในปี
การศึกษา 2560 ผลการประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนและความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน พบว่าคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับดี ถึงระดับดีมากในทุกด้าน  
หมายเหตุ : ข้อมูลงบประมาณเป็นข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

 ผลการด าเนินงาน : 
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 3 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะขอรับการประเมินระบบคุณภาพสภาวิชาชีพตาม
เกณฑ์ WFME ในวันที่ พ.ศ.2561  (CMP_5.2-4-4.1 : รายงานผลประกันคุณภาพระดับหลักสูตร) 
    สรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
 

ล าดับ หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 

วันตรวจ
ประเมิน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน
ประเมิน
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ 

 1 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (ชีวเวช

ศาสตร์) 

วันที ่13 
ก.ค. 2561 

2.50 ปานกลาง 3.14 ดี 2.51 ปานกลาง 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

วันที ่19 
ก.ค.2561 

3.40 ดี 3.10 ดี 2.78 ปานกลาง 
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 3 สาธารณสขุศาสตร

บัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

วันที ่9 ส.ค. 
2561 

3.37     ดี 3.04 ดี 2.78 ปานกลาง 

รวมคะแนนผลการผลิตบณัฑิต 3.09 ดี 3.09 ดี 2.69 ปานกลาง 

แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) ตรวจประเมินคุณภาพสภาวิชาชีพ เกณฑ์ WFME ซ่ึงผ่านการรับรองจากสถาบนั
รับรองการศึกษาแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 31 พ.ค.2561 

 
       ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 3 หลักสูตร พบว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้มีการรายงาน
ผลการประเมินต่อกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ใน
การพัฒนาหลักสูตร ต่อไป  (CMP_5.2-4-4.2 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 
เร่ือง รายงานผลการประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 หลักสูตร)  
 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น  อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงาน : 
            จากผลการตรวจประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย นั้น 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
(CMP_5.2-5-5.1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ซึ่งแยกเป็นระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยฯ รายหลักสูตร ดังนี้  
ระดับหลักสูตร 
         ให้ปรับปรุงโครงสร้างการดาเนินงาน โดยให้แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานกากับ ติดตาม สะท้อนการดาเนินงานของทุกหลักสูตร มีคณบดีเป็นประธาน 
ดร.สุวภรณ์ แดนดี และ อ.ดร.กิตต ิเหลาสุภาพ ร่วมเป็นกรรมการ 
           
ระดับวิทยาลัย 
           ให้ปรับปรุงโครงสร้างการดาเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานกากับ ติดตาม 
สะท้อนการดาเนินงานของทุกหลักสูตร มีคณบดีเป็นประธาน ดร.สุวภรณ์ แดนดี และ อ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ ร่วม
เป็นกรรมการ  
           ผลด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. เปรียบเทียบในปี 2558, 2559 
และ 2560 ดังแผนภูมิที่ 5.1 พบว่ามีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  
 

แผนภูมิที่ 5.1 ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
     (CMP_5.2-5-5.2 : แผนพัฒนาคุณภาพ ระดบัหลักสูตร ปกีารศึกษา 2558, 2559, 2560), (CMP_5.2-5-5.3 : 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เรื่อง พิจารณาผลการประเมนิคุณภาพ ระดบั
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560) 

 

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 2560) 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/วิทยาลัย  2558 - 2560 

รายละเอียด ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 6 5 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน 1-6 1-4, 6 1-6 
3. คะแนนประเมิน 5 4 5 

  4. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน (ข้อ) 
คะแนนการตนเองประเมิน  

 (1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-1-1.1 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ แตง่ตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  
 

2.85

3.09 3.09

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

2558 2559 2560 ปีการศึกษา

ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตร
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข คร้ังที่ 
11/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร     
ปีการศึกษา 

- และคร้ังที่ 8/2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ระดบั
หลักสูตร 

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 ทั้ง IQA และ WFME 
CMP_5.2-1-1.5 แผนปรับปรุงพฒันาวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2560 
CMP_5.2-1-1.6 ผลการติดตามแผนพฒันาปรบัปรุงวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
CMP_5.2-1-1.7 ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฯ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการให้งบพัฒนาบุคลากร 
CMP_5.2-1-1.8 ตารางข้อมูลบุคลากรที่ไปพัฒนาตนเองและลาศึกษาต่อ 

CMP_5.2-1-1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาโครงการต่างๆ หน้า 34 
CMP_5.2-1-1.10 รายงานผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
CMP_5.2-1-1.11 โครงการฯ ตามแผนปฏบิัติงาน (action plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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 าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ 
CMP_5.2-2-2.3 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
CMP_5.2-2-2.4 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ชั้นปริคลินิกและชัน้คลินิก ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการวิชาการชัน้ปริคลนิิกและคณะกรรมการวิชาการชัน้คลินิก ค าสั่งกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

Action Plan ปีงบประมาณ 2561 หน้า 44 
CMP_5.2-3-3.2 โครงการสนบัสนนุและเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการสอบรวบยอดส าหรับนักศึกษาแพทย์ ใน Action Plan 
ปีงบประมาณ 2561 หน้า 47 

CMP_5.2-3-3.3 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามรายวชิาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพแพทย์รหัสวิชา 
1901 309 และโครงการฝึกปฏบิัติการจิตปัญญาศึกษาและสนุทรีสนทนาในรายวิชาการพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม หน้า 47 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP_5.2-3-3.4 โครงการเสริมหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้เสริมในรายวิชาของนักศึกษา สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาตร์ ใน 
Action Plan ปีงบประมาณ 2561 หน้า 44 

CMP_5.2-3-3.5 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2561 หน้า 48 
CMP_5.2-3-3.6 โครงการรับเข้านักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2561 หน้า 44 
CMP_5.2-3-3.7 โครงการบริหารงานพัฒนานักศึกษา ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2561 หน้า 48 
CMP_5.2-3-3.8 สรุปการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ ของงานบริหารบุคคล 
CMP_5.2-3-3.9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรณที่ 21 ใน Action Plan 

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 47 
CMP_5.2-3-3.10 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2561 หน้า 47 
CMP_5.2-3-3.11 โครงการงานเอกสารสารสนเทศ ใน Action Plan ปีงบประมาณ 2561 หน้า 50 
CMP_5.2-3-3.12 ผลการประเมินสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
CMP_5.2-4-4.1 รายงานผลประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร 
CMP_5.2-4-4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561เร่ือง พิจาณาผลการประเมนิ 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกาษา 2560 

CMP_5.2-5-5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2560  วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2560  เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ วิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 

CMP_5.2-5-5.2 แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯ ปี2558, 2559 และ 2560 
CMP_5.2-5-5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561เร่ือง พิจาณาผลการประเมนิ 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกาษา 2560 
CMP_5.2-6-6.1 ผลประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ การประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน ผลการ
ประเมิน ปัจจัยน าเข้า 

Input 
กระบวนการ 

Process 
ผลลัพธ์ 
Output 

รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 3.29 5.00 3.09 3.83 ดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.15 5.00 4.05 4.46 ดี 

 
ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย (SAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
ผลงาน คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
1. การผลิตบัณฑิต      
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.43 คแนน 9.27 3.09 พอใช้ ไม่บรรล ุ
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ
50.72 

ร้อยละ 
51.43 

5.00 ดีมาก บรรลุ 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ร้อยละ
26.09  

ร้อยละ 
28.57 

2.38 ต้อง
ปรับปรุง 

บรรลุ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 

2.50 
คะแนน 

2.50 
คะแนน 

2.50 ต้อง
ปรับปรุง 

บรรลุ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุ 
2. การวิจัย      
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุ 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

55,707 
บาท/คน 

149,674.91 
บาท/คน 

5.00 ดีมาก บรรลุ 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 35 ร้อยละ
37.20 

5.00 ดีมาก บรรลุ 

3. การบริการวิชาการ      
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย (SAR) ระดับคณะ/วิทยาลัย ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 
ผลงาน คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุ 

5. การบริหารจัดการ      
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุ 

5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุ 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ/วิทยาลัย 4.46 คะแนน ระดับคุณภาพด ี
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2558-2560 
 

องค์ประกอบ มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ผลประเมิน 
Input Process Out put รวม 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
1. การผลติบัณฑิต 3.30 3.12 3.29 5.00 4.50 5.00 2.85 3.09 3.09 3.79 3.58 3.83 ดี ดี ดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - - - 4.00 3.00 5.00 - - - 4.00 3.00 5.00 ดี พอใช้ ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - - 5.00 4.00 5.00 - - - 5.00 4.00 5.00 ดีมาก ดี ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ - - - 5.00 4.00 5.00 - - - 5.00 4.00 5.00 ดีมาก ดี ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 3.73 3.59 4.15 4.71 4.14 5.00 3.92 4.05 4.05 4.29 3.96 4.46 ดี ดี ดี 
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ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์ (Results) หมวด 7* (รายงานผลตามหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx) 
 

หัวข้อ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยวัด 
2559 2560 2561 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนของผู้เรียน และด้านระบวนการ     
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่
มุ่งเน้นผู้เรียน 

    

ผลิต
บัณฑิต 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
และบณัฑิตต่อวิทยาลัย 

81.46 74.61 79 ร้อยละ 

 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(- ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
- ภาวะผู้น า 
- การท างานเป็นทีม 
- ความใฝ่รู้ด้านการพัฒนาตนเอง  
- ความใฝ่รู้เรื่องการใช้เทคโนโลย ี
- ทักษะการปฏิบัติงาน) 

77.63 85.40 85.40 ร้อยละ 

 3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีจบตามก าหนดเวลา    ร้อยละ 
 4. ร้อยละบณัฑิตทีส่อบผ่านเกณฑม์าตรฐาน

วิชาชีพ (ในครั้งแรก) 
81.49 97.22  ร้อยละ 

 5. ร้อยละความพึงพอใจความพึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อการด าเนินงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน 

   ร้อยละ 

 6. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
หนึ่งปี  

83.33 94.74 92.16 ร้อยละ 

 7. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท าตรง
สาขา 

90 59.79 64.71 ร้อยละ 

 8. ร้อยละบณัฑิตแพทย์คงอยู่ใน รพช. หลังจบ
การศึกษาไปแล้ว 6 ปี 

   ร้อยละ 

วิจัย ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

   ร้อยละ 

 ร้อยละองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

   ร้อยละ 

 ร้อยละผลงานวิจัยด้านระบบสุขภาพ เมื่อ
เปรียบเทยีบกับโครงการวิจัยทั้งหมดของ
วิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

   ร้อยละ 

 ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ในพื้นที่ชุมชน/สังคมเมื่อเปรียบเทยีบกับจ านวน
ข้อเสนอแนะทั้งหมดที่วิทยาลัยเสนอ  

   ร้อยละ 

บริการฯ จ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการ    คน 
 อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยท่ีมารับบริการ     
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หัวข้อ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยวัด 
2559 2560 2561 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก    ร้อยละ 
 จ านวนโครงการบริการวิชาการอยา่งมีส่วนร่วม

ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรค์ภายนอก 
    

 จ านวนโครงการบริการวิชาการอยา่งมีส่วนร่วม
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลยั/วิทยาลัย 

N/A 24  โครงการ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร/
หน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมโครงการต่อประโยชน์
จากการบริการ 

N/A 89.70   

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน     
ผลิต

บัณฑิต 
ทุกหลักสูตรผา่นการประเมินหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลา 

    

 ร้อยละของการรับนักศึกษา เทียบกับแผน  
ป.ตรี  
ป.โท 

   ร้อยละ 

 ร้อยละของ นศ. ป ตรี ท่ียังคงอยู่ในหลักสตูร 
ในแต่ละชั้นป ี

   ร้อยละ 

 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนลงชุมชน 
ในแต่ละหลักสตูร   

   วิชา 

 นศ มีคุณสมบัตติามเกณฑ ์    คน 
 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนตาม 

outcome base learning/PBL/active 
learning etc. 

   วิชา 

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ขั้นตอนท่ี 1, 2, 3 

   ร้อยละ 

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาตกออก  9.10  ร้อยละ 
 ร้อยละของนักศึกษาท่ีจบตามแผนการศึกษา

ของหลักสูตร 
   ร้อยละ 

วิจัย ร้อยละงานวิจยัส าเร็จตามเวลา    ร้อยละ 
 ร้อยละงานวิจยัที่ผ่านจริยธรรมในมนุษย์/

สัตว์ทดลอง 
   ร้อยละ 

 จ านวนเงินทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
- กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
- กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

3,861,500 
 

3,058,950 
2,288,950 
770,000 

7,070,280 
4,826,920 
2,243,360 

บาท 

บริการฯ ลดระยะเวลามารับบริการแต่ละแผนก     
 ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการ    ร้อยละ 
 จ านวน MOU ที่ท าร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   MOU 

 จ านวนหน่วยงานท่ีมารับบริการดา้นวิชาการกับ
ศูนย์ประสานงานของวิทยาลัย  

   หน่วยงาน 

      



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 
 

130 
 

หัวข้อ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยวัด 
2559 2560 2561 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน     
 ร้อยละความพึงพอใจขององกรณ์/หน่วยงาน

ภายนอกต่อโครงการที่ท าร่วมกับวิทยาลัย 
   ร้อยละ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ส่งมอบต่อ
กระบวนการท างานของ รพ. 

   ร้อยละ 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ลกูคา้     
ก.ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอื่น     
ด้านผลิต
บัณฑิต 

ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน/ทุนการศึกษา 

   ร้อยละ 

 ร้อยละความพึงพอใจของศูนย์แพทย์ต่อการ
สนับสนุนทรัพยากร 

   ร้อยละ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่การจัดการ
ข้อร้องเรียน 

   ร้อยละ 

 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
ด าเนินงานของวิทยาลัย 

   ร้อยละ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่การบริหาร
หลักสตูร 

   ร้อยละ 

 ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน/ทุนการศึกษา 

   ร้อยละ 

 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม
ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิต 

   ร้อยละ 

บริการฯ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ รพ. 
ต่อการจัดการข้อร้องเรยีน 

   ร้อยละ 

 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้มารบับริการที่ 
รพ. ต่อการด าเนินงานของวิทยาลยั 

   ร้อยละ 

วิจัย ร้อยละความพึงพอใจของแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัย 

   ร้อยละ 

ข. ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน     
พัฒนา นศ. ร้อยละของศิษย์เกา่ที่เข้ามาร่วมงาน/ร่วม

กิจกรรมกับวิทยาลัย 
   ร้อยละ 

พัฒนา นศ. ร้อยละของศิษย์เกา่ที่มารับทุนศึกษาต่อเฉพาะ
ทาง/เข้ามาศึกษาต่อ 

   ร้อยละ 

พัฒนา นศ. จ านวน นศ. ท่ีรับใหม่ที่ไดร้ับการแนะน าจาก
ผู้ปกครองของเด็กท่ีเคยมาเรียน 

   คน 

รพ. จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการแนะน าให้มาที่ รพ.    คน 
รพ. จ านวนผู้ป่วยท่ีกลับมารับบริการ    คน 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร     
ก.ผลลัพธ์ด้านบุคลากร     

บุคคล ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ 

18.90 22.39 28.57 ร้อยละ 
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หัวข้อ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยวัด 
2559 2560 2561 

บุคคล ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก 

44.09 44.78 51.43 ร้อยละ 

บุคคล ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร  98.00  ร้อยละ 
บุคคล ร้อยละความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
   ร้อยละ 

บุคคล ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

   ร้อยละ 

วิจัย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัยจาก
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

   ร้อยละ 

บุคคล จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่ านการ
ประเมินทักษะตามวิชาชีพ/ตามข้อก าหนด/ตาม
ต าแหน่งงาน 

N/A 5 1 คน 

ด้านความปลอดภัย บรรยากาศการท างาน     
รพ. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 
   ร้อยละ 

รพ. จ านวนอุบัติการณ์และอุบัติเหตุจากการท างาน    คร้ัง 
ด้านความผูกพันของบุคลากร     

บุคคล อัตราการคงอยู่ของบุคลากรรับใหม่ภายใน 5 ปี
แรก 

   คน 

บุคคล อัตราของอาจารย์ประจ าที่ลาออก/โอนย้าย    คน 
บุคคล ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

วิทยาลัยในภาพรวม 
   ร้อยละ 

การพัฒนาบุคลากร     
บุคคล ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่ผ่านการอบรมด้าน

การจัดการเรียนการสอน/การประเมิน 
   ร้อยละ 

บุคคล ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน/การประเมิน 

   ร้อยละ 

บุคคล ร้อยละของสายสนับสนุนท่ีผ่านการอบรมทักษะ
ตามที่ก าหนด 

   ร้อละ 

วิจัย ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมจริยธรรม
การวิจัย 

   ร้อยละ 

ประกันฯ ร้อยละของผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม EdPEx 
อย่างสม่ าเสมอ 

N/A N/A 12.5 ร้อยละ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล     
ก.ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

    

ก.ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร     
 ผลลัพธ์ด้านการรับรู้/เข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กร     
 ผลลัพธ์ด้านการรับรู้ของบุคลากรต่อบทบาท

ของผู้น าในการใช้ค่านิยม 
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หัวข้อ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยวัด 
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ด้านการก ากับดูแลและธรรมาภิบาล     
เลขา ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดี

และมีธรรมาภิบาล  
5.00 4.15  คะแนน 

การเงิน ผลการตรวจประเมินด้านการเงิน เช่น สตง.      
เลขา ผลการประเมินผู้น าจากบุคลากร     

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน     
ประกัน ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

วิทยาลัย 
4.29 3.96 * คะแนน 

ประกัน ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 
1. วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
2. สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
3. วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) 
(ค่าเฉลี่ย) 

 
2.87 
2.87 
2.51 
2.75 

 
3.10 
3.04 
3.14 
3.09 

 
3.40 
3.37 
3.25 
3.09 

คะแนน 

ประกัน ผลการประเมินหลักสูตรแพทย์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน WFME 

N/A N/A รับรอง
มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

 ผลการประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
การวิจัย 

    

ด้านจริยธรรม     
บุคคล จ านวนข้อร้อง เรี ยนจากการประพฤติผิด

กฏหมายหรือจริยธรรมของผู้น าระดับสูง 
   คร้ัง 

บุคคล จ านวนข้อร้อง เรี ยนจากการประพฤติผิด
กฏหมายหรือจริยธรรมของบุคลากร 

   คร้ัง 

บุคคล อุบัติการณ์การท าผิดจริยธรรม    คร้ัง 
ด้านสังคม     

วิจัย จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สังคม ชุมชน 

   โครงการ 

อาคาร ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ า     
อาคาร มูลค่าของขยะรีไซเคิล     

ข.ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ     
แผน ร้อยละความส าเร็จของแผนกลยุทธ์    ร้อยละ 
บุคคล ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ    ร้อยละ 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด     
ก.ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด     

แผน ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากการผลิต
บัณฑิต 

   ร้อยละ 

แผน ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากการวิจัย     ร้อยละ 
แผน ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้ของ รพ.     ร้อยละ 
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หลักสตูร/
การเงิน/

แผน 

ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนต่อหัวราย
หลักสูตร  

- พบ. 
- วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
- วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
- สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
- วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์) 

 
 

108,797.36 
64,769.53 

N/A 
N/A 

234,966.71 

 
 

214,057.43 
N/A 

110,136.12 
106,758.15 
228,358.92 

 
 
* 

บาท/คน 

การเงิน/
พัฒนา นศ. 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา    บาท 

บุคคล จ านวนเงินในการพัฒนาบุคลากร     บาท 
บริการ สัดส่วนนักศึกษาเทียบกับทั้งประเทศ/ส่วนแบ่ง

ของตลาดของแต่ละหลักสูตร  
    

บริการ จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน  4,084  คน 
หมายเหตุ :  * หมายถึง ข้อมูลอยู่ระหว่างด าเนินการติดตาม 
                N/A หมายถึง ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




