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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

2.1  วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน   
ระหว่างวันที ่ 15 - 16 มิถุนายน  พ.ศ.2554 

2.2 รอบการประเมิน    

ปีการศึกษา  2553 (ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) 

2.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาค า ประธานคณะกรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทรป์ระสิทธิ์ กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์  กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
อาจารย์ศิริสุดา  แสนอิว กรรมการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝายประกนัคุณภาพ  คณะรัฐศาสตร ์  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
อาจารย์วิภาพรรณ ตระกูลสันตริันต์ กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพฯ  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
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2.4 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 
1. เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก” 

2. เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง 
ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2.5 ข้อมูลทั่วไป 
   
ปรัชญา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้  บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 วิสัยทัศน์  
            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรม
จริยธรรมแบบองค์รวมและเป็นสติปัญญา ของประชาชนในภูมิภาคอีสานใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง    

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตดา้นวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรม 
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. ให้บริการชุมชนดา้นสุขภาพแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ 
4. ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและประเทศชาติ 

 เป้าหมาย  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชนและ

ประชาชนในพื้นที่ในดา้นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
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3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ ในพืน้ที่
ชนบทห่างไกล  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2553 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะ วิ ท ย า ลั ย

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ่มตรวจสัมภาษณ์
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในรอบการประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น
ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม 

 
3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม 
การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 
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- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ให้คณะ
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 

 
3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขศาสตร์ เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิง
ปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรม
การด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ
ของคณะ ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากร
จากคณะต่างๆ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งผู้บริหาร
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
เลขานุการคณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะ วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้าง
ความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท าการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2553 ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น ามาปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ และ 39 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553  

ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในภาพรวม พบว่า 
ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.83 คะแนน ต่ ากว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเมินตนเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผน
ด าเนินการ 

              
  

คะแนน สกอ.     5   2.00     

คะแนน คณะ     5   2.75     

ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน   
 ข้อที่ได้  

6 8 5 
3 

2 X 
  

(1,2,3) 

 ตัวบ่งชี้ที ่1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์               

1.2.1 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
การเสริมสร้างสุขภาพ 

5 5 5 5 5 / 
  

21.2.2 จ านวนโครงการประเภทการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาอีสานใต ้

5 4 5 4 3 X 
  



 

 8 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

1.1.2.3 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมบริการ
วิชาการดา้นการเสริมสรา้งสุขภาพแก่ชุมชน
ในภูมิภาคอีสานใต ้ 

5 8 5 7 1 / 
  

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน                   

คะแนน สกอ.     3.38   2.90     

คะแนน สมศ.     5.00   3.74     

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      3.56   3.07     

ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 
ข้อที่ได้  

4 5 5 
2 

2 X 

  

(1,2) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 อาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญา
เอก 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิ ป.เอก 

18 

  
9.5 

 
28.36 

 
0.00 

  
9.50 28.36 4.73 X 

  



 

 9 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

 - จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 33.5 33.50 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ศ. รศ. ผศ.) 

  
12 

    
 
 

0.00 

  
2 

  
5.97 

  
0.50 

  
X 

  

2 
5.97 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 33.5 33.5 

2ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน 5 7 5 

1 
1 X 

  

ข้อที่ได้  (ข้อ 5) 

5ตัวบ่งชี้ที ่2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
 ข้อที่ได้  

6 
  

6 
4 
  

7 5 
  

/ 

  
  

(1-7 )  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

2.6ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 
 ข้อที่ได้  

6 
  

6 4 
  

4 3 
  

X 
  
  

 ( 1,3,4,6) 

2ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑติ 
ข้อที่ได้  

4 
  

4 
4 
  

2 
2 X 

  

  ( 3,5) 

2ตัวบ่งชี้ที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 
 ข้อที่ได ้ 

4 
  

5 
5 
  

5 
  5 / 

  

(1-5) 

2ตัวบ่งชี้ที ่2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

80 79 100.00 5 0 100.00 5 X 

  

 - จ านวนบัณฑิต ป.ตรีที่ได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

  - จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 79 0 

2.ตัวบ่งชี้ที ่2.9.2 ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

  

 
 0.00 

0.00 0.00 X 

  

 - ผลรวมตามคา่น้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์/
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั ป.โท
ทั้งหมด 

0.00 

2.9.ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9.3 ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

 
 
 

0  
0 0.00 0.00 X 

  

- ผลรวมตามคา่น้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั ป.เอก
ทั้งหมด 

0 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.9.4 การพัฒนาคณาจารย์ 

4 
 

 

2.97 

 

99.5 2.97 2.48 / 
 

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ 

- อาจารย์ทัง้หมด 33.5 

องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

                
  

คะแนน สกอ.     5.00   2.00     

ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 
 ข้อที่ได้  

6 7 5 
4 
  

3 X 
  

ตัวบ่งชีท้ี ่3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 
ข้อที่ได้ 

5 6 5 
1 
  1 X 

 
(2) 



 

 13 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย                   

คะแนน สกอ.     3.68   1.99     

คะแนน สมศ.      1.62   1.40     

คะแนน ด้านความพร้อมการเป็น ม.วิจัย     0.18   0.09     

คะแนน คณะ     1.83   1.70     

4.ตัวบ่งชี้ที ่4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 ข้อที่ได้  

6 6 4 

3 
 2 X 

  

(2,3,5) 

4.2ตัวบ่งชี้ที ่4.2  ระบบและกลไกจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ข้อที่ได้  

4 5 5 

2 
  2 X 

  

(3,5) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

4.3ตัวบ่งชี้ที ่4.3  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

        
  

 
 
 
 
 

 19,760.8  

 
 
 
 
 

1.98 
  

/ 

  

- เงินสนบัสนุนงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ 
 +เงินสนับสนนุงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์
ภายในสถาบัน 

40,000  

522,240  

 20,480.0  2.05 

 
503,900.0  

  

322,240 
 

303,900.0  

  +เงินสนับสนนุงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ภายนอกสถาบนั 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า
ทั้งหมด (ปฏิบัตงิานจริง) 

200,000 
 
200,000.0  

25.5 25.5 

4ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพื่อวัดผล
ผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ. 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

4ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 - ผลรวมตามคา่น้ าหนักของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาต ิ
  + งานวิจัย 

4 

  

8.95 
2.24 

 
 
 
7 

7.84 1.96 / 

  

0 
 + งานสร้างสรรค์ 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า
ทั้งหมด 

33.5 33.5 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.4.2 งานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน ์

16 
0 

0.00 0.00 
0 

0.00 0.00 X 

  

- ผลรวมของจ านวนงานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
ทั้งหมด 

33.5 33.5 



 

 16 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

8 
1.75 

5.22 2.61 
1.5 

4.48 2.24 X 

  

 - ผลรวมตามคา่น้ าหนักของผลงานวชิาการที่
ได้รับรองคุณภาพ 

  - จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 33.5 33.5 

 ตัวบ่งชีท้ี ่4.5 ตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดเพื่อเตรียม
วางแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

                
  

ตัวบ่งชีท้ี ่4.5.1.1 งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบัการจดสทิธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
- ผลรวมตามคา่น้ าหนักของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่จดสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

0.8 

0 

0 0 

0 

0.00 0.00 X 

  

33.5 33.5 



 

 17 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

- จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า
ทั้งหมด 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.5.1.2 งานวิจยัที่ตีพมิพ์ระดับ
นานาชาต ิ

44 
2 

5.97 0.54 
1 

2.99 0.27 X 

  

 - ผลรวมตามคา่น้ าหนักของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ระดบันานาชาติ  

  - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยประจ า
ทั้งหมด  

33.5 33.5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.5.1.3 ผลงานวิจัยไดร้ับการอ้างอิง
ระดับนานาชาต ิ

32 

 
 
0 0 0 

  
0 

0.00 0.00 X 

  

- จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารนานาชาต ิ
- จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมด 

0 0 



 

 18 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ                   

คะแนน สกอ.     4.00   2.50     

คะแนนรวม สมศ.      4.00   4.00     

คะแนน คณะ     4   3.25     

 ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  ระบบและกลไกการบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม 
 ข้อที่ได้  

4 4 4 

 
3 
  3 X 

  

(1-3) 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2  ประโยชน์ของการให้บริการ
ทางวชิาการแก่สังคม 
 ข้อที่ได้  

4 
  

4 
  

4 
  

 
2 

2 
  

X 

  
  

(1,2)  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดเพื่อวัดผล
ผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.    

  
 

  
 



 

 19 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.3.1 การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

4 
5 

62.50 5 
5 

62.50 5 / 

  

 * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
น ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

8 8 

5ตัวบ่งชี้ที ่5.3.2 การเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 3 3 3 3 X 
  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                
  

คะแนน สกอ.     4.00   3.00     

คะแนนรวม สมศ.      3.50   3.50   



 

 20 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

 
 คะแนน คณะ     3.67   3.33   

.ตัวบ่งชี้ที ่6.1  ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ข้อที่ได้  

4 4 4 
 

3  3 X 

  
  

(1-3) 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 ตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดเพื่อวัดผล
ผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ. 

            
 

ตัวบ่งชีท้ี ่6.2.1 การส่งเสริมและสนบัสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อที่ได้  

4 3 3 

 
3 3 X 

  

(1-3)  

ตัวบ่งชีท้ี ่6.2.2 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ข้อที่ได้  

4 4 4 
4 

4 / 

  

 (1-4) 



 

 21 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจดัการ                   

คะแนน สกอ.     4.75   4.00     

คะแนนรวม สมศ.      3.6   0.00     

คะแนน คณะ     4.52   3.20     

ตัวบ่งชีท้ี ่7.1  ภาวะผูน้ าของสภา
มหาวิทยาลยั/คณะกรรมการบรหิารฯ และ
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 
 ข้อที่ได้  

6 7 5 

 
3 
  2 X 

  

(2,4,5) 

ตัวบ่งชีท้ี ่7.2 การพัฒนามหาวทิยาลัย/
หน่วยงานสู่มหาวิทยาลยั/หน่วยงานเรียนรู ้
 ข้อที่ได้  

4 4 4 
4 

4 / 

  

(1-4)  



 

 22 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 
 ข้อที่ได้  

4 5 5 

 
5 
 5 / 

  

(1-5)  

ตัวบ่งชีท้ี ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 ข้อที่ได้  

5 6 5 
6 
  5 / 

  

(1-5) 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 7.5 ตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดเพื่อวัดผล
ผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ. 

            
  

7ตัวบ่งชี้ที ่7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภาสถาบนั 

  ไม่ประเมินระดบัคณะ 
ไม่ประเมิน
ระดับคณะ 

ไม่ประเมินระดบัคณะ ไม่ประเมินระดบัคณะ   
  

7ตัวบ่งชี้ที ่7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 

4 3.6 3.6 0 0 X 
  



 

 23 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ                   

คะแนน สกอ.     5   4.00     

 ตัวบ่งชีท้ี ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 
 ข้อที่ได้  

6 7 5 

6 
  4 / 

  

(2-7) 

องค์ประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ                   

คะแนน สกอ.   
  
  

5 
  
  

2.00   
  

 ตัวบ่งชีท้ี ่9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อที่ได้  

7 9 5 

 
3 
  2 X 

  

(2,3,6) 

ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ.     4.09   2.83     



 

 24 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

  
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 

คณะประเมินตนเอง วิทยาลัย คะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ผลงานเทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ คะแนน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนการประเมิน 

    

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ. (รอบ 3)   
  
  

3.16 
  
  

2.67   
  

ผลประเมินความพร้อมด้านการเป็น ม.แห่ง
การวิจัย 

  
  
  

0.18 
  
  

0.09     

ผลประเมินตามเกณฑ์ คณะ 
    

  
3.62   

  
2.78 

  
  

 

 
 
 
 



 

 25 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(สกอ.) 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

เร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

0.00 2.00 0.00 2.00 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.41 2.00 5.00 2.90 พอใช้ 

องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

0.00 2.00 0.00 2.00 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1.98 2.00 0.00 1.99 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 0.00 2.50 0.00 2.50 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 3.00 0.00 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจดัการ 0.00 4.00 0.00 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 0.00 4.00 0.00 4.00 ด ี

องค์ประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ 0.00 2.00 0.00 2.00 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   
3.05 

  
2.67 

  
5.00 

  
2.83 

  
พอใช้ ผลการประเมิน 

 
 
 



 

 26 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คณะ) 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 

0.00 2.00 0.00 2.00 
ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.41 2.00 2.50 3.07 พอใช้ 

องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

0.00 2.00 0.00 2.00 
ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1.98 2.00 0.70 1.70 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 0.00 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 3.00 3.50 3.33 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจดัการ 0.00 4.00 0.00 3.20 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 0.00 4.00 0.00 4.00 ดี 

องค์ประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ 0.00 2.00 0.00 2.00 ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมิน 

  
3.05 

  
2.67 

  
1.67 

  
2.78   

พอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 27 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(สกอ.) 

ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 5.00 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอุดมศึกษา           

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 

0.00 3.00 0.00 3.00 
พอใช้ 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

3.05 2.33 0.00 2.55 
พอใช้ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

0.00 3.00 0.00 3.00 
พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน   
3.05 

  
2.67 

  
5.00 

  
2.83 

  
พอใช้ ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 28 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คณะ) 

ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 2.50 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอุดมศึกษา           

  ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

0.00 3.00 0.00 2.63 
พอใช้ 

  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา 

3.05 2.33 2.18 2.82 
พอใช้ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

0.00 3.00 0.70 2.04 
ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน   
3.05 

  
2.67 

  
1.67 

  
2.78 

  
พอใช้ ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

 
ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 0.00 2.33 5.00 2.71 พอใช้ 

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 2.67 0.00 2.90 พอใช้ 

ด้านการเงิน 1.98 4.00 0.00 2.99 พอใช้ 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.61 3.00 0.00 2.81 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง   
3.05 

  
2.67 

  
5.00 

  
2.83 

  
พอใช้ ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คณะ) 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 0.00 2.33 4.50 3.20 พอใช้ 

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 2.67 5.33 2.77 พอใช้ 

ด้านการเงิน 1.98 4.00 0.00 2.99 พอใช้ 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.61 3.00 1.74 2.27 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง   
3.05 

  
2.67 

  
3.72 

  
2.78 

  
พอใช้ ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

 
ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(สกอ.) 

ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

          

 (1) ด้านกายภาพ 5.00 0.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (2) ด้านวิชาการ 2.61 2.00 0.00 2.24 ต้องปรับปรุง 

 (3) ด้านการเงิน 0.00 4.00 0.00 4.00 ดี 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ 0.00 3.33 0.00 3.33 พอใช้ 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 3.41 3.00 0.00 3.09 พอใช้ 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

        
  

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต 0.00 2.00 5.00 2.75 พอใช้ 

 (2) ด้านการวิจัย 1.98 2.00 0.00 1.99 ต้องปรับปรุง 

 (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 0.00 2.50 0.00 2.50 ต้องปรับปรุง 

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0.00 3.00 0.00 3.00 พอใช้ 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 1.98 2.25 5.00 2.50 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน   
3.05 

  
2.67 

  
5.00 

  
2.83 

  
พอใช้ ผลการประเมิน 

 



 

 32 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คณะ) 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

I P O รวม 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

          

 (1) ด้านกายภาพ 5.00 0.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (2) ด้านวิชาการ 2.61 2.00 2.48 2.28 ต้องปรับปรุง 

 (3) ด้านการเงิน 0.00 4.00 0.00 4.00 ดี 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ 0.00 3.33 0.00 2.86 พอใช้ 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 3.41 3.00 1.24 2.85 พอใช้ 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

        
  

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต 0.00 2.00 5.00 3.20 พอใช้ 

 (2) ด้านการวิจัย 1.98 2.00 1.49 1.74 ต้องปรับปรุง 

 (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 0.00 2.50 4.00 3.25 พอใช้ 

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0.00 3.00 3.50 3.33 พอใช้ 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 1.98 2.25 3.27 2.75 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน   
3.05 

  
2.67 

  
2.90 

  
2.78 

  
พอใช้ ผลการประเมิน 

 
 
 
 



 

 33 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

 
ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
ข้อเสนอแนะภาพรวม  
จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยฯมีหลักสูตรและองค์ความรู้ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศ 

2. คณาจารย์วิทยาลัยฯมีความทุ่มเทในการท างานและการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพของตน 

3. วิทยาลัยฯเป็นการจัดตั้งใหม่สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเปน็ปจัจุบัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกฝา่ย 

2. ควรมีการจัดท าแผนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่ทาง
วิชาการและคุณวุฒิในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3. ควรมีผู้รับผิดชอบและผูป้ฏิบัติการของวิทยาลัยฯเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร 

4. วิทยาลัยฯควรเร่งสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรทราบอยา่งทั่วถึง 
5. ควรสร้างยุทธศาสตร์งานวิจัยทีส่อดคล้องกับพันธกิจเร่ืองการแก้ปัญหาสุขภาพ และพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนให้เป็นรูปธรรม   
6. ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารในองค์กรให้รวดเร็วและทั่วถึง 
 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 วิทยาลัยฯมีความตั้งใจในการจัดท าแผนของวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

วิทยาลัยต้องน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่สถาบันร่วมผลิต  
นักศึกษา  ประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมทบทวนจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ
ปรัชญา พันธกิจและเป้าหมาย (เอกสารหน้า 4,5) 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. วิทยาลัยฯควรเร่ งรัดตั้ งคณะกรรมการ
วิชาการให้ครอบคลุมไปถึงสถาบันร่วมผลิตแพทย์และหรือมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อสร้างระบบและ
กลไกในการจัดการเรื่องการจัดการบริหารหลักสูตร โดย
ศึกษาจากแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF) 

2. ควรมีการใช้ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่วางร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยฯและศูนย์ 

3. ควรมีการเชื่อมโยงความรู้และระบบการ
จัดการบริหารหลักสูตรระหว่างชั้นปรีคลีนิคและชั้นคลีนิคให้
มีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างมีส่วนร่วม 

4. ควรมีกระบวนการจัดท าSAR ของศูนย์แพทย์
ศึกษาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯประกอบด้วยชั้นปรีคลินิก  
ชั้นคลินิกสรรพสิทธิ์ ศูนย์การแพทยศาสตร์เชียงรายประชานุ
เคราะห์  เพื่อให้สอดรับกับการรายงานผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ 3,5) 

5. ให้คณะกรรมการในข้อที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการวางระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่
สมบูรณ์ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เช่น การ
จัดท ารายละเอียดรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา ก่อนการเปิด
ภาคการศึกษา โดยเฉพาะชั้นคลินิกนักศึกษาจะเปิด
การศึกษาในวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปีการศึกษา โดยน าผล
การประเมินการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

6.  คณะกรรมการอ านวยการของวิทยาลัยฯควร
หาแนวทางในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณาจารย์จาก
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เช่น ในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
ผศ. รศ.หรือ ศ.  

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรก าหนด
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จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ทิศทางในการท าวิจัยในชั้น เรียนเพื่อน ามาใช้ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ในทุกๆภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง   เช่น การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระหว่างศูนย์การแพทย์
เชียงรายที่ใช้หลักสูตรนเรศวร  ศูนย์การแพทย์สรรพสิทธิ์ที่
ใช้หลักสูตรขอนแก่น  

8. วิทยาลัยฯควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุด
ใดชุดหนึ่งที่รับผิดชอบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

9. ควรจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุนโดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า 5 ปีเพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพนักศึกษาที่หลากหลาย 
 
 
 
 

 

 
1. ควรมี กา รจั ดกิ จกรรม เพื่ อ เพิ่ มพู นและพัฒนา

ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าโดยเฉพาะ 
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพไปใช้ในจัดกิจกรรมหรือโครงการทีนักศึกษา
เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนานักศึกษา 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 

 

 

1. วิทยาลัยฯควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจน ก าหนด
แนวทาง ขัน้ตอน หลักเกณฑ์  เป็นลายลักษณ์อักษรที่
ชัดเจนที่ออกโดยกรรมการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัย 

2. วิทยาลัยฯควรมีระบบและกลไกในการรวบรวมวิเคราะห์ 
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จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัให้ง่ายต่อความเข้าใจเพื่อ
ความเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 

3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบนัเพื่อสร้างสรรค์
งานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
วิทยาลัยฯมีการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน 

 

- 

 
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 ควรมีการประเมินผลประโยชนห์รือผลกระทบของการ

ให้บริการวิชาการต่อสังคมจากกลุ่มเป้าหมายและ

น าไปพฒันาระบบและกลไกต่อสังคม 

 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 ควรจัดท าโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดย

มุ่งเน้นการบูรณาการให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาของหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
 

1. กรรมการวิทยาลัยฯควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์
ตั้งแต่ต้นปีเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลอัน
จะไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ปณิธานของวิทยาลัย ฯที่
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จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 

 

 

ประสงค์ 
2. การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ควรท าอย่าง

ครบถ้วน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
 

 

ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมองภาพรวมในทั้ง
ระบบเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 

 

 

 

1. ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯควรให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษา  สถาบันแพทย์ร่วม
ผลิต ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ และมีกิจกรรมร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

3. ควรน าผลการประเมินประกันคุณภาพ มาปรับปรุงการ
ท างานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกตัวบ่งชี้ตามแผน    
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

     
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรับฟังผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 

   
 

คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
 

   
 

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
 

วัน - เวลาที่ตรวจประเมิน กิจกรรม 

วันจันทร์ที ่13 มิ.ย.2554 
13.000 – 17.30 น. 

( ตรวจเยี่ยม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ) โดย 
ประธานกรรมการตรวจประเมิน รศ .นพ.จิต เจริญ ไชยาค า  (  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

 
วันพุธที่ 15  มิถุนายน 2554 
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 น.  - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินในแต่

องค์ประกอบ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ 

CMP 412 

09.00น. -10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร

ของวิทยาลัยฯ และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน    

CMP 401 

10.00 น. – 11.00 น.  กลุ่มที่ 1 

หัวหน้ากลุ่มวิชาทั้ง 2 กลุ่มวิชา 

กลุ่มที่ 2  

ผู้บริหาร ได้แก่ คณบด/ี รองคณบดี / 

ผู้ช่วยคณบด ี

CMP 412 

11.00 น .- 12.00 น. ประธานหลักสูตร/ กรรมการบริหารหลักสูตร  

12.00 น. -  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั คณะ 

13.00 น. - 14.00 น. 

 

นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มวิชา ( กลุม่วิชา

ละ 5-10 คน ) 

อาจารย์ ทุกท่าน 

 

CMP 401 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2553  

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

14.00 – 17.00 น. 

  14.00 – 15.00 น. 

 

  15.00 -16.00 น. 

   

กลุ่มที่ 1 
 
1.บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 
2. สัมภาษณ์บัณฑิต / นายจา้ง   
( 1-3 คน )  ( ทางโทรศัพท์ ) 
 

กลุ่มที่ 2 

ประธานฯ ตรวจเยี่ยมที่ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสทิธิ

ประสงค์ เข้าพบ  - ผู้บริหาร หรือ

ผู้แทนศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.

สรรพสิทธิประสงค ์ 

 
CMP 401 

CMP 412 

CMP 401 

CMP 412 

16.00 น.เป็นต้นไป ตรวจเอกสารหลักฐาน  

 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน  2554 
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และ  ตรวจเอกสาร

หลักฐานเพิ่มเติม 

CMP 412 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 -14.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอ

ผลเบื้องต้นด้วยวาจา 

CMP 412 

14.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจาแก่ผู้บริหาร อาจารย์ 

และบุคลากรพรอ้มตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

CMP 401 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 


