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ค าน า 
 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ได้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นระบบ  กลไกส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย  
วางแผน  บริหาร  จัดการองค์กร  การเรียนการสอน  วิจัย  บริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง   นับตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2548  วิทยาลัยแพทศาสตร์และการสาธารณสุขได้จัดท ารายงานประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) ระดับวิทยาลัย (รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554) เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (สมศ.) ฉบับบนี้  โดยจัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมและเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดามศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 3 กลุ่ม คือ  ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  กลุ่มตัว
บง่ชี้อัตลักษณ์  และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผล
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐาน
ที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน   ซึ่ง
แบ่งตามประเภทกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ด้านการพัฒนาและ
ประกนัคุณภาพภายใน  กลุ่มตัวบ่งชี้ลัตลักษณ์   และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม  รวมน้ าหนักทั้งหมด  18  ตัวบ่งชี้  
ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

 รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย (รอบปีการศึกษา พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ฉบับนี้  
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ สมศ. ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สมศ.  และส่วนที่ 5 ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common 
Data Set)    

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขอขอบคุณกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  ในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ  และหวังว่าทุกท่านจะน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้และประกอบให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ   สมดังที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจสืบต่อไป 

 

            

            (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม) 
                                                                คณบดีวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย (โดยย่อ) 

รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนแพทย์และนักสาธารณสุขในอีสาน  เน้นที่อีสานใต้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงมีนโยบาย
รับนักศึกษาที่เป็นลูกหลานชาวอีสานใต้  4  จังหวัดเท่านั้น  คือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ เมื่อนักศึกษาส าเร็จเป็นแพทย์แล้วต้องกลับมาช่วยเหลือหมู่เฮาชาวอีสานใต้  4 จังหวัดดังกล่าวแล้ว
เช่นเดียวกัน การจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จึงเป็นโอกาสทองในการ
ที่จะปรับแผนกลยุทธ์การแก้ปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชุมชนชนบท  การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่ใน
ระยะแรกอยู่ในกรอบแนวคิดการใช้งบประมาณอย่างประหยัดของภาครัฐ โดยการก าหนดให้ใช้โรงพยาบาลศูนย์
ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลหลักในการร่วมฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับดูแลการเรียนการสอนชั้นก่อนคลินิกคือ ชั้นปีที่ 
1-3 (Preclinical years) ส่วนโรงพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษรับผิดชอบการเรียนของนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิก  (Clinical years) และ 
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

ปัญหาการกระจุกแต่ไม่กระจายของแพทย์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติของ
แพทยสภาในปี พ.ศ.2553 พบว่า อัตราส่วนของแพทย์  : ประชากรในประเทศไทย ตามภาคต่างๆ เป็นดังนี้  

กรุงเทพฯ   1 : 850 
ภาคกลาง   1 : 2,638  
ภาคเหนือ   1 : 3,279  
ภาคใต้   1 : 3,345  

                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : 5,308  
จะเห็นว่าภาคอีสานขาดแคลนแพทย์มากที่สุดในประเทศไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ

เห็นควรใช้ชุมชนเป็นแหล่งในการเรียนรู้ จึงส่งนักศึกษาแพทย์เข้าไปอยู่ในชุมชนไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนในพื้นที่อีสานใต้ สร้างแนวคิดป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพเริ่มปลูกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความรู้ความเข้าใจในบริบทของชาวอีสาน นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนใน
โครงการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทุกคนต้องเป็นคนในพื้นที่อีสานใต้เท่านั้น เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานในพื้นที่อีสานใต้ และผลิตบัณฑิตสาธารณสุขเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน เพิ่มอัตราก าลังในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนอีสานใต้ ปัจจุบัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนักศึกษาแพทย์ถึง 6 ชั้นปีแล้ว นักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข สามารถผ่านการสอบข้อสอบของแพทยสภาที่เรียกว่า National license ส่วนที่ 1 และ 2 
ได้ในระดับที่ไม่แพ้นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขยังรับฝึกอบรม
และสอนนักศึกษาสาธารณสุขอีกปีละ 60 คน ส่วนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเปิดรับทั้งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในภาคอีสานและนอกพื้นที่อีสาน โดยปัจจุบันมี
บัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์แล้ว 3 รุ่น  ในปี พ.ศ.2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเตรียมที่จะเปิด
ตึกผู้ป่วยนอกเพื่อจะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปแต่ยังขาดงบประมาณในการสร้างถนนทางเข้าตึก 
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สาธารณูปโภคด้านน้ าประปา ท่อระบายน้ าเสีย ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างประมาณ 5-6 ล้านบาท นอกจากนี้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย 100 เตียง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการท าการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ในอนาคตวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มีแผนที่จะมีอาคารรับผู้ป่วย 400 เตียงเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ปัญหาด้านสุขภาวะของชาวอีสานใต้ เป็น
แหล่งผลิตบัณฑิตแพทย์และสาธารณสุขเพื่อชาวอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เป้าหมายนี้จะบรรลุได้เร็วหรือ
ช้าขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานใต้ทุกท่านที่จะให้การสนับสนุน  ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอส่งข่าวสารมายังชาวอีสานใต้ทุกท่านและฝากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขไว้ในความดูแลของชาวอีสานใต้และลูกหลานชาวอีสานใต้ทุกท่านด้วย 

 
1.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. 

 1.2.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. แยกตามตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 3.53 พอใช้ 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.60 ดีมาก 
1. บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.92 ดีมาก 
2. คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาต ิ 4.28 ดี 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  2.31 ต้องปรับปรุง 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  5.00 ดีมาก 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1.06 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0.88 ต้องปรับปรุง 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดมีาก 
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย 
5.00 ดีมาก 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5.00 ดมีาก 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 ดี 
10. การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดี 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1) 3.90 ดี 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.49 พอใช้ 
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน ไม่ประเมิน

ระดับคณะ 
ไม่ประเมิน
ระดับคณะ 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 4.41 ดี 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 2.57 พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน  3.74 ดี 
15. ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.74 ดี 
กลุม่ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์  4.80 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

16. ผลการพัฒนาตามอตัลักษณส์ถาบัน   
     16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  5.00   ดีมาก 
     16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  4.41 ดี 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5.00 ดีมาก 
กลุม่ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 5.00 ดมีาก 
18. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 5.00 ดมีาก 
 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 5.00 ดมีาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2) 4.13 ดี 
หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องไดค้่าเฉลี่ย ≥ 3.51  

 1.2.2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. ระดับวิทยาลัย 

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  (15 ตัวบ่งชี้) 1-15 3.53 ดี 

ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 1-4 4.60 ดีมาก 
ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5-7 2.31 ต้องปรับปรุง 
ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 8-9 5.00 ดีมาก 
ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10-11 4.50 ดี 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 1-11 3.90 ดี 
จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 12-14 3.49 พอใช้ 
ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 15 3.74 ดี 

2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (2 ตัวบ่งชี้)  16-17 4.80 ดีมาก 
3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ (1 ตัวบ่งชี้) 18 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 1-18 4.13 ดี 
หมายเหตุ:  

4.51-5.00 ดีมาก 2.51-3.50 พอใช้   
3.51-4.50 ดี 1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
1.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาระดับวิทยาลัย 

1.3.1 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินเชิงวิเคราะห์ 

3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 

1. การผลิตแพทย์เพิ่มแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ในอีสานใต้และแก้ไขปัญหาการกระจ่ายแพทย์ที่ไม่ 
   เหมาะสมนั้น  การเข้าร่วมโครงการ One District One Doctor (ODOD)  น่าจะช่วยท าให้แพทย์ 
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   มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานและคงอยู่ในพื้นที่  รวมทั้งจะเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับความ 
   ต้องการของชุมชนด้วย 
2. ควรน าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
    มาวิเคราะห์ในหัวข้อที่ได้ผลการประเมินต่ าเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
3. ควรพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาสาธารณสุขในด้านทักษะและหัตถการเพิ่มข้ึนให้เป็นไป  
    ตามความต้องการของชุมชน 

ข. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1. มีตัวบ่งชี้ที่เป็นด้านกระบวนการ ควรมีการวางแผน/ ระบบการด าเนินงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่าได้          
   ผลลัพท์ที่มีคุณภาพในระดับดี 
2. ควรมีการวางแผนและด าเนินการที่ส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. ควรสร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นและติดตาม ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่สามารถ   
   น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสาธารณะ / เชิงนโยบาย / เชิงพาณิชย์ / ด้านการสร้างสรรค์ 

ค. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  1. ก าหนด KPI โครงการบริการวิชาการ  ควรก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและ      
     ประเมินได้ 
  2. ควรด าเนินงานตามเกณฑ์ สมศ. ในตัวบ่งชี้ที่เป็นข้อ ให้ครบทุกข้อ  

ง. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรสร้างกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายนอก      
   อย่างเป็นรูปธรรม 

จ. ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

1. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ IT ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนจัดท า 
   ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 
2. ควรสร้างระบบและกลไกในการกระตุ้นให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ เขียนต ารา และ 
   ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน   
 

ฉ. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

1. ควรค านึงถึงความเชื่อมโยงผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯจนสามารถบูรณา   
   การเข้าสู่งานประจ า  

3.2 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

1. พยายามหาแหล่งทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอกให้มากข้ึน 

2. ปรับแผนและจัดสรรงบประมาณให้มีกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยให้มากข้ึน 

3.3 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

            1. จัดท าแผนโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
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2. ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย 
 
2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 ชื่อหน่วยงาน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ที่ตั้ง     85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  
                      โทร.045-353900 โทรสาร.045-353901  
  
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที ่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
พ.ศ.2545 โดยมีฐานะเปน็องค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม
ออกนอกระบบราชการ 
 ในปี พ.ศ.2544 – พ.ศ.2545 นพ.ไพจิตร ปวะบตุร อดีตปลดักระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการผลิตแพทย์เพิ่ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 ปี พ.ศ.2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2546 มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดี
ผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และได้น าเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547) ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2546  และผ่านการรับรอง
จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549  
 วิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์  รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา พ.ศ.2549 จ านวน 50 คนรุ่นที่ 2 ในปี
การศึกษา พ.ศ.2550  จ านวน 16 คน  รุ่นที่ 3 ในปีการศึกษา พ.ศ.2551 จ านวน 16 คน รุ่นที่ 4 ในปีการศึกษา              
พ.ศ.2552 จ านวน 16 คน รุ่นที่ 5 ในปีการศึกษา พ.ศ.2553 จ านวน 36 คน และรุ่นที ่6 ในปีการศึกษา พ.ศ.2554 
จ านวน 36 คน ปัจจบุันมนีักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น 170 คน 
 ปี พ.ศ.2548 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา พ.ศ.2549  จนถึงรุ่นที่ 6 ในปีการศึกษา                
พ.ศ.2554   ปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งสิ้น 365 คน 
 
 
2.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

ปรัชญา 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสตปิัญญาของสงัคมอีสานใต้ บนพื้นฐานเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ปณิธาน 

 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐานชั้นน าเพื่อรับใช้
ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าหน้าที่วิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในระดับภูมิภาคร่วมกับต่างประเทศ 
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 วิสัยทัศน์  

            วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  

    พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน า
ความรู้ คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง  

2. วิจัยและสรา้งนวตักรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน   
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

3.   บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4.   ท านุบ ารุง ฟื้นฟู ศลิปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและภมูิภาคลุ่มน้ าโขง  

เป้าหมาย  

1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.  ผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน และ 
    ประชาชนในพื้นที่ในดา้นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

  3.. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สูพ่ืน้ที่ชนบทหา่งไกล  
4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีข้ึน  

 
 

 
2.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร   
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2.3.1 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 

 
 
 
ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 7 เม.ย. พ.ศ.2552 
และผ่านความเห็นชอบจากสถามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 25 ก.ค. พ.ศ.2552 
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2.3.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

                                                                   

                                                        รองศาสตราจารย์นายแพทยป์่วน  สุทธิพินิจธรรม 
                                                        คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

                                                                             

แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์       นายแพทย์วัฒนา พรรณพานชิ          อาจารย์ปยินันท์  มเีวท ี       นายแพทยป์ระวิทย ์วิริยสทิธาวัฒน์           
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร            รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ       รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ    รองคณบดฝ่ีายศูนย์การศึกษาและ 
                                          พฒันาทรัพยากรมนุษย ์                                                         วิจยัทางการแพทย์    

                                                                                   

                                     แพทยห์ญิงปาริชาต ิวงศ์เสนา     อาจารยม์ินตรา สาระรักษ์ 
                                   หัวหนา้กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์        หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร ์          

                                                                                                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบตุด ี         อาจารย์เมรรีัตน์ มั่นวงศ ์            อาจารย์สง่า  ทบัทิมหิน          อาจารย์พลากร สืบส าราญ       
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัย      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวชิาการและ 

     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                  ท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม 

                                                                                             

                   นายแพทย์สุรยิง แผลงงาม          แพทย์หญิงศุทธินี ตรีโรจน์พร          อาจารยป์ัณฑติา สุขุมาลย์              
                  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็ก   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

                                                                                                                  

                   นางสาวณรัญญา มชียั                    นางสาวปาณรญิ  ยิ่งรัตนสุข          นางสาวพิศมัย หงษ์หา 
                         หัวหนา้งานวิชาการ                       หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็ก                หัวหนา้ศูนย์สุขภาพ          

                                                                                                                    (ขอ้มูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555) 
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2.4 รายชื่อกรรมการประจ าวิทยาลัย  
2.4.1 รายชื่อกรรมการประจ าวิทยาลัย 

  1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดี             ประธานกรรมการ 
2. แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์                รองคณบดีฝ่ายบริหาร                กรรมการ 

 3. นายแพทย์ประวิทย์ วิริยสิทธาวฒัน์          รองคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา       กรรมการ 
  และวิจัยทางการแพทย ์    

 4. นางสาวปิยนันท์ มีเวที          รองคณบดีฝ่ายการเงินและพสัดุ      กรรมการ  
 5. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา    หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์         กรรมการ 
 6. นางสาวมินตรา สาระรักษ์     หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์      กรรมการ 
            7. นางสาวภาวนา พนมเขต           ผู้แทนอาจารย์กลุม่วิชาแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
            8. นางลักษณีย์ บุญขาว     ผู้แทนอาจารย์กลุม่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ  
 9. นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                                         พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน                   ผู้ช่วยเลขานุการ (1) 

              และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             
11.นางรัชฐา ราตรี                    บุคลากร                       ผู้ช่วยเลขานุการ (2)           

 
2.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
ล าดับที ่ คณะ/ภาควิชา รายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์ หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต  แพทยศาสตร ์
2 กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาธารณสุขศาสตร ์

รวมจ านวนหลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 2 หลักสูตร 2 สาขา 
 
2.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 2.6.1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบนั 
ล าดับ

ที ่
ระดับการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษา 
รวม 

2552 2553 2554 
1 ปริญญาตร ี 486 599 570 1,655 
2 ปริญญาโท - - - - 
3 ปริญญาเอก - - - - 
4 ป.บัณฑิต - - - - 

รวม 486 599 570 1,655 
  

2.6.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ล าดับที ่ ระดับการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษา 

รวม 
2551 2552 2553 

1 ปริญญาตร ี 36 79 87 202 
2 ปริญญาโท - - - - 
3 ปริญญาเอก - - - - 
4 ป.บัณฑิต - - - - 

รวม 36 79 87 202 
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2.7 จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
      1) จ านวนอาจารย์ประจ า  

จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 

ล าดับ
ที ่

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ รศ ศ รวม อ ผศ รศ ศ. รวม อ ผศ รศ ศ. รวม อ ผศ รศ ศ. รวม 
1 2552 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 7 1 1 0 9 32 1 1 0 34 

2 2553 0 0 0 0 0 23 1 0 0 24 8.5 0 1 0 9.5 31.5 1 1 0 33.5 

3 2554 0 0 0 0 0 21 2 0 0 23 11.5 2 1 0 14.5 32.5 4 1 0 37.5 

รวม 2552-2554 0 0 0 0 0 70 3 0 0 73 26 3 3 0 32 96 6 3 0 105 

 
     2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 

ล าดับ
ที ่

ปีการศึกษา 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนนุ  
จ าแนกตามคุณวุฒิ รวม 

มัธยมศึกษา
ต่อต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปริญญา

เอก 

1 2552 2 8 8 37 8 0 63 

2 2553 2 8 6 37 6 0 59 

3 2554 
 

2 8 8 37 6 0 61 

รวม 2552-2554 6 24 22 111 20 0 183 
 
2.8 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
  

งบประมาณ 
วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) เงินอุดหนุนผลิต

แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษ เงินโครงการวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เงินบริจาค รายได้ศูนย์เด็ก รายได้ศูนย์สุขภาพ และรายได้อื่นๆ รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น 
66,868,961.33 บาท ส าหรับบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าครุภัณฑ์ รวม
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,581,110.26 บาท 

 อาคารสถานที่ 
งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – พ.ศ.2553 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้ก่อสร้าง

เสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554  
3.1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  

งบประมาณผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556 ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 246,750,000 บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจ านวน 31,725,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ขณะนี้อยู่
ระหว่างการขอก่อหนี้ผูกพันกับส านักงบประมาณ เนื่องจากต้องท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ ซึ่ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จ้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม พ.ศ.2555  
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3.2) หลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา  
งบก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับสนับสนุนงบประมาณและจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างในวงเงิน 470,412.04 
บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสิบสองบาทสี่สตางค์) เพื่อสร้างหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา ได้ก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 
     
2.9 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
 1) อัตลักษณ์ 

 “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีตอ่สังคม” 
 2) เอกลักษณ์ 

             “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 
2.10 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

 
โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 2554  ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยฯ  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและ
จัดเก็บหลักฐาน วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลที่ส ารวจเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.2551 2552 และ 2553 

ค าอธิบาย   บัณฑิตปริญญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกต ิภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานัน้ๆ ที่
ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันทีส่ าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้  
การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
โดยการนบัจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา นับเฉพาะผูท้ี่
เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านัน้ 
 
วิธีการค านวณ 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
X 100 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ 
ปีการศึกษา 

รวม 
2551 2552 2553 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  36 79 87 202 

  1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า 0 47 84 131 

  1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  0 0 0 0 

  1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  0 0 0 0 

  1.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพ
อิสระ 

0 0 0 0 

  1.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา  

36 30 0 66 

  1.6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ  0 2 1 3 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบ
แบบส ารวจ  

36 79 87 202 

3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ตอบ
แบบส ารวจ 

100 100 100 100 

4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

- 100 97.67 98.50 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

รายการ ผลงานรวม 3 ปี 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 202 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจ (คน) 202 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (คน) 131 

4. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ  100 

5. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 98.50 

คะแนนประเมนิเมื่อใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบร้อยละ 100 = 5 คะแนน 4.92 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
  รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-1-1 สรุปข้อมูลประเมิน (จากกองแผนงาน ม.อุบลฯ ) 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บัณฑติมีงานท าตามเกณฑ์มาตรฐาน
มากกว่าร้อยละ 70 

1. ส่งเสริมแนะแนวการหางานท าเพิ่มเติม 
2. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของหน่วยงานตา่งๆ 
ให้กับบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เพิ่มพูนทักษะบัณฑติตามวชิาชีพ  
2. ควรจัดท าเว็บไซตบ์ัณฑิตและศิษย์เก่า เพื่อ
สื่อสารและติดต่อกับศิษย์เก่า 

1. ก าหนดหัวข้อประเด็นการอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของบัณฑิต และช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2.ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้าม)ี 

1. มีการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น 
Face book ซึ่งสามารถติดต่อบัณฑิตได้รวดเร็ว 

 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  

การเก็บข้อมูล  ข้อมูลที่ส ารวจเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.2553 (ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554) 

ค าอธิบาย   คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications Framework 
for Higker Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภามหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต X 100 
  จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงาน 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 
1.  ระดับปริญญาตร ี   
      1.1 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด   87 คน 
      1.2 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมนิฯ 27 คน 
      1.3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจฯ 4.28 คะแนน 
      1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินฯ 31.03 ร้อยละ 
2.  รวมค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบัณฑิตระดับ 

ปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก 
115.56 - 

ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน 
1. ผลรวมค่าของคะแนนเฉลี่ยถว่งน้ าหนักทีไ่ด้จากการประเมินบัณฑิต
ทุกระดับ 

11.56 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 27 
3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก (ผลรวมของค่า
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบัณฑิตทุกระดับ / จ านวนบัณฑติที่
ได้รับการประเมินทั้งหมด) 

4.28 

ระดับคุณภาพ ดี 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-2-1 สรุปข้อมูลประเมิน (จากกองแผนงาน ม.อุบลฯ ) 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บัณฑติมีคุณลักษณะเดน่ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
มีคามรับผิดชอบในการท างานเป็นอย่างดี 

1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการท างานร่วมกับกลุ่ม เพื่อสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 

                                                                                                                                         
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.ทักษะดา้นเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรม Microsoff Office 
ต่างๆ 

1. จัดอบรมเสริมหลักสูตร ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้มาก
ขึ้น 

                                                                                                                                                    
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถา้มี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

1. มีการให้นักศึกษาท างานวิจัยในรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสขุ เป็นรายบุคคล 
เป็นการฝึกให้นักศึกษาที่จบเป็นบัณฑิต มีทักษะ
การท าวิจัยเปน็อย่างด ี

1. มีงานวิจัยที่อาจารย์ทีป่รึกษา สามารถน ามาเขียนตพีิมพ์
เผยแพร่ได้  

 

 

 

ตวับ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ. 2553 - 2554 

วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

X 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

        วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
        มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 10 

 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า
น้ าหนัก รายการ หน่วยวัด 

ปีการศึกษา 
รวม 

2553 2554 

  1. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน 33.50 37.50 105 

  2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

จ านวน 10 23 33 

  ค่าน้ าหนัก 5.50 11.75 17.25 

  

2.1 ระดับคุณภาพงานวิจัย 
จ านวน 10 23 33 

ค่าน้ าหนัก 5.50 11.75 17.25 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมกีารตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

จ านวน 6 15 21 

ค่าน้ าหนัก 1.50 3.75 5.25 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในประกาศของสมศ. 

จ านวน 0 0 0 

ค่าน้ าหนัก 0 0 0 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

จ านวน 0 0 0 

ค่าน้ าหนัก 0 0 0 

1.00 
 

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 (Q1-4) ในปีล่าสุดใน 
subject categoryที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

จ านวน 4 8 12 

ค่าน้ าหนัก 4 8 12 
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ค่า
น้ าหนัก 

รายการ หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

รวม 
2553 2554 

  

2.2 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
จ านวน 0 0 0 

ค่า
น้ าหนัก 

0 0 0 

0.125 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

จ านวน 0 0 0 

ค่า
น้ าหนัก 

0 0 0 

0.25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ จ านวน 0 0 0 

ค่า
น้ าหนัก 

0 0 0 

0.5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จ านวน 0 0 0 
ค่า

น้ าหนัก 
0 0 0 

0.75 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาค
อาเซียน 

จ านวน 0 0 0 

ค่า
น้ าหนัก 

0 0 0 

1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ จ านวน 0 0 0 

ค่า
น้ าหนัก 

0 0 0 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงานรวม 3 ปี 

1.  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่                 
 (ค่าน้ าหนัก) 

17.25 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด (คน) 71 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (ร้อยละ) 24.30 

4. คะแนนประเมินเมื่อใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบร้อยละ   

   - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ร้อยละ 20 = 5 คะแนน 

5 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3    
                                                                      หน้า 18 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วัน/เดือน/ป ีท่ี
ตีพิมพ์ 

ประเภท
วารสาร 

ป ี             
การศึกษา 

ฐาน          
ข้อมูล 

ค่า
น้ าหนัก 

CMP-Q-5-1 ความชุกของเมตา
เซอร์คาเรียในปลา
ตะเพียนขาว ปลา
กระสูบ ปลากระมัง 
และปลาสรอ้ยขาว 
ในแมน่้ าชีเขตอ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด 
ยโสธร 

สมหมาย ขาวผิว, 
คมกรชิ พิมพ์ภกัด,ี 
ธาริน ีไชยวงศ์, 
จุฑารัตน์ จิตติมณ ี

สัตวแพทย์
มหานครสาร 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฏาคม-
ธันวาคม พ.ศ.
2553  

national 2553 TCI 0.25 

CMP-Q-5-2 การศกึษาฤทธิ์ไฟโต
เอสโตรเจนจากสว่น
สกัดน้ าเต้าหลวงใน
หนูถีบจักร 

จารุวรรณ ์วงบุตด,ี 
สภารัตน์ ค าแดง, 
สุรชัย จูมพระบุตร 
และ               
ลักษณา เจรญิใจ 

ธรรมศาสตร์
เวชสาร 

การประชุม
วิชาการ ครบรอบ 
20 ปี คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ วนัที่ 14-
16 กรกฎาคม 
พ.ศ.2553 หน้า 
133-138 

national 2553 TCI 0.25 

CMP-Q-5-3 การรับรู ้และ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคหนอนพยาธิใบไม้
ตับของประชาชน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

วัชรพงษ์ แสงนิล            
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 
จารุวรรณ์ วงบุตดี 
และ                         
จารุวรรณ ศิริเทพทวี 

การประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

การประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประจ าปี พ.ศ.
2553 "งานวจิัย
เพื่อสรา้งสรรค์
นวัตกรรมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" 
วันที ่9-10 ส.ค. 
พ.ศ.2553 หน้า 
193-199 

national 2553 ประชุม
วิชาการ 

0.25 

CMP-Q-5-4 ความชุกของโรคเหา 
แผลพุพอง ฟนัผ ุ
และหนอนพยาธิของ
นักเรียนชัน้
ประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน้
ในเขตพืน้ทีร่อบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ป่วน สุทธิพินจิ
ธรรม, ธารินี ไชย
วงศ์ ชุติกาญจน์ 
พิลาศร,ี เอกพจน ์
ทองม,ี ปิยะรัตน ์
ธัญนิพทัธ์ และ   จิ
รพรรณ พิพัธนัมพร 

การประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

การประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประจ าปี พ.ศ.
2553 "งานวจิัย
เพื่อสรา้งสรรค์
นวัตกรรมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" 
วันที ่9-10 ส.ค.
พ.ศ.2553 หน้า 

national 2553 ประชุม
วิชาการ 

0.25 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วัน/เดือน/ป ีท่ี

ตีพิมพ์ 
ประเภท
วารสาร 

ป ี             
การศึกษา 

ฐาน          
ข้อมูล 

ค่า
น้ าหนัก 

200-207 

CMP-Q-5-5 ผลของการจัด
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสขุภาพในการ
ป้องกันและลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที ่
2 ของแกนน า
ประชาชน เขตลุ่มน้ า
ห้วยข้าวสาร จังหวัด
อุบลราชธาน ี

มินตรา สาระรกัษ์        
เมรรีัตน ์มั่นวงศ์ 
และ                      
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 

วารสาร
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ปีที่ 12 ฉบับที ่3 
กันยายน-ธันวาคม 
พ.ศ.2553 

national 2553 TCI 0.25 

CMP-Q-5-6 การศกึษาฤทธิ์ไฟโต
เอสโตรเจนจาก
สมุนไพรพืน้บ้านใน
เขตจังหวดั
อุบลราชธาน ี

 จารุวรรณ์ วงบุตด ี
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง  

สุรชัย จูมพระบุตร 
และ                  
ลักษณา เจรญิใจ  

มหาวิทยาลัย
ขอนแกน่  

การประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอน
แกน่ ประจ าปี 
พ.ศ.2554 
"อนาคตชนบท
ไทย: ฐานรากที่
มั่นคงเพือ่การ
พัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน" วันที่ 
27-29 ม.ค. พ.ศ.
2554 หน้า 28-30 

national 2553 ประชุม
วิชาการ 

0.25 

CMP-Q-5-7 Effects of human 
contraceptive on 
reproduction and 
offspring in 
Chrysomya 
megacephala 

 Tarinee 
Chaiwong, et., 
al. 
  

Asian 
Pacific 
Journal of 
Tropical 
Medicine 

4 (4), 1/4/2011 International 2553 Q2 1 

CMP-Q-5-8 Reproductive 
Organ of Blow 
Fly, Chrysomya 
megacephala 
(Diptera: 
Calliphoridae): 
Ultrastructural of 
Testis 

 Kabkaew L. 
Sukontason, 
Tarinee 
Chaiwong, et., 
al.  

Journal of 
Parasitology 
Research 

2011 May.  International 2553 Q2 1 

CMP-Q-5-9 Geo-database use 
to promote 
dengue infection 
prevention and 
control 

Jaruwan 
Wongbutdee, 
Anun 
Chaikoolvatana, 
Wacharapong 

Southeast 
asian 
journal 
tropical 
medicine 

Vol 41, N0. 4  
July 2010 

International 2553 ISI 1 
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Saengnill, 
Nantaya 
Krasuaythong 
and Surajit 
Phuphak 

and public 
health 

CMP-Q-5-10 RNA interference 
targeting 
cathepsin B of 
the carcinogenic 
liver fluke, 
Opisthorchis 
viverrini 

Jittiyawadee 
Sripa, Porntip 
Pinlaor, Paul J. 
Brindley, 
Banchob Sripa, 
et., al. 

Parasitology 
International 

May 2011, p. 
283-288. 

International 2553 Q2 1 

CMP-Q-5-11 การประยุกต์ใช้ขอ้มูล
รีโมทเซ็นซ่ิง และ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์พืน้ทีเ่สี่ยง
ต่อโรคมาลาเรีย ใน
พื้นที่จงัหวัดศรีสะ
เกษ 

 จารุวรรณ์ วงบุตดี 
และ              
วัชรพงษ์ แสงนิล  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

การประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประจ าปี พ.ศ.
2554 "การบูรณา
การงานวิจัยสู่
ประชาคม
อาเซียน" 2554 
ส.ค. 4-5; 
อุบลราชธานี: 
2554.  

national 2554 ประชุม
วิชาการ 

0.25 

CMP-Q-5-12 ภาวะสุขภาพและ
ปัจจัยสิ่งแวดลอ้มที่
เสี่ยงต่อสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานใน
วิสาหกิจชมุชน 
กรณีศกึษา: กลุ่มผ้า
ทอมอืในเขตจังหวัด
อุบลราชธาน ี

 สง่า ทับทมิหิน, 
ฐิติรฐั งานฉมัง, 
ชาญวิทย์ มณีนิล 
และ                
สุพรรณี ศรีอ าพร  

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

การประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ประจ าปี 2554 
"การบูรณาการ
งานวิจัยสู่
ประชาคม
อาเซียน" 2554 
ส.ค. 4-5; 
อุบลราชธานี: 
2554.  

national 2554 ประชุม
วิชาการ 

0.25 

CMP-Q-5-13 การรับรู้ และ
พฤติกรรมการ
บริโภคของ
ประชาชน เพื่อ
ป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ จังหวัด

 วัชรพงษ์ แสงนิล, 
จารุวรรณ ์วงบุตด,ี 
ณัฏฐวุฒ ิแก้วพิ
ทูลย์ และจารุ
วรรณ ศิรเิทพทว ี 

วารสารวิชา 
การ
สาธารณสขุ 

กรกฎาคม-
สิงหาคม พ.ศ.
2554 ปีที่ 20 
ฉบับที่ 4, หน้า 
656-663 

national 2554 TCI 0.25 
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อุบลราชธาน ี

CMP-Q-5-14 ฤทธิข์องสารสกดัฮ
ว่านง๊อกในหนู
เบาหวาน 

 ภาวนา พนมเขต 
และ 

สุรศักดิ์ แวน่รมัย์  

เภสัชศาสตร์
อีสาน 

พฤษภาคม-
สิงหาคม พ.ศ.
2554, ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 2  

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-15 การสังเคราะห์สาร
ออกฤทธิ์ยับย้ัง
เซลลม์ะเร็งทีม่ี
โครงสร้างพืน้ฐาน
เป็นเอซาแอนทราไอ
โซซาโซโลน 

 จิรพร สมตา, 
ภาวนา พนมเขต 
และนิภาวรรณ 
พองพรหม  

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

กรกฎาคม-
กันยายน พ.ศ.
2554, ปีที่ 13 
ฉบับที่ 3 

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-16 การตรวจหาเชื้อรา 
Cryptococcus 
neoformans จาก
มูลนกภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ  วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ตุลาคม-ธันวาคม 
พ.ศ.2554, ปีที่ 13 
ฉบับที่ 4 

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-17 วัคซีนบ าบัดรักษา
ต่อต้านไวรัสเอชพีวี
ของมนุษย์ที่สัมพนัธ์
กับมะเร็งปากมดลูก 

 สุรศักดิ ์แวน่รมัย์  เทคนิค
การแพทย์
และกาย
บ าบัด 

พฤษภาคม-
สิงหาคม พ.ศ.
2554, ปีที่ 23 
ฉบับที่ 2,  หน้า 
116-127 

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-18 ความไวต่อยา 
ceftazidime ของ
เชื้อ Burkholderia 
pseudomallei จาก
ผู้ป่วยโรงพยาบาล
สรรพสทิธิประสงค ์

 ภาวนา พนมเขต    
สุรศักด์ิ แว่นรัมย์    
จุฑารัตน์ จิตติมณี 
นิตยา ธีระวัฒนสุข       
จิราภรณ์ นิลสกุล และ
สมบูรณ์ นันตโลหิต  

เทคนิค
การแพทย์
และกาย
บ าบัด 

กันยายน-ธันวาคม 
พ.ศ.2554, ปีที่ 23 
ฉบับที่ 3, หน้า 
265-273 

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-19 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของ
ส่วนสกัดของพืชไทย
ต่อเชือ้ 
Burkholoderia 
pseudomallei 

 ภาวนา พนมเขต
สุรศักดิ ์แวน่รมัย์ 
และ ธนัยาการย์ 
ศรีวรมาศ  

เทคนิค
การแพทย์
และกาย
บ าบัด 

พฤษภาคม-
สิงหาคม พ.ศ.
2554, ปีที่ 23 
ฉบับที่ 2,  หน้า 
151-158 

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-20 ตัวอ่อนของแมลงวนั
หัวเขียว Lucilia 
sericata: ทางเลอืก
ส าหรับบาดแผลติด
เชื้อ 

 ธารนิี ไชยวงศ์  เทคนิค
การแพทย์
และกายภาพ 
บ าบัด 

 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 
พ.ศ.2555 

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-21 การศกึษาฤทธิ์
เอสโตรเจนจาก

 จารุวรรณ์ วงบุตดี
สุภารัตน์ ค าแดง 

เภสัชศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 

national 2554 TCI 0.25 
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สมุนไพรพืน้บ้านใน
เขตจังหวดั
อุบลราชธานีทีม่ีฤทธิ์
ต่อการท างานของ
เนื้อเย้ือที่อาศัย
ฮอร์โมนเอสโตรเจน 

สุรชัย จูมพระบุตร 
และ          
ลักษณา เจรญิใจ  

อีสาน พ.ศ.2555 

CMP-Q-5-22 การประยุกต์ใชร้ะบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์ส าหรับ
การเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก หมู่บ้าน
ทางสาย อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. 
2553 

 วัชรพงษ์ แสงนิล, 
จารุวรรณ ์วงบุตด ี 

สาธารณสขุ
และการ
พัฒนา 

ปีที่ 10 ฉบับที ่2 
พฤษภาคม-
สิงหาคม  พ.ศ.
2555 

national 2554 TCI 0.25 

CMP-Q-5-23 การรับรู้ และ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานของ
ประชาชนต าบลเมอืง
ศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 จารุวรรณ์ วงบุตดี
, วัชรพงษ์ แสงนลิ  

การประชุม
วิชาการ การ
พัฒนาชนบท
ที่ย่ังยืน  

16-19 กุมภาพันธ ์
พ.ศ.2555 

national 2554 ประชุม
วิชาการ 

0.25 

CMP-Q-5-24 พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคเลปโตสไปโรซีส
ของประชาชน ต าบล
บักดอง อ าเภอขนุ
หาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

 จารุวรรณ์ วงบุตดี
, วัชรพงษ์ แสงนลิ  

การประชุม
วิชาการ การ
พัฒนาชนบท
ที่ย่ังยืน  

16-19 กุมภาพันธ ์
พ.ศ.2555 

national 2554 ประชุม
วิชาการ 

0.25 

CMP-Q-5-25 ความชุกของลกูน้ า
ยุงลาย และ
พฤติกรรมการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
กรณีศกึษา: หมู่บ้าน
นาโหนนนอ้ย อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 วัชรพงษ์ แสงนิล, 
จารุวรรณ ์วงบุตด ี 

การประชุม
วิชาการ การ
พัฒนาชนบท
ที่ย่ังยืน  

16-19 กุมภาพันธ ์
พ.ศ.2555 

national 2554 ประชุม
วิชาการ 

0.25 

CMP-Q-5-26 Immune 
Response to 
Burkholderia 
pseudomallei 

pawana 
panomket 

J Med 
Assoc Thai 

Nov. 2011, 94 
(11).  

International 2554 ISI 1 
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CMP-Q-5-27 Evaluation of 
Cardboard 
Coated with 
Natural 
Substances in 
Combination with 
Ink on Rat 
Repellency  

Kalandakanond
-Thongsong 
Sarinee; 
Daendee 
Suwaporn; 
Thongsong 
Boonrit; et al. 

Thai 
Journal of 
Veterinary 
Medicine 

JUN 2011, 
V.41(2), P 205-
211.  

International 2554 ISI 1 

CMP-Q-5-28 Curcuma 
aeruginosa, a 
novel botanically 
derived 5α-
reductase 
inhibitor in the 
treatment of 
male-pattern 
baldness: a 
multicenter, 
randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled study 

Ganniga 
Pumthong, 
Pravit 
Asawanonda, 
Supenya 
Varothai, 
Vorapicha 
Jariyasethavong
, Daranporn 
Triwongwaranat
, Puan 
Suthipinitthar
m, et., al. 

Journal of 
Dermatolog
ical 
Treatment 

July 2011. International 2554 ISI 1 

CMP-Q-5-29 Bacterial Fauna 
Associated with 
The Blow Fly, 
Chrysomya 
megacephala (F.) 
in Ubon 
Ratchathani 
Province of 
Northeast 
Thailand 

 Tarinee 
Chaiwong, 
Thanyakarn 
Srivoramas, 
et.,al.  

Parasitolog
y Research 

21-May-12 International 2554 Q2 1 

CMP-Q-5-30 Organization of 
the nervous 
system in 
Opisthorchis 
viverrini 
investigated by 
histochemical 
and 
immunohistoche
mical study 

 Ratana 
Leksomboon, 
Wunnee W 
Chaijaroonkhan
arak, et.,al.  

Parasitology 
international 

1-Mar-12 International 2554 ISI 1 
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CMP-Q-5-31 Isolation of Fungi 
From Adult 
House Fly; Musca 
Domestica and 
The Blow Fly 
Chrysomya 
Megacephala in 
Ubon Ratchathani 
Province, 
Northeastern 
Thailand 

 Thanyakarn 
Srivoramas, 
Tarinee 
Chaiwong and 
Michelle R. 
Sanford  

Parasitology 
Research 

16-Feb-12 International 2554 Q2 1 

CMP-Q-5-32 Protective 
immunization of 
hamsters against 
Opisthorchis 
viverrini infection 
is associated with 
the reduction of 
TGF-ß expression 

Jutharat 
Jittimanee, 
Rasana W. 
Sermswan, 
Chameaj 
Kaewraemruae
n, et., al. 

Acta 
Tropica 

Vol. 122 No. 2: 
May 5 2012 

International 2554 ISI 1 

CMP-Q-5-33 Effect of the 
acute and 
Chronic 
estrogen on 
anxiety in the 
elevated T-
maze 

Thongsong 
Saninee, 
Daendee 
Suwapon, 
Srikiatkhachor
n Anan 

Physiology 
& Behavior 

Jan 18 2555; 
105(2): 357-63 

Internatio
nal 

2554 ISI 1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติในฐานข้อมูล ICI 

1. มีรางวัลให้นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิเพื่อเพิ่มจ านวนผลงานตีพิมพ์ให้สูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ไม่มีงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
อยู่ในฐานข้อมูล สมศ. 

1. รวบรวมรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สมศ. และ
ประชาสัมพนัธ์ให้นักวิจัยส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มขึ้น 
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วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

1. มีทุนสนับสนุนให้นักวิจัยไปน าเสนอผลงาน
ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

2. มีทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์ 

 - 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2553 - 2554 

ค าอธิบาย  
งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ตามวัตถปุระสงค์ที่ระบุใน
โครงการวิจัย สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยกุต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
มีหลักฐานชัดเจนในการน าเอาไปใช้ประโยชน์  การน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเปน็รูปธรรม มีดังนี ้
            1. การใช้ประโยชน์เชงิสาธารณะ 
            2. การใช้ประโยชน์เชงินโยบาย  
            3. การใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 
            4. การใช้ประโยชน์ในทางอ้อมของงานสรา้งสรรค์  

วิธีการค านวณ     

     
ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

X 100  จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

รวม 
2553 2554 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 33.50 37.50 71.00 

2. ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 0 3 3 

2.1 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 0 3 3 

2.2 ผลรวมของจ านวนงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน 0 0 0 
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ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงานรวม 3 ปี 

1. ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 3 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด (คน) 71 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ) 4.23 

4. คะแนนประเมินเมื่อใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบร้อยละ 20 = 5 คะแนน 1.06 

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-6-1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

CMP-Q-6-2 กระบวนการลดการใช้สารเคมีจ ากัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยในเกษตรกรผู้ปลูกพริก
และชุมชนบ้านหัวเรือทอง 

CMP-Q-6-3 โครงการวิจัย เร่ืองความไวต่อยา Ceftazidme ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei  
จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชนน์้อย 

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักวิจัย น าผลงานวิจัยที่ส าเร็จแล้ว ให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
2. ส่งนักวิจัยรุ่นใหม่ ท าวิจัยในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ และ
สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยฯ โดยการสนับสนุนทุน
นักวิจัยจากวิทยาลัยฯ อย่างน้อยปีละ 4 ทุน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2553 - 2554 
วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 

X 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
รายการ หน่วยวัด 

ปีการศึกษา 
รวม 

2553 2554 

  1. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน 33.50 37.50 71 

  2. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จ านวน 1 3 4 

  ค่าน้ าหนัก 0.25 1 1.25 

0.25 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ 

จ านวน 1 2 3 

ค่าน้ าหนัก 0.25 0.5 0.75 

0.50 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

จ านวน 0 1 1 

ค่าน้ าหนัก 0 0.50 0.50 

0.75 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถาบันก าหนด 

จ านวน 0 0 0 

ค่าน้ าหนัก 0 0 0 

1.00 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ 
และ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสอืท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จ านวน 0 0 0 

ค่าน้ าหนัก 0 0 0 

 
ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงานรวม 3 ปี 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคุณภาพ 1.25 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด (คน) 71 

3. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ร้อยละ) 1.76 

4. คะแนนประเมินเมื่อใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบร้อยละ 10 = 5 คะแนน 0.88 

ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-7-1 Immune Response to Burkholderia pseudomallei  (ISI) 

CMP-Q-7-2 วัคซีนบ าบัดรักษาต่อตา้นไวรัสเอชพีวีของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูก(TCI) 

CMP-Q-7-3 การสริมสร้างศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) (TCI) 

CMP-Q-7-4 ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียว Lucilia sericate : ทางเลือส าหรับบาดแผลติดเชื้อ(TCI) 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีผลงานวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่หลากหลาย 

1. มีรางวัลให้กับนักวิจัยที่เขียนบทความวชิาการที่สามารถตีพิมพ์ลง
ในวารสารระดบัชาติ และนานาชาต ิ เพื่อเพิ่มขวัญและก าลังใจ ท า
ให้มีผลงานเพิ่มสงูขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีผลงานทางวิชาการที่ได้รบัรองคุณภาพน้อย - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
              และการวิจัย 
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2553 - 2554 
 
วิธีการค านวณ 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพฒันา 
การเรียนการสอนและการวิจัย X 100 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 

เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลการด าเนินงาน 

รายการ หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

รวม 
2553 2554 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ี
สภาสถาบันอนุมัต ิ โครงการ 8 8 16 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

โครงการ 5 4 9 

    2.1 การพัฒนาการเรยีนการสอน โครงการ 2 2 4 

    2.2 การพัฒนาการวิจัย โครงการ 3 1 4 

    2.3 การพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั โครงการ 0 1 1 

ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงานรวม 3 ปี 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา 
   การเรียนการสอนและการวิจยั 

9 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 16 

3. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย  (ร้อยละ) 

56.25 

4. คะแนนประเมินเมื่อใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบร้อยละ 30 = 5 คะแนน 5 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/

หลักฐาน 
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-8-1 ศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเชื้อราที่ผิวหนัง เพื่อสุขภาพเด็ก
ในวัยเรียน 

วิจัย 

CMP-Q-8-2 บริการตรวจหนอนพยาธิในล าไส้ในประชาชนจงัหวัดอุบลราชธานี วิจัย 

CMP-Q-8-3 การบริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดและดรรชนีมวลกายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและโรคอ้วนในพื้นที่ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

การเรียนการสอน 

CMP-Q-8-4 แพทยศาสตร์สูส่ังคม คร้ังที่ 2 การเรียนการสอน 

CMP-Q-8-5 สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ.เมือง         วิจัย 



 

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3    
                                                                      หน้า 30 
 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

จ.อุบลราชธาน ี

CMP-Q-8-6 บริการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดและดัชนีมวลกายในการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรคอ้วนในพื้นที่ต าบลเมืองศรีไคอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

วิจัย 

CMP-Q-8-7 บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

วิจัย 

CMP-Q-8-8 บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) 

การเรียนการสอน 
และวิจัย 

CMP-Q-8-9 ศึกษาความชุกโรคหิดเหาแผลพพุองและเชื้อราที่ผิวหนงัในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

การเรียนการสอน 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีงานบริการทางด้านสุขภาพที่หลากหลาย เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงในชุมชน  
2.มีงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและเชื่อมประโยชน์ถึงชุมชนเป้าหมาย 

1.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคดิระหว่างอาจารย์ บุคลากรใน
การพัฒนาให้เกิดโครงการ 
2.ส่งเสริมแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้
นักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
น าไปสู่โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้าม)ี 

1.มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
แต่ละสาขาวิชาให้บริการต่อชุมชนโดยรอบ 
2.มีการบริการวิชาการที่ถูกบรรจุในรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอน 
3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดท า
โครงการบริการวิชาการก่อนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการในแต่ละปี 

- 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554 

ค าอธิบาย  
โครงการที่มีผลต่อการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน หมายถึง โครงการที่สถาบนัจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา   
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

และเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนส์ร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

      จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม "บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ   การจัดการสุขภาวะและ
สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ขยายไปสู่สังคมภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียนและ
เชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม" วิทยาลัยฯ จึงเห็นความส าคัญในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเน้นการบริการสุขภาพ บริการตรวจ
รักษาโรค การคัดกรองโรค และการป้องกันโรคที่จะเป็นอันตราย
ต่อประชาชน และชุมชน วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานในประเด็น
ชี้น า และการแก้ไขปัญหาของสังคมด้านต่างๆ ผ่านนโยบาย แผน
กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มา
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และได้จัดท าโครงการ
แพทยศาสตร์สู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชน อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์แก่สังคม 
ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
     1. (P) โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "แพทยศาสตร์สู่สังคม"  
ประจ าปี พ.ศ. 2552-2554  (CMP-P-9-1-1)       
     2. (D) การด าเนินงานโครงการได้มีการจัดตั้งคณะท างาน
โครงการขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  (CMP-P-9-1-2)       
     3. (C) มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม โดยให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามด้านความพงึ
พอใจในการให้บริการ และมีการให้ประชาชนเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับความต้องการรับบริการวิชาการจากวิทยาลัยฯ และโรค
ที่เป็นปัญหากับชุมชน ซึ่งพบว่าโรคเบาหวาน (43.42%) และโรค
ความดันโลหิตสูง (26.32%) เป็นปัญหามากที่สุด   (CMP-P-9-
1-3)    
     4. (A) จากการด าเนินงานกิจกรรมวิทยาลัยฯ ได้มีการ
สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามความ
ต้องการของชุมชน โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการบรรจุ
กลยุทธ์บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม แก่ชุมชนในท้องถิ่น
อีสานใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการทางการแพทย์ พยาบาล และ
สาธารณสุข รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน (CMP-P-9-1-4)  
ทั้งนี้ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ส่งคม เรื่อง "หมออาสา
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ" ประจ าปี พ.ศ. 2555 (CMP-P-9-1-5)   เพื่อ
เป็นการตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลแลสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูรวมถึงเพื่อให้เป็นฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชนในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80         มีการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการแพทยศาสตร์สู่
สังคม โดยมีการด าเนินงาน 3 ปี และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 3 ปี ตามแผนที่ก าหนดไว้บรรลุผล ร้อยละ 100 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

       ในการด าเนินงานได้น าผู้น าชุมชน อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และการดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พร้อมๆ กับสามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อไปได้ 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

       ผลการด าเนินการได้มุ่งเน้นการประเมินภาวะสุขภาพของ
ประชาชน และการฝึกอบรมทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว 
(กสค.) หลังการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  มีผลก่อให้เกิด
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงชุมชนในทางที่ดีขึ้นคือประชาชนสามารถเข้าใจ
ถึงสถานะสุขภาพของชุมชนเอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ
ชุมชน และมีแกนน าด้านสุขภาพที่เข้มแข็ง คือ ผู้น าชุมชน และ 
อสม.มีการเยี่ยมบ้านในชุมชนในเรื่องสภาพความเป็นอยู่ ภาวะ
สุขภาพ และแนะน าแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้น และสามารถให้
ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองได้ ภายใต้แนวคิด 
"การเราเป็นชาวบ้านเราก็ดูแลสุขภาพตนเองได้ พึ่งพากัน เห็น
อกเห็นใจกัน  ตามบริบทของชุมชน "  และชุมชนมีการ
ประสานงานระหว่างผู้น าชุมชน อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่รับผิดชอบชุมชน ในการประสานความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

       ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน คือ ในระดับบุคคลคือการ
ส่งเสริมศักยภาพของแกนน าในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงด้าน
สุขภาพ ผู้น าชุมชน อสม. แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ให้
สามารถเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ เมื่อยังไม่มีคนป่วย เข้าใจ
การดูแลตนเองและความจ าเป็นในการเข้าถึงบริการสุขภาพเพื่อ
การคัดกรองเพื่อค้นหาโรค  เข้าใจการดูแลตนเองและการเข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ในระดับ
ครอบครัวแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวสามารถให้ค าแนะน า 
ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้  ในระดับชุมชนมีการเชื่อมประสาน
ระหว่างแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว อสม.ผู้ดูแลหลังคา
เรือน ผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการด าเนินการพัฒนาสุขภาวะชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยชุมชนเอง 

ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

1. สามารถปฏิบัตไิด้ตามประเดน็การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 

2. คะแนนประเมินเมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CMP-P-9-1-1 โครงการบริการวิชาการเรื่อง "แพทย์ศาสตร์สูส่ังคม" 

CMP-P-9-1-2 กิจกรรมบริการวิชาการเร่ือง "แพทย์ศาสตร์สูส่ังคม" 

CMP-P-9-1-3 แบบสอบถามด้านความพงึพอใจ และโรคที่เปน็ปัญหากบัชุมชน 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-P-9-1-4 แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ในปี พ.ศ. 2555 

CMP-P-9-1-5 โครงการบริการวิชาการเรื่อง "หมออาสาเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ" ประจ าปี พ.ศ. 2555 

CMP-P-9-2-1 รายงานผลการด าเนนิงานฉบบัสมบูรณ ์ตามแผนที่ก าหนด ปี พ.ศ.2552 

CMP-P-9-2-2 รายงานผลการด าเนนิงานฉบบัสมบูรณ ์ตามแผนที่ก าหนด ปี พ.ศ.2553 

CMP-P-9-2-3 รายงานผลการด าเนนิงานฉบบัสมบูรณ ์ตามแผนที่ก าหนด ปี พ.ศ.2554 

CMP-P-9-3-1 ภาพถ่ายกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ.2552 

CMP-P-9-3-2 ภาพถ่ายกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ.2553 

CMP-P-9-3-3 ภาพถ่ายกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี พ.ศ.2554 

CMP-P-9-4-1 การเยี่ยมบ้านในชุมชน 

CMP-P-9-4-2 การประชุมหมู่บา้น 

CMP-P-9-5-1 เอกสารการด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus group) ติดตามผลการด าเนนิ
โครงการ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มีโครงการบริการวชิาการดา้นการส่งเสริม   
สุขภาวะชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน  

1.ก าหนดชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาวะให้ชัดเจน และมีการ
กระจายการด าเนนิการให้ครอบคลุมชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.พื้นทีท่ี่มีความเหมาะสมและพร้อมมีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการ 
2.การบูรณาการโครงการบริการวิชาการที่
ด าเนินการแตล่ะกลุ่มเปา้หมายหรือกลุ่มอายุใน
ชุมชน 

1.มีการส ารวจสถานะสุขภาพ และความต้องการการพฒันาของ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
2.สนบัสนุนการรวมโครงการที่มพีื้นที่เป้าหมายชุมชนเดียวกัน ใน
การด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายครอบคลุมสมาชิกของ
ชุมชน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 
วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554 

ค าอธิบาย  
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวติ และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสงัคม เปน็พันธกิจหลักประการ
หนึ่งที่สถาบันพงึตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการสง่เสริม สนับสนนุ เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอยา่งทีน่่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนนุจ าต้อง
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยัง่ยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัด
และสามารถประเมินผลได ้

ประเด็นการพิจารณา   
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าตอ่ชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการด าเนนิงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)        จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม "ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแพร่ และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาพลุ่มน้ าโขงและ
อาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและ
สังคม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ" วิทยาลัยฯ 
จึ ง เห็นความส าคัญและจั ดกิจกรรมด า เนินงานด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการด า เนิน งาน มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒรธรรม เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่า
ของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ  และได้จัดท าโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้   
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
   1. (P) แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (CMP-P-10-1-1) และ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ (CMP-P-10-1-2) 

    2. (D) มีการด าเนินกิจกรรมในเดือนกันยายน ของทุกปี 
โดยมีอาจารย์ นักศึกษา ญาติอาจารย์ใหญ่ และ  ประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการบริจาคโรงทาน ท าบุญเลี้ยง
พระ และร าลึกรพะคุณอาจารย์ใหญ่ เป็นต้น โดยให้นักศึกษา
มีปฏิสัมพันธ์กับญาติอาจารย์ใหญ่ (CMP-P-10-1-3) 

    3. (C) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(CMP-P-10-1-4) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ (CMP-P-10-1-5) 

    4. (A) มีการประเมินสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด (CMP-P-
10-1-6) และมีการน าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
มาปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเห็นได้จากมี
ประชาชนให้ความสนใจแจ้งความประสงค์ในการบริจาค
ร่างกายมากข้ึน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80          มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพตามแผนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (CMP-P-10-2-1) 

3. มีการด าเนนิงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง         วิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีกิจกรรมท านุบ ารุงอุทิศส่วน
กุศลให้อาจารย์ใหญ่เป็นประจ าทุกปี และมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

    1.  รายงานผลการด า เนินงานโครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่
อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2553 (CMP-P-10-3-1) 

    2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2554 (CMP-
P-10-3-2) 

    3. ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
ประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 
2555  (CMP-P-10-3-3) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
   ภายใน/ภายนอก 

       มีการประเมินผลประโยชน์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ของอาจารย์ นักศึกษา ญาติอาจารย์ใหญ่ และประชาชน
ทั่วไป (CMP-P-10-4-1) รวมถึงการสร้างคุณค่าแก่ชุมชน ซึ่ง
เห็นได้จากมีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคร่างกาย (CMP-P-10-
4-2) และมียอดบริจาคเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้น (CMP-P-10-4-3) 
ซึ่งเป็นการสร้างคุณงามความดีและการท าบุญอุทิศส่วนกุศล
แก่ร่างอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างกายให้การเรียนการสอนใน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ  - 

ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน 
หน่วย
วัด 

1. สามารถปฏิบัตไิด้ตามประเดน็การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 

2. คะแนนประเมินเมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 4 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-P-10-1-1 แผนยุทธศาสตร์ด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒรธรรม 
CMP-P-10-1-2 กิจกรรมท านุบ ารุงอุทิศสว่นกุศลให้อาจารย์ใหญ่ 
CMP-P-10-1-3 ภาพถ่ายกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
CMP-P-10-1-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
CMP-P-10-1-5 รายงานผลการด าเนนิงานฉบบัสมบูรณ ์

CMP-P-10-1-6 แบบประเมนิสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด 

CMP-P-10-1-7 แบบฟอร์มบริจาคร่างกาย 

CMP-P-10-2-1 รายงานผลการด าเนนิงานฉบบัสมบูรณ ์

CMP-P-10-3-1 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมสบืสานประเพณี
ท าบุญอุทิศสว่นกุศลแด่อาจารยใ์หญ่ ประจ าปี 2553 

CMP-P-10-3-2 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมสบืสานประเพณี
ท าบุญอุทิศสว่นกุศลแด่อาจารยใ์หญ่ ประจ าปี 2554 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-P-10-3-3 ข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสบืสานประเพณีท าบญุอุทิศส่วนกุศล
แด่อาจารย์ใหญ่ ประจ าปี 2555 

CMP-P-10-4-1 การประเมินผลประโยชน ์

CMP-P-10-4-2 แบบฟอร์มบริจาคร่างกาย 

CMP-P-10-4-3 บัญชียอดบริจาคเงิน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ให้บุคลากร 
นักศึกษา และชุมชนตระหนักถึงความกตัญญู
กตเวที คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของไทยและ
ท้องถิ่น ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 

1.ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน  ประชาชน และชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่ได้รับ 
  การยกย่องระดับชาติ 
2.จัดงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง 
  กับวิถีชุมชนท้องถิ่น 

1.ส่งเสริมการจัดงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของ 
  ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2.ส่งเสริมการจัดท าข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฮีต   
  12 คอง 14 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 
วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554 

ค าอธิบาย  
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถชีีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่
เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเปน็ต้องรู้ทันอยา่งมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสนุทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
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ประเด็นการพิจารณา   
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสขุลักษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย์ 
3. รับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ 
5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ด ี

       วิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
แนวปฏิบัติในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  นอกจากนี้
การด าเนินโครงการท าบุญอาจารย์ใหญ่ ซึ่งก าหนดให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

        วิทยาลัยฯ ได้ออกแบบตึกและด าเนินการสร้างและ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยน าแนวคิดในการน า
ศิลปะจากหอไตร กลางหนองน้ าขุลุ อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นแบบอย่าง ซึ่งมีความงดงาม
และทรงคุณค่า ลักษณะที่โดดเด่นคือหลังคาที่มีลักษณะ
คล้ายหอไตร และภายในอาคารยังออกแบบให้มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก สะอาด และถูกสุขลักษณะด้วย 

3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

       วิทยาลัยฯ มีการแต่งภูมิทศัน์อย่างสม่ าเสมอ โดยมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน เช่น  

1. ภาพถ่าย อาคารสถานที ่  

2. สถานที่ทิ้งขยะและแบ่งแยกชนิดขยะเพื่อเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

3. สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์  

4. ป้ายวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวฒันธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ  

     วิทยาลัยฯ มีพื้นที่ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะได้จัด
สถานที่ส าหรับรูปของหลวงปู่ชา สุภัทโท พระบรมรูปของ
พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย  ห้องพระ  

5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากวา่ 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

     วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 3.52 พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทางสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อๆไป  

ผลการประเมินตนเอง 
รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

1. สามารถปฏิบัตไิด้ตามประเดน็การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 
2. คะแนนประเมินเมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-P-11-1-1 แนวปฏิบัติในด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

CMP-P-11-1-2 โครงการท านบุ ารุงฯ เร่ือง สืบสานประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ 

CMP-P-11-2-1 รูปถ่ายอาคาร 

CMP-P-11-2-2 ภาพถ่าย อาคารสถานที ่และการตกแต่งบรรยากาศ 

CMP-P-11-3-1 สถานทีท่ิ้งขยะและแบ่งแยกชนดิขยะเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

CMP-P-11-3-2 ที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต ์

CMP-P-11-3-3 ป้ายวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

CMP-P-11-4-1 มีรูปพระอาจารยช์า สุภทัโท ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กราบไหว้ 

CMP-P-11-4-2 มีรูปมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์ พร้อมหลักค าสอน 

CMP-P-11-4-3 กิจกรรมวันมหิดล 

CMP-P-11-5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 -  - 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3    
                                                                      หน้า 41 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

1. อาคารวิทยาลัยฯ ออกแบบก่อสร้างตา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง 
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. มี ก า รจั ดพื้ นที่  เ อื้ อ ต่ อก า รจั ดกิ จ กรรมท า นุ
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และบุคลากร 

- 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554 

ค าอธิบาย  
การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเนน้การประเมินคุณภาพในการ
ก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขบัเคลื่อนการด าเนนิงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน 
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการด าเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
ผลการด าเนินงาน  ใช้ผลการประเมินผู้บริหาร  (คณบดี) ประเมิน 3 ส่วนคือ 
          ส่วนที่ 1 ผลการด าเนนิงาน สัดส่วนร้อยละ 60 
          ส่วนที่ 2 ขีดความสามารถ (Competency) สัดส่วนร้อยละ 20 
          ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย สัดส่วนร้อยละ 20 
 
ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

1. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.41 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดี 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-13-1 รายงานสรุปข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม  
ปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554  ของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีการวางตน ประพฤติตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 
2. ผู้บริหารมีความอดทน อดกลัน้ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่ตงึเครียด 
3. ผู้บริหารมีความใกลช้ิด รับฟงัความคิดเห็น และเปน็
กันเองกับบุคลากรและนักศึกษา 
4. ผู้บริหารเปน็ต้นแบบการรักษาสุขภาพให้กับบุคลากร
และนักศึกษา 

1. มีช่องทางในการสื่อสารระหวา่งคณบดีระหวา่ง   
บุคลากร กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีสายตรงคณบด ี
3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรกับนักศึกษา 
เช่น การออกก าลังกาย, การนั่งสมาธิ ,การแข่งขันกีฬาส ี

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การสร้างทีมบริหารให้ครบตามภารกิจหลักและพัฒนา
ผู้บริหารวิทยาลัยฯให้มีทักษะและประสบการณ์ดา้นการ
บริหาร โดยในระยะแรกอาจให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาร่วมทีมบริหาร เพื่อที่จะเป็นพี่เลีย้งให้
บุคลากร 

1 .จัดท าแผนพฒันาผูบ้ริหาร 
2. จัดท าโครงสร้างของวิทยาลัยฯ ตามส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
3. จัดท าแผน 10 ปี อาคารกิจกรรมสุขภาพ 
4. จัดท าแผนพฒันาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ป ี

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

1. จัดท าโครงสร้างของวิทยาลัยฯ ตามส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 
2. จัดท าแผนเสนองบประมาณต่อ ครม. 4 ปี เพื่อน างบมาพฒันา
วิทยาลัยฯ 

  1. จัดท าเกณฑ์การประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
การเก็บข้อมูล  ข้อมลูปีการศึกษา พ.ศ.2552  2553  และ 2554 

ค าอธิบาย  
คุณภาพของคณาจารย์เปน็ปัจจยัส าคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความส าเร็จของสถาบนัใน
การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อัน
จะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ  การ
คิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วชิาชพี คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวชิาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 
 
วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารยป์ระจ า 
   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน    

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

น. 
จ านวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

น. 
จ านวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

น. 
จ านวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

อาจารย์ 0 0 0 2 69 138 5 27 135 96 273 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

1 0 0 3 3 9 6 3 18 6 27 

รอง
ศาสตราจารย์ 

3 0 0 5 0 0 8 3 24 3 24 

ศาสตราจารย์ 6 0 0 8 0 0 10 0 0 0 0 

รวม - 0 0 - 72 147 - 33 177 105 324 

ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงานรวม 3 ปี 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารยป์ระจ า (ค่าน้ าหนัก) 324 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 105 

3. ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ประจ า  3.09 

4. คะแนนประเมินเมื่อใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยคา่ดัชนีคุณภาพ
อาจารย์เป็น 6 = 5 คะแนน 

2.57 

ระดับคุณภาพ พอใช้ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-14-1 รายงานสรุปข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม  
ปีการศึกษา พ.ศ.2552-2554  ของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลัยฯได้จัดท าแผนกลยทุธ์พัฒนาบุคลากร 
ปี พ.ศ.2555-พ.ศ.2559 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการปฏิบัตงิานมากขึ้นในสายสนบัสนุน 
ในส่วนสายวชิาการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ และมีคุณวุฒิที่สูงขึน้  

 1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้บุคลากร เล็งเห็น
ความส าคัญของแผนกลยุทธ์พฒันาบุคลากร และปฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1.พัฒนาทางดา้นการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. อบรมคณาจารยท์ุกคนเก่ียวกับการขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

1. เห็นควรส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารย์เพิ่มพูนงานวิจยั ,
น าเสนอผลงานทางวชิาการ เพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. จัดท าแผนอบรมเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวชิาการให้
อยู่ในแผนปฏบิัติการประจ าปี 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

 - 1. จัดท าคู่มือบุคลากร 
2. ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การพฒันาบุคลากร 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2553 - 2554 
ค าอธิบาย   - 
เกณฑ์การให้คะแนน 
           ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกดั 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ 
ปีการศึกษา 

รวม 
2553 2554 

1. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 2.85 4.63 7.48 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 2 ปี 3.74 
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ผลการประเมินตนเอง 
รายการ ผลงาน 2 ปี 

1. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 3.74 

ระดับคุณภาพ ดี 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-15-1 รายงานสรุปข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม  
ปีการศึกษา พ.ศ.2553 - 2554  ของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ 

1. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาคุณภาพของระดับบและกลไกตา่งๆที่
ระบุในเกณฑ์ประกนัคุณภาพเพือ่ให้เกิดการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ อย่างยั่งยืน 
2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลที่มีความเชื่อมโยงกันทุก
รายองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความง่ายและสะดวกในการตรวจ 
ติดตาม ข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. สร้างความรู ้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประกัน
คุณภาพแก่บุคลากรใหม่ 
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลูอิเล็คทรอนิก เกณฑ์ 
สมศ. 

1. ควรด าเนินงานตามเกณฑ์ สมศ. โดยเฉพาะตัวบง่ชี้เชงิ
คุณภาพ ให้ครบทุกข้อ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้าม)ี 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผดิชอบตัวบง่ชี้ให้
ความส าคัญ และใส่ใจในการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพ 
2. ศูนย์แพทย์ร่วมผลิตมีสว่นร่วมในการเขียนSAR 
ของวิทยาลัยฯ 
3. มีคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา (ฉบบัศูนย์
แพทยศาสตรศึกษา) 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ตวับ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอัตลักษณ ์  (ประเมินระดับมหาวิทยาลัย) 
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554      

ประเด็นการพิจารณา   
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รบัการเห็นชอบ

จากสภาสถาบนั 
2. มีการสรา้งระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ก าหนดอยา่งครบถ้วน

สมบูรณ ์
3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบตัิงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ ไม่

ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการด าเนนิงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เปน็ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่

เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏบิัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

ประเด็นการพิจารณา   ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบนั 

        วิทยาลัยฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
แนวทางการพัฒนาตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 14/2554  วันที่ 24 ธันวาคม 2554 โดยวิทยาลัยฯ ได้จัด
กิจกรรม / โครงการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /
วิทยาลัยฯ ( CMP-P-16.1-1-1,CMP-P-16.1-1-2,                 

CMP-P-16.1-1-3 CMP-P-16.1-1-4 ) 

   การสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้วิถีชุมชน  แบ่งปัน
ความรู้สู่ชุมชน  สร้างจิตส านึกด ีต่อสังคม และใช้พลังความสามัคคี
เพื่อสร้างสรรค์สังคม ได้แก่ โครงการวิชาเวชศาสตร์ชุมชน   

 การสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเข้าปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ  โดยจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัด
ศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษ า  โ ดยมีก า ร
ท า ง า นจ ริง ใ น ส ถานป ระก อบกา ร  ( Work– intergrated 
Learning) ท า ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง และการสร้างโอกาสต่อ
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ยอดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
อาทิ  รายวิชาฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน รายวิชา ฝึก
ปฏิบ ัติการเวชศาสตร์ช ุมชน รายวิชาประสบการณ์วิชาช ีพ
แพทย์ ( CMP-P-16.1-1-5 ) 
 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Base Learning : PBL) เพื่อเป็นการฝึกความ
เชี ่ยวชาญในวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสร้าง
ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนและสังคม อาทิ จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักศึกษาแพทย ์ชั้นปรีคลินิก   

( CMP-P-16.1-1-6 ) 
2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนรว่มของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏบิตัิตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

           วิทยาลัยฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรโดยในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้เน้นให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ ผ่านระบบต่างๆดังนี้  
          1. ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ได้มีการแจ้งอัตลักษณ์
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้กลุ่มวิชามีการ
สอดแทรกอัตลักษณ์ในการจัดการเรียนการสอน และงานกิจการ
นักศึกษาจัดกิจกรรมสอดรับกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ 
( CMP-P-16.1-2-1 )  
         2. นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น  
               2.1  โครงการเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการย่อยใน
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ซึ่ง
อาจารย์เป็นผู้ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณและ
ก าหนดพื้นที่ศึกษา ซึ่งเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณนักศึกษาเป็นผู้
ด าเนินโครงการโดยลงพื้นที่/ชุมชน/หมู่บ้านเพื่อศึกษาปัญหาของ
ชุมชน และจัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาของ (CMP-P-16.1-2-2 ) 
             2.2 โครงการบริการวิชาการ 
 - โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่ง เป็นโครงการที่อาจารย์เขียนขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับจัดสรรโครงการ นักศึกษา
เป็นผู้ด าเนินการในการรณรงค์โรคไข้เลือดออกเริ่มตั้งแต่ คิด
กิจกรรมและออกรณรงค์ ( CMP-P-16.1-2-3 ) 
 - โครงการหมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ต าบล
เมืองศรีไค เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการโครงการฯ ร่วมกับบุคลากร 
คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ และผู้น าชุมชนประจ าหมู่บ้าน 
( CMP-P-16.1-2-4 ) 
 - โครงการเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ( CMP-P-16.1-2-5 )  
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3. ผลการประเมินความเห็นของ “ผู้เรียน” 
และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ และงานกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันพัฒนา
เครื่องมือเพื่อใช้ส าหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปี พ.ศ. 2554 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการน าแบบ
ประเมินฯ จากทางมหาวิทยาลัยฯ แจกแก่นักศึกษาและบุคลากรของ
ทางวิทยาลัยฯ พร้อมรวบรวมแบบประเมินฯ ดังกล่าว ส่งยังกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยฯ เพื่อท าการประเมินผลในภาพรวม 

 ผลการประเมินพบวา่ ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ที่มี
ต่อผลการด าเนนิงานของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั/วิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2554  ซึ่งมีระดับความพึง
พอใของนักศีกษาต่อวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี โดยมีคา่เฉลี่ย 4.09 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน    และระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 จากคะแนนเตม็ 5 
คะแนน ( CMP-P-16.1-3-1 ) 

  หมายเหตุ :  ใช้เอกสารอ้างอิงจากทางมหาวิทยาลยั 

4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 

        กิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคณุค่าต่อสังคม 
     1. ประโยชน์โดยตรงต่อสงัคม คือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอัตราการได้งานท า 
ร้อยละ 97.67 และเงินเดือนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ หรือสูงกว่า 
(เฉลี่ย 12,015 บาท) ท างานในพื้นที่อีสานใต้มากกว่าร้อยละ 90 

( CMP-P-16.1-4-1 ) 
      2. ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และท้องถิ่น ได้รับประโยชน์
จากการที่นักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 
ไปจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตัวอย่างเช่น 

           2.1 โครงการด้านสุขภาพในรายวชิาเวชศาสตรช์ุมชนของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ที่หมู่บ้านมดง่ามเหนือ-มดง่ามใต้ 5 
โครงการ  อาทิ บา้นเรือนสะอาดปราศจากโรคภัย โครงการรูปแบบ
นวัตกรรมห่วงใย และใส่ใจ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู  
โครงการ 3 อ.สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่บา้นมดง่ามเหนือและ
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มดง่ามใต้ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โครงการมดง่ามเหนือใต้ ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ
มดง่ามร่วมใจท่าทางการท างานอย่างถูกต้อง บรรเทาอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อและโครงสร้าง 

         2.2 โครงการหมออาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน ต าบล
เมืองศรีไค มีนักศึกแพทย์ และนักศึกษาสาธารณสุข เข้าร่วม
โครงการฯ ให้บริการส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
ต าบลเมืองศรีไค โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองศรีไค อสม. 
และอผส. ประจ าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน จากการ
สัมภาษณ์ผลการประเมินเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุรู้จัก
วิธีการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ได้รับความรู้ในเรื่องของการดูแล 
ป้องกัน รักษาสุขภาพเบื้องต้น ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและชุมชนโดยรอบมหาวิยาลัย 

         2.3 โครงการบริการวิชาการบูรณาการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก นักศึกษาได้รณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับแกนน าชุมชน (อสม.ประจ าหมู่บ้าน
และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด) ซึ่งจาก
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งนี้ท าให้โรค
ไข้เลือดออกในหมู่บ้านดอนกลางลดลงจาก 14 รายเหลือเพียง 1 
ราย (  CMP-P-16.1-4-2 ) 

           และมีการสนทนากลุ่มในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  โดย
ได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยฯ มาร่วมด้วย 

    หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ 
นานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

       บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องที่เกี่ยวกับความสามัคคี
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคือ 
บุคลากรของวิทยาลัยฯจ านวน 2 คน  ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศใน
การแข่งขันกีฬา “วลัยลักษณ์เกมส์” การแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 คือ น.ส. 
ลภัส ยิ่งยืน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  1 เหรียญ  จากกีฬาประเภท
เดินทน  3,000 เมตร รางวัลเหรียญเงิน  5  เหรียญ   จากกีฬา
ประเภทวิ่ง 3,000 เมตร วิ่ง 1,500 เมตร วิ่ง 4 x 400 เมตร วิ่ง 4 x 
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ประเด็นการพิจารณา   ผลการด าเนินงาน 

100 เมตร พุ่งแหลน และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากกีฬาทุ่ม
น้ าหนัก และ น.ส.อุบลวรรณ พรหมจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 
เหรียญกีฬาประเภทเดินทน  3,000 เมตร ( CMP-P-16.1-5-1 ) 

         อาจารย์แพทย์ของวิทยาลัยฯ ได้รับโล่อาจารย์แพทย์ดีเด่น
จากแพทยสภา (ด้านคุณธรรมจริยธรรม)  

        นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติใน
การสร้างสรรค์โดยการผ่านการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิต
วิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ครั้งที่ 
1 (The 1st Annual Siriraj International Medical 
Microbiology and Immunology Competition, SIMIC) 
เข้ารอบ 16 ทีม ได้แก่ นายณัฐพล สีดาพันธุ์ นางสาวพรทิพา สืบ
สารคาม  นายรัฐพล เกิดสุข  นายนพพร เล็กเจริญสมบัติ นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 3 และ6  

       บัณฑิตของวิทยาลัยฯ ได้รับการยกย่องระดับชาติในการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่
5, 6, 7 “ก้าวใหม่เครือข่ายอีสานร่วมเรียนรู้ฝ่าวิกฤตสู่สังคมปลอด
โรคและภัยสุขภาพ”คือ นางสาวศิริทิพย์ ในทอง บัณฑิตสาธารณสุข
รุ่นที่ 1  

       นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยฯ ได้รับโล่นักศึกษาแพทย์ดีเด่น
จากแพทยสภา (ด้านอัตลักษณ์ส านึกดี)  

หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

1. สามารถปฏิบัตไิด้ตามประเดน็การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 

2. คะแนนประเมินเมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3    
                                                                      หน้า 51 
 

รายการเอกสารหลักฐานของวิทยาลัย 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-P-16.1-1-1 โครงการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั/วิทยาลัยฯ 

CMP-P-16.1-1-2 แผนกลยุทธิวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 5 ปี                            
(พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2559)  

CMP-P-16.1-1-3 แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2554 - 2555 
CMP-P-16.1-1-4 รายงานประจ าปี พ.ศ.2555 

CMP-P-16.1-1-5 สรุปรายวชิาเวชเวชศาสตรช์ุมชน  
CMP-P-16.1-1-6 การจัดการเรียนการสอนโดยใชป้ัญหาเป็นพืน้ฐาน 
CMP-P-16.1-2-1 รายงานการประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ   
CMP-P-16.1-2-2 สรุปโครงการเวชศาสตร์ชุมชน 
CMP-P-16.1-2-3 โครงการบริการวิชาการโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
CMP-P-16.1-2-4 โครงการหมออาสาเยี่ยมบ้านผูส้งูอายุในชุมชน   ต าบลเมืองศรีไค 

CMP-P-16.1-2-5 ตัวอย่างโครงการที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา   

CMP-P-16.1-3-1 สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ  
CMP-P-16.1-4-1 แบบสรุปความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยฯ 

CMP-P-16.1-4-2 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่เปน็สาธารณประโยชน์ 

CMP-P-16.1-5-1 บันทึก การได้รับรางวลั/ภาพกิจกรรม 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรและนักศึกษามีจ านวนไม่มาก ท าให้
สามารถจัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการท างาน
เป็นทีมและการเสริมสร้างคุณธรรมได้ง่าย 

1. สนับสนุนงบประมาณ และการจัดท าโครงการที่เน้นความ
สามัคค ีทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา และจัด
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ให้
มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1. งบประมาณในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ยังมีน้อย (ด้านอัตลักษณ์สร้างสรรค์) 
 2. การจัดกิจกรรมร่วมแนวทางของบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีภายในวทิยาลัย ยังมีน้อย 
(ด้านอัตลักษณ์สามัคคี) 

 1. พยายามหาแหล่งทนุสนับสนุนจากองค์กรภายนอกให้มาก
ขึ้น 
 2. ปรับแผนและจัดสรรงบประมาณให้มีกิจกรรมร่วมกันของ
บุคลากรภายในวิทยาลัยให้มากขึ้น 
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วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 
วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554 ( ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยฯ ) 
วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 
1.  ระดับปริญญาตร ี     

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด   87 คน 
1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้รับการประเมินฯ 25 คน 

1.3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจฯ 4.41 คะแนน 
1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้รับการประเมินฯ 28.74 ร้อยละ 

2.  รวมค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบัณฑติระดบั 
     ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 110.25  - 

ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน 

1. ผลรวมค่าของคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ได้จากการประเมินบณัฑติทุกระดับ 110.25 

2. จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 25 

3. คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีโทและเอก (ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของบัณฑิตทุกระดับ / จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด) 

4.41 

ระดับคุณภาพ ดี 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-Q-16.2-1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน (จากกองแผนงาน ม.อุบลฯ) 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. บัณฑติท างานในพื้นที่เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 1. ส่งเสริมให้บัณฑิตเห็นการพฒันาของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การรวมกลุ่มบัณฑิตในวิชาชีพที่ใกล้เคียงกัน เพื่อ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. จัดท าเว็บไซต์ส าหรับบัณฑิต และศิษย์เก่า เพื่อเป็น
ช่องทางในการสื่อสาร 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้าม)ี 

1. บัณฑิต มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การท างานของบัณฑิต เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

 - 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั (ประเมินระดบัมหาวิทยาลัย) 
การเก็บข้อมลู  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554     
 
ประเด็นการพิจารณา   

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัตงิานทีส่อดคล้องกับจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ก าหนดอยา่งครบถ้วน
สมบูรณ ์

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนนิการตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบนั ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนนิงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนัและเกิดผลกระทบที่เปน็
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏบิัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ประเด็นการพิจารณา   ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติ ง านที่ 
    สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ 
    เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับ 
    การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

      คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ได้มีการก าหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ 
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 
2559 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการการพัฒนาในระยะยาว โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย(CMP-P-17-1-1,  CMP-P-17-1-2) 

2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
    และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ 
    ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

         วิทยาลัยฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรโดย 
    1.  คณาจารย์และบุคลากรมีบทบาทในการให้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี โดยมีกลุ่มเป้าหมายตัง้แต่ระดับนักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เชน่  โครงการท าบญุอาจารย์
ใหญ่ ( CMP-P-17-2-1 ) 
    2.  เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่จะสนบัสนุนให้ผู้เรียน
และบุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธท์ี่จะน าไปสู่เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ที่จะเป็นภูมิปัญญาดา้นสุขภาพทางภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการและสร้างระบบส าหรับผู้เรียนและ
บุคลากรต่างๆ ดังนี ้                                                                     
              2.1 จัดการเรียนการสอนและการศึกษาที่เน้นปัญหา
ทางดา้นสุขภาพของคนในพืน้ทีอ่ีสานใต้ หรือลุ่มน้ าโขงตอนลา่ง โดย
การใช้กรณีศึกษาของโรคหรือปัญหาด้านสุขภาวะที่พบบ่อยในพืน้ที่ 
หรือการออกส ารวจ ปัญหาทางด้านสุขภาพของชุมชนในพืน้ที ่
             2.2 มีการสนบัสนนุบุคลากรผู้เรียนทางดา้นวิจยั หรือ
โครงการพัฒนาต่างๆ ที่มุ่งเน้นโรคหรือปัญหาทางด้านสุขภาวะของ
ประชากรในพื้นที ่เพื่อน ามาเปน็ข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ลุ่มน้ าแมน่้ าโขงตอนลา่งตอ่ไป 
            2.3 สนบัสนนุให้บุคลากรจัดท าโครงการบริการวิชาการที่
เก่ียวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ลุ่มแมน่้ าโขงตอนลา่ง และเน้น
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการ เช่น โครงการบริการวิชาการบูร
ณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
นักศึกษาได้รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับแกนน าชุมชน (อสม.
ประจ าหมู่บา้นและผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัววัด 
( CMP-P-17-2-2 ) 
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3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น  
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ า 
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2554  โดยวิทยาลัยฯ ได้น าแบบประเมินฯ 
ดังกล่าวน าแจกแก่ทางบุคลากรของทางวิทยาลัยฯ  และจัดเก็บแบบ
ประเมินฯ พร้อมรวบร่วมส่งแก่ทางมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการ 
         เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ในการก ากับของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความคิดเห็น  ส าหรับผลประเมินฯ พบว่า 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน     
         โดยผลประเมินของวิทยาลัยฯ  มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.71  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ( CMP-P-17-3-1 ) 

4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น  
    หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ 
    เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้าง 
    คุณค่าต่อสังคม 

      ผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคมคือ 
1. ด้านการเรียนการสอน: การออกชุมชนในรายวชิาเวชศาสตรช์ุมชน
และรายวชิาเวชศาสตร์ครอบครัวของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ซึ่งนักศึกษา
ได้จัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 
2. ด้านการบริการวิชาการ และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันา
เทคโนโลย:ี โครงการบริการวิชาการบูรณาการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก นักศึกษาได้รณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกร่วมกับแกนน าชุมชน (อสม.ประจ าหมู่บ้านและ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบัววัด) ซึ่งจากการจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งนี้ท าให้โรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้านดอนกลางลดลงจาก 14 รายเหลือเพียง 1 ราย 3. ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      - โครงการท าบญุอาจารย์ใหญ่ (ด าเนินการทุกปีตั้งแตป่ี พ.ศ. 
2550)   วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนลา่ง โดยนักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 6 และบัณฑิ
สาธารณะสุขศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ 70  ท างานรับ
ใช้ชุมชนในพืน้ที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ และบณัฑิตสาธารณสุขส่วนใหญ่
ท างานเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนอีสานใต้  ซึ่งจะมีผลให้
การพัฒนาด้านสุขอนามยั การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ รวมทั้ง 
สัดส่วนของจ านวนแพทย์ต่อผูป้ว่ยในพื้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ทาง
วิทยาลัยฯยังได้จัดให้มีการอบรมทางวชิาการให้กับบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีงานวิจัยที่เสริมสร้างความ
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เข้มแข็งทางวิชาการในพื้นที่อีสานใต้ รวมทั้ง อาจารย์จากวิทยาลัยฯ 
ได้รับการยอมรับและได้รับเชญิไปเป็นอาจารย์พิเศษในหลายๆ 
สถาบนัการศึกษาในพืน้ที่  (  CMP-P-17-4-1 )  

            และมีการสนทนากลุ่มในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้
เชิญผู้ใช้บริการของวิทยาลัยฯ มาร่วมด้วย 

หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ 

5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

      บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดร้ับการคัดเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริม
บัณฑิตจากมูลนิธ ิ"อานนัทมหิดล" จ านวน 2 ท่าน จากผลงานการสอน
นักศึกษา และการวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาของโรคในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
( CMP-P-17-5-1 ) 

หมายเหตุ : ใช้ผลประเมินร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน หน่วยวัด 

1. สามารถปฏิบัตไิด้ตามประเดน็การพิจารณา จ านวน 5 ข้อ 

2. คะแนนประเมินเมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-P-17-1-1 แผนการส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

CMP-P-17-1-2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559) 

CMP-P-17-2-1 โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ 

CMP-P-17-2-2 เอกสารบันทึกข้อความขอนุญาตลงพื้นที่ 
CMP-P-17-3-1 สรุปผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ    

CMP-P-17-4-1 รายงานโครงการ /กิจกรรมต่างของวิทยาลัยฯ 
CMP-P-17-5-1 เอกสารการรับทุนส่งเสริมบณัฑติจากมูลนิธิ "อานนัทมหิดล" สภากาชาดไทย  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
วิจัย และบริการวชิาการ ที่ได้รบัการยกย่อง 
2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ที่เอ้ือต่อการวิจัย
และบริการทางด้านสุขภาพแก่ชมุชนระดบัชาติ         
            

1. มีเครือข่ายทางด้านการวิจัย และบริการวิชาการในระดบัท้องถิ่น 
ภูมิภาค และระดับชาต ิ
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้เกิดฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนใน
ภูมิภาคอีสานใต ้   
3. มีการจัดการเรียนรู้จากนักวิจยัที่มีความเชี่ยวชาญกบันักวิจัยหน้า
ใหม่ ในประเด็นการจัดท าวิจัยดา้นสุขภาพชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ยังมีน้อย 

1. พยายามหาแหล่งทนุอื่นๆ จากภายนอกหรือพยายามพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ ที่มีโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ร่วมกัน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้น า ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  ภายในสถาบนั (ประเมินระดบัมหาวิทยาลัย) 
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554 
 
ประเด็นการพิจารณา   

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 - ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา   ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการด าเนนิงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)            จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม "บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากความ
เข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สุขภาพของชุมชน  การจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ขยายไปสู่สังคมภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซียน เชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม"  วิทยาลัยฯ จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การคัดกรองโรค  การบริการตรวจรักษาโรค  และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และชุมชน 
           วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานในประเด็นชี้น า และการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงปัญหาสังคมด้าน
ต่างๆ ภายในสถาบันกับสุขภาพของชุมชนในองค์กร หรือบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ทุกคน โดยส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ และ
ให้บริการวิชาการด้วยการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยมีองค์กรเป็น
แรงขับเคลื่อนให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี โดยด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และได้จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพ เรื่อง ขึ้น ลงบันได หัวใจแข็งแรง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษา เห็นความส าคัญ
ของสุขภาพ โดยการออกก าลังกายด้วยวิธีการเดินขึ้น-ลง บันได และ
งดใช้ลิฟท์ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้      
      1. (P) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการสร้าง
เสริมสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์บริการทางการแพทย์ พยาบาล และ
สาธารณสุข รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน (CMP-P-18.1-1-1) 
และได้เขียนแผนโครงการเรื่อง “ขึ้น ลงบันได หัวใจแข็งแรง” 
(CMP-P-18.1-1-2) 
       2. (D) มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดและการติด
ป้ายการขึ้นลงบันไดหัวใจแข็งแรงตามชั้นต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  
(CMP-P-18.1-1-3) มีสมุดบันทึกรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในการขึ้น-ลง
บันได (CMP-P-18.1-1-4) 
      3. (C) มีการประเมินผลส าเร็จของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (CMP-P-
18.1-1-5) 
      4. (A) วิทยาลัยฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมขึ้น
ลงบันได (CMP-P-18.1-1-6) และได้เพิ่มกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลกรภายในสถาบัน โดยมีการตรวจสุขภาพเพื่อคัด
กรองภาวะเสี่ยงต่อโรค เช่น การตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจ
สมรรถภาพของตับ และการตรวจมรรถภาพของไต  (CMP-P-18.1-
1-7) เป็นต้น 
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ประเด็นการพิจารณา   ผลการด าเนินงาน 

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่า 
    ร้อยละ 80 

       ผลการประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
ตามแผนโครงการ เรื่อง ขึ้น ลงบันได้ หัวใจแข็งแรงมีแต่ได้กับได้ ใน
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบนั       วิทยาลัยฯ มีโครงการขึ้น ลงบันได หัวใจแข็งแรงมีแต่ได้กับได้ 
เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้
ก าลังทางกาย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 

4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณคา่ 
    ต่อสถาบัน 

     โครงการมีการประเมินติดตามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ในมุมมองของการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน 
ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และมีการแสดงผลของ
พลังงานด้านการใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ ลดลง 

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาต ิ  - 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

รายการ ผลงาน 
หน่วย
วัด 

1. สามารถปฏิบัตไิด้ตามประเดน็การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 
2. คะแนนประเมินเมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CMP-P-18.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการ 

CMP-P-18.1-1-2 โครงการเรื่อง “ขึ้น ลงบันได หัวใจแข็งแรง” 

CMP-P-18.1-1-3 บอร์ดและการติดปา้ยการข้ึนลงบันไดหัวใจแข็งแรง 

CMP-P-18.1-1-4 สมุดบันทึกรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในการขึ้น-ลงบันได 

CMP-P-18.1-1-5 การประเมินผลส าเร็จของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

CMP-P-18.1-1-6 รายงานผลการด าเนนิงานกิจกรรมข้ึนลงบนัได 
CMP-P-18.1-1-7 การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรค เชน่ การตรวจระดับไขมนัในเลือด 

การตรวจสมรรถภาพของตับ และการตรวจมรรถภาพของไต 

CMP-P-18.1-2-1 ผลการประเมินผลส าเร็จ 

CMP-P-18.1-3-1 ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบนั 

CMP-P-18.1-4-1 การประเมินติดตามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้น า ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ประเมินระดบัมหาวิทยาลัย) 
การเก็บข้อมูล  ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ.2554 

ประเด็นการพิจารณา   
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 - ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา   ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการด าเนนิงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)         จาก “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 
ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2550- 2559) ที่ก าหนดกรอบแนวทางการจัดท า
แผนของสถานศึกษาและของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนา  
โดยเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ “เด็กและเยาวชน มี
โภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และ
อดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป็น
พื้นฐานของการด ารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมใน
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ประเด็นการพิจารณา   ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้” โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนา ฯ ไว้ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและ
เยาวชนเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์มารดา 
วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ
เรียนรู้ทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการ
อาชีพ 
วัตถุประสงค์ที่ 5 ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และกา รสาธารณสุข  ได้ เล็ ง เห็น
ความส าคัญดังกล่าวจึงได้ก าหนดจัดการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการที่มุ่งประเด็นเรื่องการป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม และชุมชน  โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.
กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และคณะ
พยาบาลศาสตร์ โดยมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังนี้ 
1. (P) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ที่บรรจุ
ในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปะจ าปี 2554  (CMP-
P-18.2-1-1) 
2. (D) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับคณะ/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมประชุมหารือเพื่อก าหนดแผนงาน
แนวทางการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชด าริ (CMP-P-18.2-1-2)  
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับคณะเภสัช
ศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมส ารวจพื้นที่โรงเรียน ตชด.
บ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และด าเนินกิจกรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน 
โดยก าหนดกิจกรรม/โครงการดังนี้ (CMP-P-18.2-1-3) 
     1. โครงการประเมินสุขภาวะของนักเรียนและการดูแลแก้ไข
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ  การเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียน การตรวจ
ประเมินสุขภาพนักเรียน การตรวจหนอนพยาธิในเด็กและผู้ปกครอง 
การตรวจประเมินความเข้มข้นของแสงสว่างในห้องเรียน การตรวจ
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ประเมินความสะอาดทางสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร (วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) 
     2. โครงการจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (คณะพยาบาล
ศาสตร์) 
     3. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (คณะเภสัชศาสตร์) 
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ทักษะและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ในพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้าน
หนองใหญ่ โดยมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิ ตรวจหนอนพยาธิ ตรวจประเมินทางสุขภิ
บาลอาหาร ตรวจประเมินความเข้มข้นของแสงสว่างในห้องเรียน 
(CMP-P-18.2-1-4) 
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมกับคณะ /
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 
เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข คณะครูโรงเรียน ตชด. บ้าน
หนองใหญ่ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน คืนข้อมูล และจัดท า
แผนพัฒนาส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ตชด.
บ้านหนองใหญ่  โดยมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง (CMP-P-18.2-1-5) 
5. (C) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คะแนนความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 
4.30 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  (CMP-P-18.2-1-6) และมีคะแนน
ทัศนคติต่อประโยชน์และคุณค่าความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุดคือ 4.64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
(CMP-P-18.2-1-6) 
6. (A) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้สรุปผลการ
ด าเนินงาน และได้คืนข้อมูลให้แก่โรงเรียนและชุมชน และได้ร่วมวาง
แผนการด าเนินงานเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามภาวะสุขภาพของครูและนักเรียน พัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต่อไป  จึงได้สานต่อ
โครงการจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยได้เตรียมด าเนินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนอง
ใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ปีที่ 2 ประจ าปี 2556 (การ
เฝ้าระวังสุขภาพครู นักเรียน พัฒนาแกนน านักเรียนด้านสุขศึกษา 
พัฒนาความเข้มข้นของแสงในห้องเรียน) (CMP-P-18.2-1-7) 

2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

        การด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่  ต.รุง  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีสะ
เกษ ประจ าปี 2555  เป็นการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ
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สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อเร่ืองการสร้าง
เสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน  ในชุดโครงการแบบบูรณา
การเฉพาะพื้นที่ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบคือ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะเภสัชศาสตร์ 
กิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการ เน้นการส่งเสริมสุขภาพเด็ก -
เยาวชน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (CMP-P-18.2-2-1) โดยก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการดังนี้ 
1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.5  
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 4.30 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3. มีคะแนนทัศนคติต่อประโยชน์และคุณค่าความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 4.64 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน (CMP-P-18.2-2-1) 

3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
สถาบัน 

     วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง
ทางด้านสุขภาพโดยการสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง ให้
ค าแนะน ากับนักเรียน เพื่อนนักเรียน หรือสมาชิกในครอบครัวได้
เสมือนเป็นวิถีส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยได้
ด าเนินการ ดังนี้ (CMP-P-18.2-3-1) 

    1.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  การป้องกัน
โรคหนอนพยาธิ การจัดสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารโรงเรียน การ
แยกขยะ 

    2.  การตรวจสุขภาพนักเรียนและผูป้กครองรวมทั้งการให้
ค าแนะน าดา้นสุขภาพ 

   3.  การตรวจหาไข่พยาธิในอจุจาระนักเรียนและผูป้กครอง 

   4.  การตรวจประเมิน เพื่อส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

   5.  การตรวจประเมินความเข้มข้นของแสงสว่างในห้องเรียน 

   6. ตรวจการปนเปื้อนของน้ าดื่ม น้ าใช้ในโรงเรียน โดยทุกกจิกรรม
ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน และร่วมแลกเปลี่ยน
แนวทางด าเนนิการเพื่อพัฒนาแก้ไขสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่
เชื่อมโยงสุขภาพของสมาชิกในโรงเรียน 
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4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแ์ละสร้าง
คุณค่าต่อสถาบนั 

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ  มีการประเมินผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง ซึ่งจากการประชุมสรุปการน าเสนอโครงการส่งเสริม
สุขภาพ นักเรียน โรงเรียน ตชด.หนองใหญ่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2555 ณ โรงเรียน ตชด.หนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะ
เกษ ได้สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการด าเนินงานในครั้ง
ถัดไปดังนี้ (CMP-P-18.2-4-1) 

  1. การพัฒนาห้องปฐมพยาบาล 

  2. กิจกรรมาส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย สุขบัญญัติ 10 ปรการ 
สุขภาวะทางเพศ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  3. การเฝ้าระวังสุขภาพครู นักเรียน 

  4. กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย ประกอบด้วย อาหาร น้ าดื่ม น้ าใช้ 
ส้วม แสงสว่างในห้องเรียน ขยะ 

  5. คู่มือการใช้สมุนไพร ประกอบด้วย วงศ์ ภาพสมุนไพร ลักษณะ
วิสัย ส่วนที่ใช้ สาระส าคัญ ประโยชน์ วิธีการใช้ ข้อควรระวัง 

  6. จัดท าป้ายสมุนไพร และแปลงสมุนไพรเพื่อการประกอบอาหาร 
ประมาณ 10 แปลง  

5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาต ิ  - 

 
 ผลการประเมินตนเอง 

รายการ ผลงาน 
หน่วย
วัด 

1. สามารถปฏิบัตไิด้ตามประเดน็การพิจารณา จ านวน 4 ข้อ 

2. คะแนนประเมินเมื่อเทียบเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CMP-P-18.2-1-1 แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2554 
CMP-P-18.2-1-2 ส าเนาเสนอกิจกรรม/พื้นที่ให้บริการวิชาการตามแนวพระราชด าริหรือบริการเพื่อ

พัฒนาชุมชน 
CMP-P-18.2-1-3 ส าเนาหนังสือเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการตาม

แนวพระราชด าร ิ
CMP-P-18.2-1-4 ส าเนาหนังสือเชิญประชุมเพื่อจดัท าแผนกิจกรรมการด าเนินงานตามพระราชด าริ 

CMP-P-18.2-1-5 ส าเนาหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนและชุมชนโรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ ่

CMP-P-18.2-1-6 ส าเนารายงานผลโครงการสง่เสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 

CMP-P-18.2-1-7 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองใหญ่ 
ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ปีที่ 2 ประจ าปี 2556 (การเฝ้าระวังสุขภาพครู 
นักเรียน พัฒนาแกนน านักเรียนด้านสุขศึกษา พัฒนาความเข้มข้นของแสงใน
ห้องเรียน) 
 

CMP-P-18.2-2-1 ส าเนารายงานผลโครงการสง่เสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 

CMP-P-18.2-3-1 ส าเนารายงานผลโครงการสง่เสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 

CMP-P-18.2-4-1 ส าเนารายงานผลโครงการสง่เสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- - 
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4. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ี สมศ. 
 
4.1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดบัวิทยาลัย 
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ปีการศึกษา พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554   

ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมินตนเอง  
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 3.53 ดี 

ด้านคุณภาพบัณฑิต  4.60 ดีมาก 
1. บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี  4.92 ดีมาก 

2. คุณภาพบณัฑิตปริญญาตรี โท เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

4.28 ด ี

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร ่ 0.00 ไม่ประเมิน 
4. ผลงานของผู้ส ารวจการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร ่ 0.00 ไม่ประเมิน 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.31 ต้องปรับปรุง 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ 5.00 ดีมาก 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1.06 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  0.88 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน การสอนหรือ การวิจัย 

5.00 ดีมาก 

9. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 4.50 ด ี

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 ดี 
10. การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ด ี

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

รวมค่าคะแนนตัวบ่งชี้ 1-11 ( ไม่ประเมิน สมศ.ที่ 3 และ 4)  35.14   

จ านวนตัวบ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1) 3.90 ดี 

การบริหารและพัฒนาสถาบัน  3.49 พอใช้ 
12. การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (ไม่ประเมินคณะ)  -   

13. การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร  4.41 ด ี

14. การพัฒนาคณาจารย ์ 2.57 พอใช้ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 3.74 ด ี
15. ผลการประเมินคุณภาพด้วยหน่วยงานต้นสังกัด 3.74 ด ี
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ตัวบ่งชี ้
คะแนน

ประเมินตนเอง  
ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์ 4.80 ดีมาก 
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน     

     16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ ์ 5.00 ดีมาก 

     16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ 4.41 ด ี

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน  

5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม  5.00 ดีมาก 
18. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาสังคมในด้านต่างๆ     

    18.1 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
(ไม่ประเมินคณะ) 

5.00 ดีมาก 

    18.2 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน  (ไม่ประเมินคณะ) 

5.00 ดมีาก 

รวมค่าคะแนนตัวบ่งชี้ 1-18 70.27   

จ านวนตัวบ่งชี ้ 17 ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2) 4.13 ดี 

หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 
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5. ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 
5.1 ตารางข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา   

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2552 2553 2554 รวม 3 ปี ระดับคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1)         3.90  ดี 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2)         4.13  ดี 

1 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ - 100 97.67 98.50   

คะแนน 5 5 4.88 4.92 ดีมาก 

  1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
ตรีทั้งหมด คน 

36 79 87 202   

    -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญา
ตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ป ี คน 

0 47 84 131   

    -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญา
ตรีที่อุปสมบท คน 

0 0 0 0   

    -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญา
ตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 

0 0 0 0   

    -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญา
ตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 0 0 0 0   

    -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญา
ตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 36 30 0 66   

    -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญา
ตรีที่ศึกษาต่อ คน 

0 2 1 3   

  1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
ตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน 

36 79 87 202   

  1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมี
งานท า ร้อยละ 100 100 100 100   

  1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 
- 100 97.67 98.50   

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

สัดส่วน - - 4.28 4.28   

  คะแนน - - 4.28 4.28 ดี 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิต  

- - 372.36     

  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน คน - - 87 87    

  2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด 

คน - - 87 87   
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ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2552 2553 2554 รวม 3 ปี ระดับคุณภาพ 

       - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

คน - - 87 87   

       - ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน - - 4.28     

       - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

คน - - 27  27   

       - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ - - 31.03  31.03   

  2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน N/A N/A N/A N/A   

       - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

คน N/A N/A N/A N/A   

       - ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน N/A N/A N/A N/A   

       - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

คน N/A N/A N/A N/A   

       - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ N/A N/A N/A N/A   

  2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน N/A N/A N/A N/A   

       - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

คน N/A N/A N/A N/A   

       - ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน N/A N/A N/A N/A   

       - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

คน N/A N/A N/A N/A   

       - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ N/A N/A N/A N/A   
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ตัว
บ่งชี้ 
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5 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ร้อยละ - 16.42 31.33 24.30 
  

 - กรณี วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

คะแนน - 4.10 5 5 ดีมาก 

  5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน - 33.50 37.50 71   

  
     5.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

คน - 25.50 32.50 58.00   

  
     5.1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลา
ศึกษาต่อ 

คน - 8 5 13   

  
5.2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์  

โครงการ - 10 23 33   

น้ าหนัก - 5.50 11.75 17.25   

     5.2.1 ระดับคุณภาพงานวิจัย 
โครงการ - 10 23 33   

น้ าหนัก - 5.50 11.75 17.25   

      1) มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.25) ช้ิน - 3 5 8 

  

  ค่าน ้าหนัก 0.25 - 0.75 1.25 2   
      2) มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(0.25) 

ช้ิน - 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 0.25 - 0.00 0.00 0.00   
      3) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (0.25) 
ช้ิน - 3 10 13 

  

  ค่าน ้าหนัก 0.25 - 0.75 2.50 3.25   
      4)  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ 
สมศ. (0.50) 

ช้ิน - 0 0 0   

  ค่าน ้าหนัก 0.5 - 0 0 0   
      5)  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (0.75) 

ช้ิน - 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 0.75 - 0 0 0   
      6)  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJB (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) 
(1.00) 

ช้ิน 

- 3 2 5   

  ค่าน ้าหนัก 1 - 3 2 5   
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      7)  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
สากล ISI (1.00) 

ช้ิน 
- 1 6 7   

  ค่าน ้าหนัก 1 - 1 6 7   
      8)  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล
สากล Scopus (1.00) 

ช้ิน 
- 0 0 0   

  ค่าน ้าหนัก 1 - 0 0 0   

     5.2.2 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
โครงการ - 0 0 0   

น้ าหนัก - 0 0 0   

      1) งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (0.25) โครงการ - 0 0 0 

  

  ค่าน ้าหนัก 0.125 - 0 0 0   
       2) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

การเผยแพร่ในระดับชาติ โครงการ - 0 0 0   

  ค่าน ้าหนัก 0.25 - 0 0 0   
       3) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

โครงการ - 0 0 0   

  ค่าน ้าหนัก 0.5 - 0 0 0   
       4) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน โครงการ - 0 0 0   

  ค่าน ้าหนัก 0.75 - 0 0 0   
       5) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ โครงการ - 0 0 0   

  ค่าน ้าหนัก 1 - 0 0 0   

6 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ (4.4.2) 

ร้อยละ - 0 8 4.23 
  

คะแนน - 0 2 1.06 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

  6.1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน - 33.50 37.50 71   

  
     5.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

คน - 25.50 32.50 58   

  
     5.1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลา
ศึกษาต่อ 

คน - 8 5 13   
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6.2 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์   

- 0 3 3   

      6.2.1 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โครงการ - 0 3 3   

  
    6.2.2 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

โครงการ - 0 0 0   

7 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ   

ร้อยละ - 0.75 2.67 1.76   

คะแนน - 0.37 1.33 0.88 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

  7.1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน - 33.50 37.5 71   

  
     7.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

คน - 25.50 32.50 58   

  
     7.1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลา
ศึกษาต่อ 

คน - 8 5 13   

  
7.2 รวมผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ 

ผลงาน - 1 3 4   

ค่า
น้ าหนัก 

- 0.25 1 1.25   

       7.2.1 บทความวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ  

ผลงาน - 1 2 3 
  

  ค่าน ้าหนัก 0.25 - 0.25 0.50 0.75   

       7.2.2 บทความวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (0.50) ช้ิน - 0 1 1 

  

  ค่าน ้าหนัก 0.5 - 0 0.50 0.50   

      7.2.3 ต ารา/หนังสือท่ีมีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถาบัน
ก าหนด (0.75)  

ช้ิน - 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 0.75 - 0 0 0   

      7.2.4 ต ารา/หนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิขาการ (1.00) 

ผลงาน 0 0 0 0 

  

  ค่าน ้าหนัก 1 0 0 0 0  

8 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  

ร้อยละ - 62.50 50 56.25 
  

คะแนน - 5 5 5 ดีมาก 
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  8.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนทึ่สภาสถาบันอนุมัติ 

โครงการ - 8 8 16   

  
  8.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการ - 5 4 9   

  
      8.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
บูรณาการเฉพาะการเรียนการสอน 

โครงการ - 2 2 4   

  
      8.2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
บูรณาการเฉพาะงานวิจัย 

โครงการ - 3 1 4   

        8.2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
บูรณาการทั้งการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

โครงการ - 0 1 1   

9 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก -  -  - 5 5 ดีมาก 

  1.   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

 

    1 1   

  2.   บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80  

    1 1   

  3.   ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่
มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

    1 1   

  4.   ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
คงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือ
ยั่งยืน 

 

    1 1   

  5.   มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 

 

    1 1   

10 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

-  -  - 4 4 ดี 

  1.   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)   

    
1 1 

  

  2.   บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80  

    
1 1 

  

  3.   มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง  

    
1 1 

  

  4.   เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนภายใน/ภายนอก  

    
1 1 
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5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  

    
0 0 

  

11 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม  

-  -  - 5 5 ดีมาก 

  
1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
ท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

    
1 1 

  

  
2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

 
    

1 1 
  

  
3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
    

1 1 
  

  
4.  การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

 
    

1 1 
  

  
5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ า
กว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

 
    

1 1 
  

12 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภา
มหาวิทยาลัย 

คะแนน - - - - 
ไม่ประเมิน
ระดับคณะ 

13 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน  

คะแนน - - 4.41 4.41 ดี 

14 การพัฒนาคณาจารย์ 
สัดส่วน 2.91 2.97 3.35 3.09   

คะแนน 2.43 2.48 2.79 2.57 พอใช้ 

  14.1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 34.00 33.50 37.50 105.00   

  
     14.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

คน 24.00 25.50 32.50 82.00   

  
     14.1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลา
ศึกษาต่อ 

คน 10.00 8.00 5.00 23.00   

  

14.2 การพัฒนาอาจารย์ 
ผลงาน 34.00 33.50 37.50 105.00   

ค่า
น้ าหนัก 

99.00 99.50 125.50 324.00 
 

  

     14.2.1 จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ)  
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

คน 0 0 0 0 
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  ค่าน ้าหนัก 0 0 0 0 0   
       14.2.2 จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ)  
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

คน 25.00 23.00 21.00 69 
  

  ค่าน ้าหนัก 2 50.00 46.00 42.00 138.00   
       14.2.3 จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ)  
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

คน 7.00 8.50 11.50 27.00 
  

  ค่าน ้าหนัก 5 35.00 42.50 57.50 135.00   
       14.2.4 จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

คน 0 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 1 0 0 0 0   

       14.2.5 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

คน 0 1.00 2.00 3.00 
  

  ค่าน ้าหนัก 3 0 3.00 6.00 9.00   

       14.2.6 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

คน 1 0 2 3 
  

  ค่าน้ าหนัก 6 6 0 12 18   

       14.2.7 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

คน 0 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 3 0 0 0 0   

       14.2.8 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

คน 0 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 5 0 0 0 0   

       14.2.9 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

คน 1.00 1.00 1.00 3.00 
  

  ค่าน้ าหนัก 8 8 8 8 24.00   

       14.2.10 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

คน 0 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 6 0 0 0 0   

       14.2.11 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

คน 0 0 0 0 
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ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

  ค่าน ้าหนัก 8 0 0 0 0   

       14.2.12 จ านวนอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

คน 0 0 0 0 
  

  ค่าน ้าหนัก 10 0 0 0 0   

15 
คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของต้นสังกัด  

คะแนน - 2.85 4.63 3.74 ดี 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ -  -  - 5 5 ดีมาก 

  

1.  มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

 
    

1 1 

  

  
2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ ท่ีก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
    

1 1 
  

  3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและ
บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

    1 1   

  
4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบ
ท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

 
    

1 1 
  

  

5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ 

 
    

1 1 

  

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
สัดส่วน 

ไม่
ประเมิน 

ไม่
ประเมิน 

4.41 4.41 
 

คะแนน  -     -    4.41 4.41 ดี 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินบัณฑิต  

    110.25 
    

  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน คน     25     

  16.2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด 

คน     87     

       - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

คน     25     
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       - ผลการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 
5) 

คะแนน     4.41     

       - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินบัณฑิตท่ี
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ผู้ส้าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

คน     25     

       - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ     28.74     

  16.2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน     N/A     

       - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

คน     N/A     

       - ผลการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 
5) 

คะแนน     N/A     

       - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินบัณฑิตท่ี
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ผู้ส้าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

คน     N/A     

       - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ     N/A     

  16.2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน     N/A     

       - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

คน     N/A     

       - ผลการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 
5) 

คะแนน     N/A     

       - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินบัณฑิตท่ี
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ผู้ส้าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

คน     N/A     

       - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ     N/A     

17 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน   

-  -  - 5 5 ดีมาก 
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1.  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 
    

1 1 

  

  
2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ ท่ีก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

    
1 1 

  

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

    1 1   

  

4.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันและเกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 
    

1 1 

  

  

5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
    

1 1 

  

18.1 
ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1  ภายในสถาบัน   

-  -  - 5 5 ดีมาก 

  
1.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

    
1 1 

  

  
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80  

    
1 1 

  

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
สถาบัน  

    1 1   

  
4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน  

    
1 1 

  

  
5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือ
นานาชาติ  

    
0 0 

  

18.2 
ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1  ภายนอกสถาบัน   

-  -  - 5 5 ดีมาก 

  
1.  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

    
1 1 

  

  
2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80  

    
1 1 

  

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
สถาบัน  

    1 1   

  
4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน  

    
1 1 
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5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือ
นานาชาติ  

    
0 0 

  

 
 

 


