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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน   
ระหว่างวันที ่ 18-19 มิถุนายน  พ.ศ.2555 

2.2 รอบการประเมิน    

ปีการศึกษา  2554 (ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 

2.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ศาสตราจารย์วณิช  วรรณพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ 
คณบดีส านักแพทยศาสต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพีพนัธ์ ปติาคะโส กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
นายตะวันฉาย  โพธิ์หอม กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฯ  
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค  กรรมการ 
อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
อาจารย์ศิริสุดา  แสนอิว  
ผู้ช่วยคณบดีฝายประกนัคุณภาพ  คณะรัฐศาสตร ์ กรรมการ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
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 2554 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554  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 2554 ให้
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 

 
3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่ 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 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะวิทยาลัย
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 2554 

ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในภาพรวม พบว่า 
ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ  4.63 คะแนน ต่ ากว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเมินตนเอง โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

คะแนน สกอ.     5.00   5.00     

คะแนน คณะ     5.00   5.00     

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   

4 8 5 8 5 /   

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

คะแนน สกอ.     4.31   4.31     

คะแนน สมศ.     5.88   5.88     

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      4.20   4.20     



 

 8 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

4 5 5 5 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

35 
14.5 

38.67 5 
14.50 

38.67 5 / 

  

  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ ป.เอก 

  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 37.5 37.5   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

                  

- จ านวน อ.ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. รศ. 
ผศ.) 

5 2 
5.33 

0.44 2 
5.33 

0.44 /   

  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

  37.5   37.5       



 

 9 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

6 7 5 7 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

6 6 4 6 4 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

6 7 5 7 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

4 5 5 5 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

5 5 5 5 5 / 
  



 

 10 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

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

100 84 97.67 4.88 84 97.67 4.88 X 
ปรับเปลี่ยน
ค่าคะแนน 

 
 - จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

  86     86       
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 

  0 4.15 4.15 0 4.15 4.15 / 

  



 

 11 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย์ 

4.8 
122.5 

3.27 2.72 
122.5 

3.27 2.72 / 
  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ 

 - อาจารย์ท้ังหมด 37.5 37.5 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

คะแนน สกอ. 
  
  

5.00   5.00 
  

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

6 7 5 7 5 / 
  



 

 12 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

5 6 5 6 5 / 
  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

คะแนน สกอ.     5.00   4.33     

คะแนน สมศ.      2.33   2.32     

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      3.67   3.32     

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

7 8 5 8 5 / 
  



 

 13 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4 5 5 3 3 X 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

  
    

 
  

  
  

  

- เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 48,919   2,813,939.0   83,998.2  5.00  2,813,939.0   83,998.2  5.00 / 

เปลี่ยนสูตรตามกลุ่มวิชา 

 +เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ภายใน
สถาบัน 

   2,160,000.0  

 

   2,160,000.0  
 

    
  

 +เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ภายนอก
สถาบัน 

   653,939.0  

 

   653,939.0  
 

    
  



 

 14 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
ทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริง) 

  33.5 
 

  33.5 
 

    
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

12.5 

8.25 

22.00 5.00 

8.25 

21.43 5.00 X 

จ านวนคน
เปลี่ยนเป็น 

38.5  
 - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาต ิ
- จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
ทั้งหมด 
 
 

37.5 38.5 



 

 15 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4.2 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
- ผลรวมของจ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.44 

2 
5.33 1.33 

2 
5.19 1.30 X 

จ านวนคน
เปลี่ยนเป็น 

38.5 

  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าท้ังหมด 

37.5 38.5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 
- ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการที่
ได้รับรองคุณภาพ 

1 
0.50 

1.33 0.67 
0.5 

1.30 0.65 X 

จ านวนคน
เปลี่ยนเป็น 

38.5 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 37.5 38.5 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

คะแนน สกอ.     5.00   5.00     



 

 16 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนรวม สมศ.      4.00   4.00     

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      4.50   4.50     

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

4 5 5 5 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

4 5 5 5 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

  
4 57.14 5.00 4 57.14 5.00 X 

  



 

 17 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

* จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 37.5 

 * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตาม
แผนทึ่สภาสถาบันอนุมัติ 

  7 7 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 3 3 3 3 X 
  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คะแนน สกอ.     5.00   5.00     

คะแนนรวม สมศ.      4.50   4.50     

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      4.67   4.67     



 

 18 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 5 5 5 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 4 4 4 4 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 5 5 5 5 / 
  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 

คะแนน สกอ.     5.00   5.00     



 

 19 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนรวม สมศ.      3.65   3.65     

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.      4.73   4.73     

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารฯ และผู้บริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

6 7 5 7 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/
หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเรียนรู้ 

4 5 5 5 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

5 5 5 5 5 / 
  



 

 20 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 6 5 6 5 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 

4 3.65 3.65 3.65 3.65 X   

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

คะแนน สกอ.     5.00   5.00     

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

4 7 5 7 5 / 
  

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ 



 

 21 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
คณะประเมินตนเอง 

แพทยศาสตร์ 
คะแนนการ
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 

ผลงาน
เทียบ

เป้าหมาย 

หมายเหต ุ 
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตา่งจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
คะแน

น 
ตัวหาร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน สกอ.     5.00   4.00     

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4 9 5 8 4 / 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2.1 คะแนนผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 

    2.83 2.83 2.83   
  

ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ.(23 KPI)     4.76   4.63     

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ. (ตัวบ่งช้ีที่ 1-11)     3.97   3.66    

ผลประเมินตามเกณฑ์ สมศ. (ตัวบ่งช้ีที่ 1-18)     4.69   3.52    



 

 22 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(สกอ.) 

ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์
และแผนด าเนินการ 

0.00 5.00 0.00 5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.15 5.00 5.00 4.31 ด ี

องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

0.00 5.00 0.00 5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 4.00 0.00 4.33 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 5.00 0.00 5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจดัการ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่ 9  การประกันคุณภาพ 0.00 4.00 0.00 4.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

  
3.61 

  
4.83 

  
5.00 

  
4.63   

ดีมาก 

 
 
 
 
 
 



 

 23 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 5.00 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการ
อุดมศึกษา 

          

 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ

บริหารจัดการอุดมศึกษา 0.00 4.86 0.00 4.86 
ดีมาก 

 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 3.61 5.00 0.00 4.57 
ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

0.00 4.00 0.00 4.00 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

  
3.61 

  
4.83 

  
5.00 

  
4.63 

  
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 0.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ด้านกระบวนการภายใน 4.00 4.89 0.00 4.80 ดีมาก 

ด้านการเงิน 5.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.72 4.00 0.00 3.36 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 
ผลการประเมิน 

  
3.61 

  
4.83 

  
5.00 

  
4.63 

  
ดีมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

 

          ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

  
4.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
4.00 

  
ดี 

 (1) ด้านกายภาพ 

 (2) ด้านวิชาการ 2.72 5.00 0.00 4.09 ดี 

 (3) ด้านการเงิน 0.00 5.00 0.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ 0.00 4.83 0.00 4.83 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที ่1 

3.15 4.90 0.00 4.50 
ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  
0.00 

  
5.00 

  
5.00 

  
5.00 

  
ดีมาก 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

(2) ด้านการวิจัย 5.00 4.00 0.00 4.33 ดี 

(3) ด้านการใหบ้ริการวิชาการ
แก่สังคม 

0.00 5.00 0.00 5.00 
ดีมาก 

 (4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

0.00 5.00 0.00 5.00 
ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที ่2 

5.00 4.75 5.00 4.80 
ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 

  
3.61 

  
4.83 

  
5.00 

  
4.63 

  

ดีมาก 



 

 26 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 2554 

ส่วนที่ 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเด่น 

1. คณะผู้บริหารมีความมุง่มั่นในการก าหนดแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯโดยบุคลากรมีส่วนร่วม น าลงสู่

การปฏิบัติ มีการติดตามผลและน ามาปรับปรุงแผนเป็นระยะ สง่ผลให้มีการด าเนนิการที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง สะท้อนอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯและมหาวทิยาลัยที่วา่”สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อ

สังคม” 

2. คณาจารย์ของวิทยาลัยฯทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน ท าให้บัณฑิตของวิทยาลัยฯส่วนใหญ่ทั้ง

สาขาแพทย์และสาธารณสุขส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนด ได้งานท าและได้รบัเงินเดือนสูงกว่า

เกณฑ์ 

3. มีการบูรณาการการสร้างเสริมสขุภาพเข้ากับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัตงิาน

ประจ า  โดยมีผูบ้ริหารวิทยาลัยฯเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถเป็นแบบอยา่งได ้

4. วิทยาลัยฯได้พฒันาขึ้นเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้เห็นได้จากการน าผลการเรียนรู้ของการด าเนนิการ

ในระบบตา่งๆทั้งจากการเรียนการสอน การบริการ การวิจัย และการบริหารจัดการ มาหาแนวทาง

พัฒนาจนมผีลลัพธ์ในด้านตา่งๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5. อาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลหลักร่วมผลิต เข้มแข็งให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาแพทย์ในระดบัคลนิิก ดูแลใกล้ชิดและพัฒนานักศึกษาแพทย์ทั้งด้านความรู้ความสามารถ

และเจตคต ิส่งผลให้นักศึกษาพงึพอใจและประเมินการจัดการเรียนการสอนในระดบัดีมาก 

6. วิทยาลัยฯมีความพยายามและตัง้ใจในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพให้มีความเข้มแข็งส่งผลให้

รวมถึง ใช้กลยุทธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในองค์ประกอบต่างๆของคุณภาพส่งผล

ให้มีการพัฒนาการดา้นการประกันคุณภาพอย่างรวดเร็วและมผีลงานในด้านตา่งๆดีขึ้นอยา่งมาก 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา  

1. การผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปญัหาขาดแคลนแพทย์ในอีสานใต้และแก้ไขปัญหาการกระจายแพทย์ที่

ไม่เหมาะสมนัน้ การเข้าร่วมโครงการ One District One Doctor (ODOD)  น่าจะช่วยท าให้แพทย์มี

เจตคติที่ดีในการปฏิบัตงิานและคงอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นการด าเนินการทีส่อดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชนด้วย 

2. การพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆวิทยาลยัฯ ให้สวยงามร่มร่ืน จะเป็นการส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และ

สถานทีท่ างาน น่าอยูน่่าท างาน 
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3. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ IT ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนจัดท า

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 

4. วิทยาลัยควรค านึงถึงความเชื่อมโยงผลการด าเนนิการเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยจนสามารถ

บูรณาการเข้าสู่งานประจ า  

5. วิทยาลัยฯควรพิจารณาพัฒนาแนวทางการรับนักศึกษาแพทย์เข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้บัณฑิตแพทยซ์ึ่ง

เป็นไปตามปรัชญาของวิทยาลัยฯและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

6. ควรสร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ เขียนต ารา และตพีิมพ์

เผยแพร่บทความทางวชิาการ เพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึน  

7. ควรสร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นและติดตาม สง่เสริมให้อาจารย์สรา้งผลงานวิจัยทีส่ามารถ

น าไปใชป้ระโยชนท์ั้งในเชิงสาธารณะ/  เชิงนโยบาย/  เชงิพาณชิย์ /  ด้านการสรา้งสรรค ์
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

ระยะสั้นและระยะยาวของวิทยาลัยฯและน าลงสู่
การปฏิบัติครบตามพันธกิจตลอดจนมีการ
ทบทวนแผนร่วมกันทุกป ี

2. วิทยาลัยฯสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันและสะท้อน
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

 

 
1. ควรมีการน าผลการประเมินของคณะกรรมการไป 
2.  
3. ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเปน็รูปธรรม 
4. จัดท ากลยุทธ์เพื่อแก้ไขประเด็นที่ท้าทายเชิง

ยุทธศาสตร์ในดา้นสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาล
หลักในการผลิตแพทย์เพิ่ม 

 
 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

 
ควรน าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากร
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษามาวิเคราะห์ในหัวข้อ
ที่ได้ผลการประเมินต่ าเพื่อจัดท าแนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญคือการเรียนโดยใช้ Problem- Based 
Learning ซึ่งช่วยให้นักศึกษามคีวามเข้าใจในแต่
ละรายวชิายิง่ขึ้น 

2. อาจารย์ทั้งสองหลักสตูรมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

3. คณะมีการจัดการบริหารหลักสตูรครอบคลุม
สถาบนัผลิตแพทย์เพื่อวางแผนรว่มกันในการ
พัฒนาวิชาการ 

4. มีคณะท างานประจ าหลักสูตรที่เข้มแข็ง จริงจังใน
การท างานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา TQF 

 

1. ควรจัดสื่อการสอนแบบ E-learning ที่พร้อมให้
นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ก่อนเรียนและทบทวนหลัง
เรียน 

2. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาผ่าน webboard  

3. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้
รวดเร็วและเห็นได้ชัดเจน 

4. ควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างชัน้ปรีคลนิิกและชัน้คลกินิกให้มากข้ึนใน
เร่ืองของเจตคติและความอดทน 

 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 
ในการจัดเอกสารส าหรับตรวจรายงานการประเมนิตนเอง
(SAR) ในบางตัวบง่ชี้ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชน่ มีค าวา่ทุก
รายวิชาแตจ่ะมีแนบเอกสารบางรายวิชาเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ควรน าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและ

บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของสถานศึกษามา
วิเคราะห์ในหัวข้อที่ได้ผลการประเมินต่ าเพื่อจัดท า
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

2. ควรพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา
สาธารณสุขในด้านทักษะและหตัถการเพิ่มขึ้นให้
เป็นไปตามความต้องการของชมุชน 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
1. มีระบบและกลไกทีช่ัดเจนในการด าเนินงาน

กิจกรรมนักศึกษา 
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวงจร PDCA 

สามารถเขียนโครงการได้และสามารถเขียน
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษา โดยใช ้PDCA  

3. อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
นักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
การจัดเรียงเอกสารยังไม่เป็นระบบ 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาเก่ียวกับการ
น าวงจร PDCA มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา
หลังจากจัดโครงการเสร็จสิน้แลว้ทุกครั้ง 

2. ควรปรับปรุงการจัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบ 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

1. วิทยาลัยฯมีผลการด าเนนิงานดา้นการวิจัยใน
ด้านการตีพิมพต์ามเกณฑ์ ประเมิน ของสมศ ที่

คะแนน 5  
2. มีผลงานวิจัยมีคุณภาพถูกอ้างอิงเป็นจ านวนมาก 

 

 

1. มีตัวบ่งชีท้ี่เป็นดา้นกระบวนการ ควรมีการวางแผน/
ระบบการด าเนินงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่าได้ผลลัพธ์ที่มี
คุณภาพในระดับด ี

2. วิทยาลัยฯควรมีการวางแผนและด าเนนิการที่ส่งเสริม
ให้สร้างผลงานวิจยัที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 
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จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 
 

 
ผลการด าเนนิงานในปีการศึกษานี้ เปน็การด าเนนิงานที่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ทัง้นี้วิทยาลยัควรความ
เชื่อมโยงผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนคุณภาพการท างานของ
วิทยาลัยฯ   

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

1. มีหน่วยงานบริการและเครือข่ายหน่วยงาน
บริการ เช่น ศูนยส์ุขภาพ และรพสต. ที่เอ้ือต่อ
การให้บริการวิชาการ 

2. มีการน าความรู้จากการให้บริการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
1. การประเมินโครงการบริการวชิาการ ควร

ประเมินโครงการตาม KPI ที่ก าหนดล่วงหนา้ 

 
1. การก าหนด KPI โครงการบริการวิชาการ ควร

ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและ
ประเมินได ้

2. ควรด าเนินงานตามเกณฑ์ สมศ. ในตัวบ่งชี้ที่เปน็ ข้อ 
ให้ครบทุก ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุงบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่องเป็น
ประจ าทุกป ี

2. โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมสามารถน ามา
บูรณาการได้กบัการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

3. อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ควรสร้างกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายนอก อย่างเป็นรปูธรรม 

 

  
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
- 

 
- 
 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจดัการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชดัเจน มีความมุ่งมั่นและให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. ควรมีหลักฐานการเชื่อมโยงการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินเพื่อนไปสู่การปรบัปรุงสารสนเทศ 
 

2. ควรน าเอกสารโครงการวิจัยสถาบันที่เป็นผลสบื
เนื่องมาจากการจัดการความรู้มาแสดงเปน็หลักฐาน
ต่อคณะกรรมการ 

3. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารจากผลการประเมินของสภาสถาบนั 

4. คณะกรรมการประจ าคณะควรให้ความส าคัญกับการ
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
บริหารความเสี่ยง โดยอาจจะเปน็วาระสืบเนื่องใน
การประชุมกรรมการประจ าคณะ 

 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 
1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตรวจ

ติดตามควบคุมดูแลการใช้เงินของวิทยาลัยฯ 
2. ควรมีการจัดท ารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

ความมั่นคง สถานะทางการเงินของวิทยาลัยฯตาม
แบบฟอร์มที่กองคลัง/กองแผนงานของมหาวิทยาลัย
รายงานกับสภามหาวิทยาลัยและใช้รายงานทาง
การเงินนั้นรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเป็น
ประจ าทุกครั้งที่มีการประชุม 

 
 

  
จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
- 
 
 

 

 
- 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

วิทยาลัยฯมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบและจัดเตรียม
เอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยาลัยฯควรพัฒนาคุณภาพของระบบและกลไก
ต่างๆที่ระบุในเกณฑ์ประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบประกนัคุณภาพของวิทยาลัยฯอย่าง
ยั่งยืน 

2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
กันทุกรายองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความง่ายและ
สะดวกในการตรวจ ติดตาม ข้อมูลที่ต้องการในการ
ตัดสินใจ 

3. ควรมีการเน้นสาระส าคัญในเอกสารที่ใช้ในการ
อ้างอิงเป็นหลักฐาน 

4. นอกจากเครือข่ายการเข้า mini ukm และควรมีการ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลยัที่มีการเปิดสอนคณะแพทย์เช่นเดียวกนั
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 

 
 
 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
 

- 
 
- 
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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 

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.

 
CMP 401 

CMP 412 

CMP 401 

CMP 412 
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เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

สรรพสิทธิประสงค ์ 

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 

และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

CMP 401 

 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 


