


 



สารบัญ 

 

คํานํา.... ......................................................................................................................................................................................... ก0 

สวนท่ี 1 ขอมลูพ้ืนฐานของวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ ....................................................................................  1 

  1. บทสรุปผูบริหาร .......................................................................................................................................................... 1 

2. ประวัติความเปนมาของวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 0

3. ปรัชญา วิสยัทัศน พันธกจิและเปาหมายของวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 

........................................................................ 3 

 ...................................... 4 

 3.1  ปรชัญา .............................................................................................................................................................. 4 

3.2  ปณิธาน0

3.3  วิสัยทัศน

 ............................................................................................................................................................. 4 

 ............................................................................................................................................................ 4 

3.4  พันธกิจ .............................................................................................................................................................. 4 

               3.5  เปาหมาย ........................................................................................................................................................... 5 

4. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร  ............................................................................................................... 5 

               4.1  โครงสรางองคกร ............................................................................................................................................... 5 

      4.2  โครงสรางการบรหิาร ......................................................................................................................................... 6 

5.  รายชือ่คณะกรรมการประจาํวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ ................................................................. 7 

6.  หลักสูตรท่ีเปดสอน ..................................................................................................................................................... 7 

7.  จํานวนนักศึกษาท้ังหมด ............................................................................................................................................. 80 

               7.1  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร0ี ...................................................................................................................... 8 

               7.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปรญิญาตร0ี ........................................................................................ 8 

8.  จาํนวนอาจารยและบุคลากร ..................................................................................................................................... 8 

8.1  จํานวนบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข .................................................................. 8 

          8.2  บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณุวุฒิ0 .......................................................................................................... 9 

               8.3  รายช่ือผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ 0 ............................................................................................................... 9 

               8.4  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด0 ........................................................................................................................... 9 

               8.5  รายช่ืออาจารยประจําพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏบัิติงานจริง0 ........................................................................... 9 

               8.6  บุคลากรสายวิชาการ ลาศึกษาตอ 0 .................................................................................................................. 11 

               8.7  วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (รวมผูลาศึกษาตอ)0  ...................................................................................... 12 

               8.8  ตําแหนงทางวิชาการ (รวมลาศึกษาตอ)0  ........................................................................................................... 12 

9.  งบประมาณและพัสดุ ครุภณัฑ ................................................................................................................................ 13 

9.1  การบรหิารงบประมาณ .................................................................................................................................... 13 

          9.2  การบริหารพัสดุ ครภุณัฑ0 ................................................................................................................................ 14 

       10.  เอกลกัษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ................................................................................................................ 14 

 11.  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ ..................................................................................................... 15 

 

 

 



0สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน 0 ....................................................................................................................................................... 21 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ  ................................................................................................................................ 21 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง (กลุมวิชาแพทยศาสตร) .......................................................................................   21 

         ขอสรปุผลการประเมนิตนเอง (กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) ..............................................................................   23 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (กลุมวิชาแพทยศาสตร) ................................  .... 24 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) .........................   32 

ตัวบงช้ีท่ี 2. ..........................................................................................2  อาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก  46 

ตัวบงช้ีท่ี 2. ..................................................................................3  อาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ  47 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ...............................................................  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   48 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน (กลุมวิชาแพทยศาสตร) ..............................................   51 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน (กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) ................................  ..... 58 

ตัวบงช้ีท่ี 2.

                 

7  ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ                         

(กลุมวิชาแพทยศาสตร) ...............................................................................................................   61 

ตัวบงช้ีท่ี 2.

                 

7  ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตามคณุลกัษณะของบัณฑติ                         

(กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร) ................................................................................................  ....... 64 

ตัวบงช้ีท่ี 2. ...............................8  ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา   67 

ตัวบงช้ีท่ี 2.9.1

                (กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร) 

 บัณฑิตปรญิญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป                                      

.......................................................................................................... 69 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  ............................................................................................................................................ 71 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง  ............................................................................................................................. 71 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ...............  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา   72 

ตัวบงช้ีท่ี 4.4.1 .............................................................. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร   73 

ตัวบงช้ีท่ี 4.4.2 .......................................................................... งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  75 

ตัวบงช้ีท่ี 4.4.3 .................................................................................. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ  76 

ตัวบงช้ีท่ี 4.5.1.1 ................................ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  ..... 77 

ตัวบงช้ีท่ี 4.5.1.2 ......................................................................... งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาต ิ  78 

ตัวบงช้ีท่ี 4.5.1.3 ........................................................................... ผลงานวิจัยไดรบัการอางอิงระดับนานาชาต ิ  79 

 

    องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม  ...................................................................................................... 81 

ขอสรุปผลการประเมินตนเอง  ............................................................................................................................. 81                 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3.1

                   การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช ในการพัฒนา                    

................................................................................................... 82 

 

สวนท่ี 3  ผลการประเมนิตนเองตามเกณฑมาตรฐาน  ............................................................................................................. 84 

 -     ตาราง ส 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคณุภาพ ................................................................................. 84       



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553  วันที ่30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 1 - 
 

สวนที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข  

 
 

 

1. บทสรุปผูบริหาร 

     

รศ. นพ. ปวน สุทธิพินิจธรรม 

 เวลาไดลวงผานไปอีก 1 ป (พ.ศ. 2553) ขอบันทึกประวัติการทํางานของทีมวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

เอาไวเพ่ือเปนเครื่องเตือนความทรงจําเมื่อกาลเวลาผานไป ทีมงานของวิทยาลัยฯไดกาวเดินไปขางหนาดวยความไมประมาท ฟนฝา

และกาวขามอุปสรรคตางๆทีผ่านเขามาดวยความอดทน อดกลั้น มุงมัน่ มุมานะและอุตสาหะ อาศัยความรวมมือรวมใจกันของ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ทุกคน ขอบันทึกไววา “พวกเราทําได” ดังผลงานท่ีบันทึกในรายงานประจําป 2553 นี้  ปนีม้ีการเปลีย่นแปลง

หลายประการเกิดข้ึนในวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดแบงเปนหมวดหมูไดดังน้ี  

1. อาคารสถานท่ี 

2. การรับนักศึกษาแพทยและนักศึกษาสาธารณสุขของวิทยาลัยฯ 

3. บุคลากรของวิทยาลัยฯ 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯและการจัดทําหลักสูตร TQF 

5. กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 

6. การพัฒนาของศูนยสุขภาพ 

อาคารสถานท่ี  

ในป พ.ศ. 2553 วิทยาลัยฯไดดําเนินการกอสรางอาคารแลวเสร็จ 3 อาคารคือ 

ตึกอาคารเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ดําเนินการสรางแลวเสร็จ  บุคลากรรวมแรงรวมใจกันขน

ยายวัสดุครุภัณฑจากอาคารเรียนเดิมที่เคยเปนหองสมุดของมหาวิทยาลัยมายังอาคารของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุขหลังใหมที่โอโถง สวยงาม มีลักษณะของหอไตรกลางน้ําอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื ่อวันที่ 16 

กันยายน 2552 แลวเสร็จและเปดดําเนินการในวันท่ี 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 ตึกใหมน้ีประกอบดวย  

 

หองบรรยาย:   

หองบรรยาย 300 ท่ีน่ัง 1 หอง  

หองบรรยาย 150 ท่ีน่ัง 2 หอง   

หองบรรยายเล็ก 3 หอง 20-70 ท่ีน่ัง  

หองเรียนกลุมยอย 12 หอง 

หองสอนทักษะทางคลินิกและสอบ OSE จาํนวน 2 หอง 
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หองประชุม  3 หอง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการเรียนการสอน 2 หอง  

หองปฏิบัติการท่ีทันสมัย 4 หอง    

หองสุมด 1 หอง 

หองวิชาการและหองทํางานของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองพักผูบริหารและหองธุรการของวิทยาลัย 

หองพักอาจารยท่ีเปนสัดสวน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขรวมผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรสําเร็จในป พ.ศ. 2553 ไดมอบ

หองใหคณะพยาบาลศาสตรใชจํานวน 2 หอง คณะพยาบาลศาสตรเริ ่มเปดรับนักศึกษาพยาบาลจํานวน 64 คนในป               

พ.ศ. 2553  

 

การรับนกัศึกษาแพทยและนกัศึกษาสาธารณสขุของวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 

 ในป พ.ศ. 2552 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยปราญช บุณยวงควิโรจนและทานผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสะ

เกษ นายแพทยชาย ธีระสุตรวมลงนามใน MOU กับทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย ดร.ประกอบ วิโรจน

กูฏและคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขเมื่อ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ทําใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุขสามารถรับนักศึกษาแพทยเพ่ิมอีกจํานวน 20 คน ในปการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมเปนจํานวนนักศึกษาแพทย ทั้งสิ้น 36 

คน ซึ่งยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวคือ จํานวนนักศึกษาแพทย 48 คนตอป ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคยังมีพันธ

สัญญากับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีตองรับฝกอบรมทางคลินิกใหนักศึกษาแพทยขอนแกนจํานวน 32 คนจนถึงป

การศึกษา 2556 จึงไมสามารถรับนักศึกษาแพทยจากวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนได  

 สําหรับนักศึกษาสาธารณสุข วิทยาลัย ฯ มีเปาหมายรับปละ 100 คน ในป 2553 นี้ วิทยาลัยฯสามารถรับนักศึกษาได

ตามเปาหมายท่ีตั้งไว และในปน้ีนักศึกษาสาธารณสุขหลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาเปนรุนแรกจํานวน 49 คน  

จาํนวนอาจารยของวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  

ในปน้ีมีอาจารยแพทยจบการฝกอบรมผูเช่ียวชาญสาขารังสีวินิจฉัยกลับเขามาปฏิบัติงาน 1 คน อาจารยทีจ่บผูเชีย่วชาญ

สาขาประสาทวิทยาอีก 1 คน ปฏิเสธที่จะกลับมาปฏิบัติงานใชทุนและขอชดใชเงินแทน อยางไรก็ตามมีอาจารยทีโ่อนยายไป

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอื่นๆ 4 คน ทําใหวิทยาลัยฯขาดบุคลากรสายวิชาการเพิม่ขึน้ วิทยาลัย ฯ ไดเรงแกไขปญหานี้โดยการ

ประกาศเชิญชวนแพทยจบใหม แพทยผูเชีย่วชาญสาขาตางๆ นักวิทยาศาสตรปริญญาโทและเอกในสาขาทีวิ่ทยาลัย ฯตองการใน 

Website และประสานติดตอโดยตรง เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารยแพทย นอกจากน้ียงัพัฒนาดานสวัสดิการแกบุคลากร

เพ่ือเปนแรงจูงใจอีกทางหน่ึง 

งานประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั ฯและการจดัทําหลกัสตูร TQF  

ไดประกาศแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนงานติดตามผลการดําเนินงานตางๆตามเปาหมายท่ีไดวางไว

ทุก 6 เดือน ผลการประเมินวิทยาลัย ฯ ไดคะแนน 2.28 จัดใหมีการประชุมทบทวนและวางแผนพัฒนาทัง้ 9 องคประกอบเพื่อให

คุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดีข้ึน 

ดานการจัดทําหลักสูตร TQF หลักสูครสาธารณสุขไดดําเนินการจัดทําจนแลวเสร็จพรอมทัง้เสนอผานการรับรองของ

กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแลว สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรอยูระหวางการดําเนินการซึ่งตองทํา

การจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF พรอมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมุงมั่นที่จะเปนสถาบันสรางเสริมสุขภาพทั้งกาย ใจ ครอบครัว สังคมและ

ปญญา  จัดกิจกรรมตอเน่ืองจากป พ.ศ.2552-3 ในปการศึกษาน้ีไดจัดกิจกรรมดังน้ี 

 1. จัดกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษาแพทยและสาธารณสุข นิมนต พระสงฆท่ีมีช่ือเสียงมา

บรรยายธรรม 2 ครั้ง 

  1) พระอาจารยสันติพงศ  เขมปฺโญ บรรยายธรรมะ เรือ่ง จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย 

บุคลากร และนักศกึษา ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 กันยายน 2553 ณ หองประชุม CMP 103 

  2) พระอาจารยชยสาโร ภิกขุ บรรยายธรรมะ เรื่อง “สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแกคณาจารย 

บุคลากรและนักศกึษา” วันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม CMP 103 

 2. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาแพทยปท่ี 1 รหัส 53 สัมผัสธรรมชาติเรียนรูกับปราชญชาวบาน ครูบา สุทธินันท ปรัชญพฤทธ์ิ 

เมือ่วันที ่10-12 ธันวาคม 2553 ณ มหาชีวาลัยอีสาน อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย   มีอาจารยและคณบดีเขารวมทํากิจกรรมกับ

นักศึกษาแพทยดวย 

 3. จัดกิจกรรมพานักศึกษาไปปฏิบัติธรรม วันที่ 22-23 มกราคม 2554 ณ วัดปาบุญลอม บานสวาง ตําบลสวาง อําเภอ

สวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขัดเกลาจิตใจใหนักศึกษาแพทยรูจักการกํากับใจใหสวาง สะอาดและสงบ 

 

การพัฒนาการของศูนยสขุภาพ 

ศูนยสุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขมีหนาทีใ่หบริการดานสุขภาพแก นักศึกษา อาจารยและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2553 ศูนยสุขภาพปรับปรุงดานบริการใหดีข้ึนดังน้ี 

1. จัดใหมีการบริการตรวจรักษาดวยแพทยนอกเวลาราชการ  

วันจนัทร-ศุกรตั้งแตเวลา 16.30 - 20.00 น. 

วันเสาร- อาทิตยตั้งแต 08.30-12.00 น. 

 2. ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมใชสิทธิการรักษาพยาบาลโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ิมข้ึน 

 3. ประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อใหรับรองสิทธิ์ขาราชการทีม่ารับการรักษาพยาบาลทีศู่นยสุขภาพทําใหสามารถเบิกคา

รักษาพยาบาลได  

 โดยสรุปวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดพัฒนางานดานตางๆตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลยั

ท้ัง 9 ดานอยางเต็มความสามารถดวยความมุงมั่นและรวมมือกันของบุคลากรและอาจารยทุกคน ตองขอแสดงความช่ืนชมไวในท่ีน้ี

ดวย 

2. ประวัตคิวามเปนมาของวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดตั ้งขึ้นเมื ่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีวาดวยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะ

เปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพรอมออกนอกระบบราชการ ในป  2544 – 

2545  นพ.ไพจิตร ปวะบุตร  อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในป 2544-2545 จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนและ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือ

รวมกันในการผลิตแพทยเพิ่ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ตอมาในป 2546 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี  

7/2546  มีมติแตงตั้ง ศ.นพ.ประสิทธ์ิ เพ็งสา เปนคณบดีผูกอตัง้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  และได
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นําเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2547) ตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมือ่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.

2546  และผานการรบัรองจากแพทยสภา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดเปดรับนักศึกษาแพทย  รุนท่ี 1 ในปการศึกษา 2549 จํานวน 50 คน   รุน

ท่ี 2  ในปการศึกษา 2550  จํานวน 16 คน  รุนที่ 3  ในปการศึกษา 2551 จํานวน 16 คน และ รุนท่ี 4  ในปการศึกษา 2552 

จํานวน 16 คน ปจจุบันมีนักศึกษาแพทย  รวมทั้งสิ้น 98 คน ในป 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2548 ไดอนุมัติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 และไดเปดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร 

รุนท่ี 1 ในปการศึกษา 2549  จาํนวน 49 คน  รุนท่ี 2 ในปการศึกษา 2550  จํานวน 96 คน รุนที ่3  จํานวน 99 คน  และรุนท่ี 4 

จาํนวน 88 คน ปจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร  รวมท้ังสิ้น  332 คน 

ป 2550  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2550 ไดอนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร(ตอเน่ือง) เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 

พ.ศ.2550 และไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร(ตอเน่ือง) รุนท่ี 1 ในปการศึกษา 2550  จาํนวน 36 คน รุนท่ี 2 ในป

การศึกษา 2551 จาํนวน 31  คน ปจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร (ตอเน่ือง) รวมท้ังสิ้น  67  คน 

ป 2552 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีจํานวนนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 461 คน มีบุคลากร ทั้งสิ้น จํานวน 

74 คน  แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 24 คน สายสนับสนุน จาํนวน  50 คน และท่ีปรึกษา จํานวน 3 คน  

ในป 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 514 คน  มีบุคลากร ทั้งสิ้น 

จาํนวน  77.5 คน  แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 25.5 คน สายสนับสนุน จาํนวน 52 คน และท่ีปรึกษา จํานวน 1 คน  

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีการแบงสวนราชการออกเปน สํานักงานคณบดี  กลุมวิชาแพทยศาสตร 

และกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร  และในป 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดประกาศใหศูนยสุขภาพชุมชน และศูนยพัฒนาเด็ก 

อยูในการกํากับดูแลของ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

3. ปรัชญา วิสยัทัศน พันธกจิและเปาหมายของวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 

   3.1 ปรัชญา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เปนสติปญญาของสังคมอีสานใต  บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2  ปณิธาน 

 เปนสถาบันผลิตบัณฑิตแพทยและบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพที่ไดมาตรฐานชั้นนําเพื่อรับใชชุมชนและทองถิ่น 

สงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําหนาท่ีวิจัย เพ่ือพัฒนาประสานความรวมมือทางวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขใน

ระดับภูมิภาครวมกับตางประเทศ 

   3.3 วิสัยทัศน  

            วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มุงเนนผลิตบัณฑิตทีไ่ดมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมแบบองครวม

และเปนสตปิญญาของประชาชนในภูมิภาคอีสานใตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง    

   3.4 พันธกจิ  

1. ผลิตบัณฑติดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพ คณุธรรม และจรยิธรรม 

2. สรางงานวิจัยท่ีมีคณุภาพเพ่ือแกปญหาดานสุขภาพ และพัฒนาคณุภาพชีวิตของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

3. ใหบริการชุมชนดานสุขภาพแบบองครวมอยางบูรณาการ 

4.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของทองถ่ินและประเทศชาต ิ
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  3.5 เปาหมาย  

1. เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขท่ีมีความรูความสามารถในการชวยเหลือชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีใน

ดานการดูแล สงเสรมิสุขภาพและปองกันโรค  

3. สนองนโยบายของรฐับาลในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทย ในพ้ืนท่ีชนบทหางไกล  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

4. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร          

  4.1 โครงสรางองคกร    

 
ผานความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ครั้งท่ี 3/2552  

วันท่ี 7 เมษายน 2552   และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 5/2552 วันท่ี 25 กรกฏาคม .2552 
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 4.2 โครงสรางการบริหาร      

    

 
รศ.นพ.ปวน  สทุธิพินจิธรรม 

คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 

 

                                                                                    
              ผศ.ดร.ปราณ ี พัฒนพิพธิไพศาล                                            อาจารยปยนันท  มีเวท ี     

                   รองคณบดีฝายบริหาร                                                รองคณบดีฝายการเงินและพัสดุ      

 

                                                                                                            
แพทยหญิงปยะรัตน  ธัญนิพัทธ                        อาจารยสงา  ทบัทิมหิน                                อาจารยเมรีรัตน  มั่นวงศ             

        ผูชวยคณบดีฝายบริหาร                  ผูชวยคณบดีฝายวจิยัและบรกิารวิชาการ                   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

                                                                          
                    แพทยหญิงปารชิาติ  วงศเสนา                                    อาจารยมินตรา  สาระรักษ      

                        หัวหนากลุมวิชาแพทยศาสตร                                หัวหนากลุมวชิาสาธารณสุขศาสตร              

 

                                                                                           (ขอมลู ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2554) 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 7 - 

  

5. รายชือ่คณะกรรมการประจาํวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  

รายช่ือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขชุดปจจุบัน   ดังน้ี 

  1.  รองศาสตราจารยนายแพทยปวน   สุทธิพินิจธรรม คณบด ี

  2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณ ี พัฒนพิพิธไพศาล  รองคณบดฝีายบริหาร 

  3.  อาจารยปยนันท  มีเวที    รองคณบดฝีายการเงินและพัสด ุ

  4.  แพทยหญิงปยะรัตน  ธัญนิพัทธ   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 

  5.  อาจารยสงา  ทับทิมหิน    ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ 

  6.  อาจารยเมรีรัตน  มั่นวงศ    ผูขวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

  7.  แพทยหญิงปาริชาติ  วงศเสนา   หัวหนากลุมวิชาแพทยศาสตร 

  8.  อาจารยมินตรา  สาระรักษ   หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 

 

6.  หลักสูตรท่ีเปดสอน 

 ในปการศึกษา 2553   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เปดหลักสูตร 

ระดับบัณฑิต  2 หลักสูตร ดังน้ี 

ชื่อหลักสูตร ชือ่ปริญญา 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 
สกอ.รับทราบ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 

1) 1.1. แพทยศาสตรบัณฑติ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547) 

พ.บ. 8 พฤศจิกายน 2546 2 กรกฎาคม 2547 14 พฤศจิกายน 2549 

    1.2  แพทยศาสตรบัณฑิต     

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) 

พ.บ. 17 มีนาคม 2550  

28 พศจิกายน 2552 

( เขา 2 รอบ ) 

24 มกราคม 2554 รอพิจารณา 

    1.3 แพยศาสตรบัณฑติ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553) 

พ.บ. 26 กุมภาพันธ 2554 รอพิจารณา รอพิจารณา 

2)  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2548 

วท.บ. 

(สาธารณสุข

ศาสตร) 

19 พฤศจิกายน 

2548 

 14  มกราคม 2551    14 พฤศจิกายน 2549   

( ก.ค.ส.) เปนผูรบัรอง

คุณวุฒิ 

 

หมายเหตุ  :  ก.ค.ส.  ยอมาจาก  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7. จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

7.1  จาํนวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปท่ี พบ. วท.บ. รวม (คน) 

1 (รหัส 53 ) 36 103 139 

2 (รหัส 52 ) 16 84 100 

3 (รหัส 51 ) 16 98 114 

4 (รหัส 50) 16 95 111 

5 (รหัส 49) 50 - 50 

รวม 134 380 514 

                                                                                     (ขอมลู ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2554) 

7.2  จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรี 

 

 

8. จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจํานวนบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในรอบป

การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ท้ังหมดจาํนวน 80 คน จาํแนกตามประเภทของสายงานและวุฒิ

การศึกษา  ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

      8.1 จาํนวนบุคลากรในสงักดัวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  

สถานภาพการบรรจ ุ
สายวิชาการ สายสนับสนุน ผูเช่ียวชาญ 

ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2553 

1. ขาราชการ - 3 - 

2.ลูกจางประจาํ - 1 - 

3.พนักงานมหาวิทยาลัย 25.5 37 - 

4.ลูกจางช่ัวคราว - 11 1 

รวม 25.5 52 1 

       หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 

      

รายการ FTES 

    FTES   ปการศึกษา 2553       350.02 

     1)  FTES  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 109.78 

     2)  FTES  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)  240.24 
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      8.2 บุคลากรสายวิชาการ จาํแนกตามคุณวุฒิ             

ประเภท 

วุฒิการศึกษา 

รวม มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปวส. 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

สายวิชาการ - - - - 24 9.5 33.5 

ส า ย ส นั บ ส นุ น

การศึกษา 
2 8 2 30 10 - 52 

รวม 2 8 2 30 35 9.5 85.5 

          หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 

                         สายวิชาการ รวมจํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอในปการศึกษา 

 

     8.3 รายชือ่ผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ จํานวน 1 ทาน 

รายชือ่อาจารย วุฒิการศึกษา 

พญ.เพ็ญจนัทร  สายพันธุ วว.กุมารเวชศาสตรสาขาประสาทวิทยา 

 

   8.4 จาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด   

ประเภท อยูปฏิบัติงาน ลาศึกษาตอ  รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 25.5 8 33.5 

           หมายเหตุ :  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ นับเฉพาะผูปฏบัิติงานจริง 6-9 เดือน นับ 0.5 คน 

 

8.5 รายชื่ออาจารยประจําพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานจริง  จํานวน  25.5  คน    

   ลาํดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันท่ีบรรจุ ปงบ สถานะบรรจุ 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ 

1.  รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม วว.ตจวิทยา *** 1 ต.ค. 2551 2552 ปฏิบัติงาน 

2.  นพ.เอกพจน  ทองมี พ.บ. 1 พ.ค.2551 2551 ปฏิบัติงาน  

3.  พญ.ปยะรตัน  ธัญนิพัทธ พ.บ. 1 ก.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

4.  พญ.ปาริชาติ วงศเสนา วว.พยาธิวิทยากายวิภาค*** 1 มิ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน 

5.  นพ.วัฒนา พรรณพานิช วว.ศัลยศาสตรระบบทางเดิน

ปสสาวะ 

18 เม.ย.2553 

( ครั้งท่ี 1 ) 

4 เม.ย.2554   

( ครั้งท่ี2 ) 

2553 

 

2554 

ลาออก ณ 1 ต.ค.

2553  ** 

6.  นพ.ณฐัวุฒิ  อาจณิพัฒน พ.บ. 1 เม.ย.2553 2553 ลาออก ณ  1 พ.ค.
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   ลาํดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันท่ีบรรจุ ปงบ สถานะบรรจุ 

2554 

7.  นพ.สรุยิง  แผลงงาม พ.บ.วว.รังสีวิทยาท่ัวไป*** 1 มิ.ย.2553 2553 ปฏบัติงาน 

8. 

 

 

พญ.ชลลดา บุษยรัตน อว.เวชศาสตรครอบครัว*** 

อว.เวชศาสตรปองกัน 

อว.เวชปฏิบัติท่ัวไป 

1 ต.ค.2553 2554 ปฏิบัติงาน* 

9. อ.ธันยาการย ศรีวรมาศ วท.ม./จลุชีววิทยา 14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

10. อ.ชาญวิทย  มณีนิล วท.ม/กายวิภาคศาสตร  27 ธ.ค.2547 2548 ปฏิบัติงาน 

11. อ. จารุวรรณ วงบุตด ี วท.ม./สรีรวิทยา  1 ก.พ. 2548 2549 ปฏิบัติงาน 

12. อ.นันทยา  กระสวยทอง วท.ม./สรีรวิทยา 30 ม.ิย.2549 2549 ปฏิบัติงาน 

13. อ.ปยนันท มีเวที วท.ม./กายวิภาคศาสตร 1 ส.ค.2549 2549 ปฏิบัติงาน 

14. ดร.จุฑารัตน จิตติมณ ี ปร.ด./ชีวเคม*ี** 3 ม.ค. 2550 2550 ปฏิบัติงาน 

15. ดร.ภาวนา  พนมเขต ปร.ด.ชีวเวชศาสตร*** 1 มี.ค. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

16.. ดร.สรุศักดิ์  แวนรมัย ปร.ด.ชีวเวชศาสตร*** 1 เม.ย. 2551 2551 ปฏิบัติงาน  

17. ดร.ธารินี  ไชยวงศ ปร.ด. สาขาปรสิตวิทยา*** 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน 

18. ดร.สุพัตรา  ขจัดโรคา ปร.ด./กายวิภาคศาสตร*** 3 พ.ย.2551 2552 ปฏิบัติงาน 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ ( สาขาสาธารณสขุศาสตร ) 

1. อ.มินตรา  สาระรักษ ศษ.ม./สงเสริมสุขภาพ  14 ม.ิย.2547 2547 ปฏิบัติงาน 

2. อ.เมรีรตัน มั่นวงศ ส.ม./ชีวสถิติ 4 ม.ค. 2548   2547 ปฏิบัติงาน 

3. อ.จนิตนา  ศิริบูรณพิพัฒนา รป.ม./การบริหารจดัการ

สําหรับนักบริหาร 

1 พ.ย. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

4. อ.สงา   ทับทิมหิน M.Sc./ 

Env.Tech.Manage 

1 ธ.ค. 2549 2550 ปฏิบัติงาน 

5. อ.ฐิติรัช  งานฉมงั วท.ม./อาชีวอนามัย 1 มี.ค.2550 2550 ปฏิบัติงาน 

6. อ.ลักษณีย บุญขาว วท.ม./การจดัการสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม 

1 ต.ค.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

7. อ.ปณฑิตา สุขุมาลย ส.ม./สาธารณสุขศาสตร 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

8. อ.ปวีณา ลิมปทีปราการ วท.ม./การจดัการสิ่งแวดลอม 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

9. อ.พลากร สืบสําราญ วท.ม./วิทยาการระบาด 1 พ.ย.2552 2552 ปฏิบัติงาน  

10. อ.นิยม จนัทรนวล ส.ม./สงเสริมสุขภาพ 1 ม.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน** 

11. อ.สมเจตน ทองคํา วท.ม./อนามัยสิ่งแวดลอม 2 พ.ค.2554 2554 ปฏิบัติงาน** 
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   ลาํดับ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา วันท่ีบรรจุ ปงบ สถานะบรรจุ 

ลาศึกษาตอ 

   1. อ.รัตนา  เล็กสมบูรณ วท.ม/กายวิภาคศาสตร 9 ส.ค. 2547 2547 ลาศึกษาตอ 1 ธ.ค.51 

 2. พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร พ.บ. วว.กุมารเวชศาสตร*** 1 มิ.ย. 2551 2551   ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.52 

3. นพ.สพุจน  ฉัตรทินกร พ.บ.วว.ศลัยกรรมตกแตง 1 พ.ค.2551 2551 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.52 

 4. พญ.สุภาพรรณ ศิยธานนท พ.บ.วว.จักษุวิทยา 1 พ.ค.2552 2552 ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.52 

   5. พญ.พิชญา  ประไพพานิช พ.บ.วว.จักษุวิทยา 1 มิ.ย.2551 2551    ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51 

6. นพ.สวุทิยา  เธียรประธาน พ.บ.วว.ศลัยกรรมออรโธป

ดกิส 

1 มิ.ย.2551 2551    ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51 

   7. พญ.ชุติมันต  อุดมพรมงคล พ.บ.วว.รังสีวินิจฉัย 1 มิ.ย.2551 2551   ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51 

8. นพ.สัมฤทธ์ิ  สิทธิพงศพิทยา พ.บ.วว.ศลัยกรรมตกแตง 1 มิ.ย.2551 2551   ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย.51 

9. อ.กาญจนา แปงจติต วท.ม./ชีวเคม ี 23 มิ.ย.2547 2547 นักเรยีนทุน สกอ. 

10. อ.จิตติยวดี ศรีภา วท.ม./ปรสิิตวิทยา 26 พ.ย.2550 2551 นักเรยีนทุน สกอ. 

11. อ.มารุตพงศ ปญญา วท.ม./จลุชีววิทยา 22 พ.ค.2552 2552 นักเรยีนทุน สกอ. 

:  ขอมลูปการศึกษา 25523 

หมายเหตุ :     นักเรยีนทุน สกอ. ไมนับเปนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

                   * หมายถึง อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงอยูระหวาง 6- 9 เดอืน นับเปน 0.5 คน   

                ** หมายถึง อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงไมครบ 6 เดือน  

     *** หมายถึง อาจารยวุฒิปรญิญาเอก  

 8.6    บุคลากรสายวิชาการ ลาศึกษาตอ    

ลาํดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ท่ีลาศึกษา ประเภททุน วันท่ีลาศึกษา 

1. อ.กาญจนา  แปงจติต ปรด.สาขาชีวเคม ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม นักเรยีนทุน สกอ. 23 มิ.ย.47 

2. อ.จิตติยวดี  ศรีภา ปรด.สาขาปรสิตวิทยา 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นักเรยีนทุน สกอ. 26 พ.ย.50 

3. อ.รตันา เลก็สมบูรณ ปรด./กายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

4. พญ.พิชญา  ประไพพานิช วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

5. นพ.สวุทิยา  เธียรประธาน วุฒิบตัร สาขาศลัยกรรมออรโธปดกิส    

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

6. พญ.ชุติมันต  อุดมพรมงคล วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 
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ลาํดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา / สถาบัน ท่ีลาศึกษา ประเภททุน วันท่ีลาศึกษา 

7. นพ.สัมฤทธ์ิ สิทธิพงศพิทยา วุฒิบัตร สาขาศลํยกรรมตกแตง  

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.51 

8. นายมารตุพงศ  ปญญา ปรด.สาขาจุลชีวิทยา  

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

นักเรยีนทุน สกอ. 22 พ.ค.52 

9. นพ.สพุจน  ฉัตรทินกร วุฒิบัตร สาขาศลัยกรรมตกแตง  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.52 

10. พญ.ศุทธินี  ตรีโรจนพร วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 มิ.ย.52 

11. พญ.สุภาพรรณ ศิยธานนท วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

อุดหนุนวิทยาลัยฯ 1 ธ.ค.52 

 

   8.7 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจาํ (รวมผูลาศึกษาตอ)          

หนวยงาน 

วุฒิอาจารยท้ังหมด จาํนวน

อาจารยที่

ปฏิบัติงาน

จริง (1) 

จาํนวน

อาจารยท่ีลา

ศึกษาตอ 

(2) 

จาํนวน

อาจารย

ท้ังหมด 

(1)+(2) 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาลยัฯ 0 24 9.5 25.5 8 33.5 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 0 15 9.5 16.5 8 24.5 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 0 9 0 9 0 9 

 

      8.8  ตําแหนงทางวิชาการ (รวมผูลาศึกษาตอ) 

ตําแหนงทางวิชาการ กลุมวิชาแพทยศาสตร  กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร วิทยาลยัฯ  

ศาสตราจารย - - - 

รองศาสตราจารย 1 - 1 

ผูชวยศาสตราจารย - - - 
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9. งบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ  

9.1 การบริหารงบประมาณ 

1. งบประมาณแผนดิน  

งบประมาณรายรับประจาํป 2553 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 67,011,900.00 บาท (หกสิบเจ็ดลานหน่ึงหมื่นหน่ึงพันเการอยบาทถวน) 

2. งบประมาณเงินรายได  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 22,846,436.52 บาท (ยี่สิบสองลานแปดแสนสีห่มื่นหกพันสี่รอยสามสิบหกบาทหาสิบสอง

สตางค) 

จําแนกตามแหลงเงินและประเภทรายจาย ดังน้ี 

งบประมาณรายจายประจาํป 2553  

1.1 งบประมาณแผนดิน  

1.1.1 งบเงินอุดหนุนผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  23,300,760.98 บาท 

1.1.2 งบบุคลากร (คาจางผูเช่ียวชาญพิเศษ) 610,380 บาท  

1.2.3 งบดาํเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย  คาวัสดุ) 2,795,299.23 บาท 

1.1.4 งบลงทุน (คาครุภัณฑ สิ่งกอสราง) 31,044,646.51 บาท 

1.1.5 งบประมาณโครงการวิจยั 258,900 บาท 

1.1.6 งบประมาณโครงการบริการวิชาการ 1,018,100.00 บาท 

1.1.7 งบประมาณโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 386,600.00 บาท 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 59,414,686.72 บาท 

1.2 งบประมาณเงินรายได  

1.2.1 เงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา 8,275,841.77 บาท 

1.2.2 เงินวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 2,845,640.00 บาท 

1.2.3 เงินวิทยาลัยฯ ท่ีเปนรายไดจากอ่ืนๆ 728,593.40 บาท 

1.2.4 เงินรายไดจากการดําเนินงานของศูนยสุขภาพ  261,432.00 บาท 

 คารักษาพยาบาลจาก สปสช. 

 คารักษาพยาบาลจากประกันสังคม 

1.2.5 เงินรายไดจากการดําเนินงานของศูนยเด็ก  543,519.80 บาท 

 คาอาหารและคาเลี้ยงเด็ก 

 เงินอุดหนุนโครงการเรยีนฟรี 15 ป 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 12,655,026.97 บาท 
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          9.2 การบริหารพัสดุ ครุภณัฑ 

1. วัสดุ จาํแนกตามหมวดเงิน 

 -    เงินงบประมาณ   ยอดการเบิกจาย     21,589.33  บาท 

 -    เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ยอดการเบิกจาย                343,559.71 บาท 

 -   เงินรายได   ยอดการเบิกจาย                 20,252.00  บาท 

                รวมยอดการเบิกจายท้ังสิ้น    1,185,401.04 บาท 

2. ครุภัณฑ 

 ไดรับจัดสรรงบประมาณจัดซือ้ครุภัณฑ ภายใตโครงการ ผลิตแพทยและพยาบาลเพิม่ เพื่อใชในการเรียนการ

สอนทางการแพทย ประจําปงบประมาณ 2553 ทัง้หมด 27 รายการ วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรคือ 1,898,600.- 

บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหมืน่แปดพันหกรอยบาทถวน) ทั้งนี้งานพัสดุไดดําเนินการจัดซื้อครบทุกรายการแลวเสร็จ

ภายในไตรมาสแรก ของปงบประมาณ วงเงินท่ีจัดซื้อไดจริงจํานวน 1,660,450.- บาท (หน่ึงลานหกแสนหกหมื่นสี่รอยหา

สิบบาทถวน) ซึ่งทําใหประหยัดงบประมาณไดจํานวน 238,150.-บาท (สองแสนสามหมืน่แปดพันหนึ่งรอยหาสิบบาท

ถวน) 

3. สิ่งกอสราง 

 3.1 อาคารกิจกรรมดานสุขภาพ 

  งบประมาณผูกพันตั้งแตปงบประมาณ 2551 – 2553 ซึ่งในปงบประมาณ 2553 ไดรับสนับสนุน

งบประมาณจํานวน 29,823,000.-บาท (ยีส่ิบเกาลานแปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน) กําลังดําเนินการกอสราง

  

3.2 อาคารหอพักนักศึกษา 

  งบกอสรางปงบประมาณ 2553 ไดรับสนับสนุนงบประมาณจํานวน 28,590,000.-บาท (ยีส่ิบแปด

ลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน) เพ่ือเปนท่ีพักสําหรับนักศึกษาแพทย ซึ่งไดกอสรางเสร็จเรียบรอย  

3.3 ปรับปรุงกลุมอาคารหอพักนักศึกษาและหอพักอาจารยและบุคลากร 

  งบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1,136,000.-บาท (หนึง่ลานหนึ่งแสน

สามหมื่นหกพันบาทถวน) เพ่ือปรับปรุงถนนทางเขา ท่ีจอดรถยนตพรอมหลังคา และติดตั้งหมอแปลงไฟฟา วงเงินจัดจาง

จาํนวน 1,130,700.-บาท (หนึง่ลานหนึง่แสนสามหมืน่เจ็ดรอยบาทถวน) งบประมาณคงเหลือ 5,300.-บาท (หาพันสาม

รอยบาทถวน) 

3.4 โครงการออกแบบอาคารกายวิภาคศาสตร 

  งบประมาณจากเงินรายไดวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เพือ่จางออกแบบอาคารกาย

วิภาคศาสตร สนับสนุนดานการเรียนการสอนของนักศึกษาเปนสําคัญ วงเงินในการจัดจางจํานวน 850,000.-บาท (แปด

แสนหาหมื่นบาทถวน) ไดออกแบบเสรจ็เรยีบรอย 

 

10 .  เอกลกัษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 

                 - 
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11  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปทีผ่านมา 

 

ขอเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมตอการพัฒนามหาวิทยาลยั

ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมนิ 

           แผนปฏิบัติการประจําปควรเขียนจุดเนนหรือจุด

มุงเนนในการทํางานในปน้ันๆ โดยใหสอดคลองแผนกลยุทธท่ี

มีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และนํามาถายทอดสู การ

ปฏิบัติโดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ เปาหมาย ปจจัยแหง

ความสําเร็จ ตัวชี ้วัดและมีการสนับสนุนทรัพยากรอยาง

ครอบคลุม รวมท้ังดําเนินการถอดบทเรียนของการดําเนินงาน

เพ่ือนํามาพัฒนา และรายงานตอกรรมการบริหารอยางนอยป

ละ 2  ครั้ง 

      วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะแลว  โดย

ปรบัรปูแบบการเขียนแผนปฏบิตักิาร  กําหนดผูรบัผดิชอบ 

เปาหมาย ปจจัยแหงความสําเร็จ ตัวช้ีวัดและมีการสนับสนุน

ทรัพยากรอยางครอบคลุม    

         มีการรายงานผลการดําเนินโครงการ / แผนปฏบิตัิ

การทุกรอบไตรมาส 

 

 

ขอเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนานักศึกษาใหเกิดทักษะ มีเคร่ืองมือ มีความรูในทฤษฏีพ้ืนฐานและสามารถ

นําความรูไปคิดแกปญหาในพ้ืนท่ีไดจริง

 

   

จุดแข็ง  

1. วิทยาลัยฯใหความสําคัญกับการเรยีนการสอน ท่ีเนน PBL (problem  base learning) เกือบทุกรายวิชาและมีระบบ

สนับสนุนงบประมาณท่ีชัดเจน พรอมท้ังมี คูมือการสอนประกอบรายวิชา 

2. วิทยาลัย ฯ มีการประเมินและสรปุปญหา รวมท้ังมีการนําขอเสนอแนะจากการเรียนการสอนไปประชุมใน 

คณะกรรมการท่ีดูแลในแตละหลักสูตรและมีการไปปรับปรุงในแตละภาคการศึกษา 

3. ผูบริหารและกลุมทํางานใหความสนใจและใสใจในเรื่องของกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

4. มีทรัพยากรทางดานกายภาพท่ีเก้ือหนุนนักศึกษาอยางเพียงพอ  เชน หองสมุด  หองโสตอุปกรณ 

5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

กรรมการตรวจประเมนิ 

1. ไมควรตัดตัวบงช้ีท่ี2.9 - 2.11 ออกจาก SAR 

เนือ่งจากมีบัณฑิต ในหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร

(ตอเนื่อง) ทีจ่บไปแลว เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

หลักสูตรที่สอดคลองกับความเปนจริงของสังคม 

และควรมีคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ

ในการจดัทําแบบสอบถาม 

2. ควรกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยฯ เขา

ไปในการเรยีนการสอนของท้ัง 3 หลักสูตร 

- ยังคงมีตัวบงช้ีท่ี 2.9  และใน SAR 2553  ซึ่งคูมือ

ประกันคณุภาพการศึกษา ม.อุบลฯ ปการศึกษา 

2553 ไดกําหนดใน ตัวบงช้ีท่ี  2.9.1   และ

คณะกรรมการหลักสูตรสาธารณสขุศาสตร  ไดรวม

จัดทําแบบสอบถามผูใชบัณฑติเรียบรอยแลว 

 

 

-    วิทยาลัยฯ ไดดาํเนินการกําหนดอัตลักษณของ   

     นักศึกษา ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํ     

     วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2554 แลว 

3. วิทยาลัยฯตองแตงตั้งผูแทนจากศูนยแพทยศาสตร

ศึกษาทางคลินิก(เชียงราย)เปนคณะกรรมการ

บริหารหลักสู ตร  เ พิ ่ม เ พื อ่ ใหตรงตาม เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร เนือ่งจากมี นักศึกษาแพทย  ที่

ตองศึกษาในสถาบันดังกลาวอีก 4 ภาคการศึกษา 

- วิทยาลัยฯ แตงตั้งผูแทนอาจารยจากศูนย

แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

รวมเปนคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ แลว 

 

4. วิทยาลัยควรเรงดําเนินการติดตามเพื่อขอคํารับรอง

จาก สกอ. ในการยืนยันวาหลักสูตรที ่นักศึกษา ช้ัน

คลินิก ท่ีเรียนท่ี รพ.เชียงราย (หลักสูตรแพทย มน.) 

และรพ.สรรพสิทธิ์ (หลักสูตรแพทย มข.) สามารถ

เทียบเคียงกันได และ นักศึกษา สามารถจบและรับ

ปรญิญาของ ม.อบ.ไดดวยความแตกตางดังกลาว 

- นักศึกษาแพทยช้ันคลินิกไดเรียนท่ี รพ.เชียงราย

ประชานุเคราะห และ รพ.สรรพสทิธิประสงค   

เรียนหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี  จึงผานการรับทราบจาก สกอ. แลว   

5. วิทยาลัยควรปรับมาตรฐานสําหรบัการจัดการเรยีนการ

สอนและการประเมนิผลของศนูยการแพทยเชียงราย

และสรรพสิทธ์ิใหใกลเคียงกัน 

- มีการจัดทําขอบังคับวาดวยการจดัการศึกษา ( อยู

ระหวางดําเนินการ ) 

- กรรมการบริหารหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ มีมติใน

การจัดสอบรวบยอด สําหรับนักศกึษาช้ันปท่ี 5 และ 6  

ดวยขอสอบชุดเดยีวกัน  โดยมีคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนผูจดัสอบ   

6. ควรวางระบบและกลไกการประสานงานกับศูนยแพทย

ฯ ทุกแหงเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ การบริหาร

จัดการ โดยเฉพาะศูนยแพทยฯ เชียงราย  เพื่อเปนการ

แกปญหา และการแจงขาวสารของทางวิทยาลัยฯใหแก

นักศึกษาทราบอยางรวดเร็ว 

- มีการไปนิเทศศูนยแพทยศาสตรศกึษา ท้ัง 2 แหง     

ปละ 2 ครั้ง 

- การติดตอสื่อสาร ทางโทรศัพท  ,เอกสาร

อิเล็คทรอนิกส และหนังสือราชการ ท้ังระหวาง

ผูบริหาร อาจารยท่ีรับผดิชอบและฝายวิชาการ  
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กรรมการตรวจประเมนิ 

7. วิทยาลัยควรติดตามความกาวหนาในการเรียนของ 

นักศึกษา แพทย(formative evaluation)จากชัน้ ปรี

คลินิกและช้ันคลินิกอยางตอเน่ือง 

- มีการไปนิเทศศูนยแพทยศาสตรศกึษา ท้ัง 2 แหง  ป

ละ 2 ครั้ง 

- การติดตอสื่อสาร ทางโทรศัพท  ,เอกสาร

อิเล็คทรอนิกส และหนังสือราชการ ท้ังระหวาง

ผูบริหาร อาจารยท่ีรับผดิชอบและฝายวิชาการ   

8. วิทยาลัยฯ ควรติดตามและแจงผลการเรียนของ

นักศึ กษา ชั ้นคลิ นิ ก ให ทันตาม กํ าหนดการขอ ง

มหาวิทยาลัย   ( จากการการสัมภาษณและการตรวจ

เยี ่ยม พบวาการแจงผลการเรียนของวิทยาลัยไมเปน

ปจจุบัน  ท้ังท่ีศูนยแพทยศาสตรเชียงรายและสรรพสิทธ์ิ 

ซึ่งสงผลตอแผนการเรียนรูของนักศึกษาแพทย) 

- วิทยาลัยฯ แจงผลการเรยีนของนักศึกษาแพทยช้ัน

คลินิก  ปละ 1 ครั้ง  ซึ่งไมเปนตามกําหนดการของ

มหาวิทยาลยัฯ  ( กําหนดการมหาวิทยาลัยฯปละ  2 

ครั้ง ) และไดแจงทางมหาวิทยาลยัฯ รับทราบแลว   

- ไดจัดทําขอบังคับฯ ซึ่งไดระบุเรื่องการลงทะเบียน และ

จัดการศึกษาแลว โดยฝายทะเบียนมหาวิทยาลยัฯ ได

เขามามสีวนรวมในการจัดทํา 

9. วิทยาลัยฯควรเตรียมการเรื่อง TQF ของทุกหลักสูตร -  ไดดําเนินการแลว 

10. วิทยาลัยฯ ควรกระตุนใหเกิดกิจกรรมรวมระหวาง

นักศึกษาแพทยช้ันปรีคลินิกและช้ันคลนิกิท่ีศกึษา       

ณ ศูนยแพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุ

เคราะหและศูนยแพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสทิธิ

ประสงค 

- มีการแตงตั้งกรรมการกิจการนักศกึษาท้ัง 3 ศูนย

แพทยศาสตรศึกษาแลว 

 

ขอเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมการวิจยัและสรางนวัตกรรม  เพ่ือใหเกดิองคความรูใหมและผลงาน

สรางสรรค  ท่ีสามารถนําไปใชเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในทองถิ่น  และประเทศใหอยูไดอยางมคีวามสขุ

จุดแข็ง 

    

1. มีระบบและกลไกในการกําหนดแผนและนโยบายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหสามารถทําวิจัยและมีระบบ

สารสนเทศในการเผยแพรงานวิจัย 

2. วิทยาลัยมีความเปนสหวิชาชีพและตั้งอยูในภูมิภาคอีสานใตท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีเอ้ือตอการทําวิจัย 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมนิ 

1. ควรพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณดานการ

วิจัยเพื่อกระตุนมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น   รวมทัง้มีมาตรการ

กระตุนและสงเสริมใหคณาจารยขอแหลงทุนภายนอก  

2. สรางเครือขายการวิจัยทั ้งในดานการแพทยและ

สาธารณสุขกับหนวยงานภายนอกในเขตชุมชนและ

- สนับสนุนเงินทุนวิจยัสมทบ เชน สกว. 

- วิทยาลัยฯ ไดสนับสนุการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ

- สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยขอทุนวิจัยจากภายนอก 

 

- มีเครือขายความรวมมือ เชน ศูนยมะเร็ง  สํานักงาน
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมนิ 

อีสานใต ควบคุมปองกันโรค ท่ี 7  

3. วิทยาลัยฯควรวางยุทธศาสตรและการพัฒนางานวิจัย

ใหครอบคลุมทุกดาน เชน ดานการเรียนการสอน  

การวิจัย เฉพาะทางท่ีเช่ือมโยงกับการแพทยและ

สาธารณสขุของวิทยาลยัฯ 

- วิทยาลัยฯไดจดัทําแผนยุทธศาสตร ครอบคลมุและการ

พัฒนางานวิจัยทุกดาน  

- วิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการจัดอบรมการทําวิจยัใน

ช้ันเรียน  

 

 

ขอเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : เสริมสรางความเปนเลศิทางดานฐานขอมลู องคความรูและผูรูในอีสานใตและอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพ่ือการบริการวิชาการแกชุมชนและสรางมูลคาใหกับมหาวิทยาลัยผานการเรียนรูรวมกับชุมชน

จุดแข็ง 

  

1. มีการบูรณาการองคความรูทางดานการแพทยและสาธารณสุขในการใหบริการวิชาการสําหรับชุมชน 

2. มีหนวยงานบริการวิชาการท่ีสามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง ไดแก  ศูนยสุขภาพ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. มีการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการเรยีนการสอนและการวิจยัท่ีชัดเจน 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมนิ 

1. ควรมีการประเมินผลสมัฤทธิ์ผลและนําผลการประเมิน

ไปพิจารณาปรบัปรุงความเช่ือมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ 

- อยูระหวางดําเนินการ 

 

2. ควรสงเสริมและพัฒนาหนวยใหบริการ โดยเฉพาะศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ใหไดมาตรฐานความปลอดภัยและถูก

สขุลกัษณะ 

- วิทยาลัยฯ สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก ตาม

เกณฑของกระทรวงศกึษาธิการแลว 4 เกณฑ 

3. ควรเช่ือมโยงการบริการวิชาการของหนวยงาน

ใหบริการ(ศูนยสุขภาพ และศูนยพัฒนาเด็ก) ไปสูการ

เรยีนการสอนและการวิจยั 

- วิทยาลัยฯ มีนโยบายใหการสนับสนุนศูนยสุขภาพ และ

ศูนยพัฒนาเด็กใหจัดทําโครงการบริการวิชาการอยาง

ตอเน่ือง 
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จุดแข็ง 

ขอเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 :  สงเสริม ทํานุบํารุงและฟนฟูรูปแบบ และความคิดทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ทองถิน่และชาติ  โดยการซึมซับเขาสูวถิกีารดํารงชวีติเพ่ือรองรับ การเปลีย่นแปลงภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

วิทยาลัยฯมีการกําหนดนโยบายและดําเนินการดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมรวมท้ังมีความเช่ือมโยงกับ

องคความรูดานการแพทยและสาธารณสุข 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมนิ 

วิทยาลัยฯควรพัฒนาเว็บไซตท่ีมเีน้ือหาเช่ือมโยง

องคความรูทางดานการแพทย และสาธารณสุขของชุมชน

ทองถ่ินอีสานใต 

- วิทยาลัยฯ มเีว็บไซตเก่ียวกับองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของชาวอีสาน 

 

 

 

ขอเสนอแนะ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :  บริหารดวยหลกัธรรมาภบิาลเพ่ือพัฒนาองคกรและบุคลากรใหมคีณุภาพและมี

ความสขุ 

ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมนิ 

1. ควรดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังและวางแผน

พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเชิง

ประจักษ ใหสอดคลองกับการดํา เนินงานของทุก

หลักสูตรอยางบูรณาการ รวมทั้งศูนยแพทยศาสตร

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ   

- หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ  ยดึตามกรอบมาตรฐาน

กรอบอัตรากําลงัของเกณฑแพทยสภา   

- วิทยาลัยฯ ใหงบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให

ศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ 

- มีการประกาศใหอาจารยทราบและขอทุนเพ่ือพัฒนา

ตนเอง โดยใหสอดคลองกับความตองการของ 

วิทยาลัยฯ   

 

2. ควรมีการสํารวจความจําเปนของการฝกอบรมท่ี

สอดคลองกับสมรรถนะของวิทยาลัยฯ รวมทั้งศูนย

แพ ทย ศ า ส ต ร ต า ง ๆ  ใ น ส ว น ที ่เ กี ่ย ว ข อ ง  เ ช น 

แพทยศาสตรศึกษา การวัดและประเมินผล  อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 

- อยูระหวางดําเนินการ สาํรวจความตองการ   

3. ควรสํารวจความตองการดานสวัสดิการของบุคลากรทัง้

สายวิชาการและสายสนับสนุน เพื ่อเปนขวัญและ

กําลังใจ 

- อยูระหวางดําเนินการ 
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ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมนิ ป 2552 
การดําเนนิงาน / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ตรวจประเมนิ 

4. ควรนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 

องศา(ตรงสายงานที่เกีย่วของ)มาประเมินบุคลากรของ

วิทยาลัยฯทั ง้สายวิชาการและสายสนับสนุน ให

สอดคลองกับสมรรถนะที่พึงมีในสายงาน โดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล 

-      ยังมีขอจํากัดในการประเมนิแบบ 360 องศา แต  

       วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแบบประเมินทุกรอบการประเมิน 

 

 

5. ควรนําผลการวิเคราะหคาใชจายและสถานะทางการ

เงินมาวางแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือใหเห็นความ

มั่นคงอยางตอเน่ือง 

-     วิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายรับ รายจาย แยกแตละ   

       หนวยงานและนําเขาท่ีประชุมผูบรหิารทุกไตรมาส 

6. ควรมีการวิเคราะหตนทุนการผลิตบัณฑิตในทุก

หลักสตูร 

-     วิทยาลัยฯ ไดแยกรายรับ รายจายเพ่ือวิเคราะหตนทุน 

      การผลิตบัณฑิตในทุกหลักสูตร 

7. ควรนําขอเสนอแนะของผลการประกันคุณภาพในปท่ี

ผานมาจดัทําแผนพัฒนาคณุภาพอยางตอเน่ืองและเปน

รูปธรรมโดยกําหนดผูรับผิดชอบ เปาหมายและตัวช้ีวัด 

รวมท้ังทรัพยากรตางๆในการท่ีจะทําใหผลการ

ดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 

 

-     วิทยาลัยฯ ไดนําขอเสนอแนะ ไปจัดทําแผนพัฒนา 

      คุณภาพ เพ่ือใหบรรลเุปาหมายไปสูความสําเรจ็ 

8. การพัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการประกันคณุภาพดาน

เพ่ิมทักษะในการประกันคุณภาพ 

-    วิทยาลัยฯ มีนโยบายการประกันคุณภาพ  

     และช้ีแจงแกนกัศกึษา 2 หลักสูตร และสนับสนุนให  

     นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

9. ขอเสนอแนะเก่ียวกับจดัทํา SAR ในการจัดเอกสาร ควร

ใหหมายเลขกํากับของเอกสารอางอิงและเนนขอความท่ี

ตองการนําเสนอขีดเสนใตใหชัดเจน เพ่ือใหงายตอการ

สืบคนและควรนําเสนอเฉพาะเอกสารท่ีเก่ียวของ  

-    วิทยาลัยฯ ไดดาํเนินการแลว 
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สวนที่ 2 
ผลการดาํเนินงานวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 

 
 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต     

(กลุมวชิาแพทยศาสตร) 
ขอสรุปผลการประเมนิตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- หลักสตูรมรีูปแบบการรัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ในทุกระดับช้ันป มีการกําหนดไวในเลม

หลักสตูร ในเคาโครงรายวิชา ตารางสอน คูมือนักศึกษา คูมือปฏิบัติการ เพ่ือสงเสริมใหมีการจดัการเรียนการ

สอน และการประเมินผลท่ีหลายหลาย และเปนไปตามวัตถุประสงคการเรยีนรูท่ีกําหนดไวในเลมหลกัสูตร 

1.1 จดุแขง็  

- มีการจัดสรรทรัพยากรท้ังในรูปแบบงบประมาณ การประสานความรวมมือกับหนวยงานหรือสถานพยาบาลใน

ชุมชน เพ่ือเตรียมจัดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณจริง 

- มีการกําหนดกลไก ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั อยางหลากหลาย เชน การ

บันทึกภาระงานเชิงปรมิาณ การแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั เพ่ือ

รบัผดิชอบโดยตรง  

- มกีารประเมนิการจดัการเรยีนการสอน โดยเนนการมสีวนรวมของผูเรียน อาจารย และนักวิชาการศึกษา  

- ควรมีการทําวิจยัในช้ันเรียน การทบทวนกระบวนการท้ังหมด และทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันอ่ืน  

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนอยางตอเน่ือง 

แนวทางการเสริมจดุแขง็  

- ควรมีการนําเอานวัตกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั ในรปูแบบใหมๆ มาใชเพ่ือพัฒนามาตรฐานผล

การเรยีนรูใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานฯ  

- ควรมีความจริงจังในการกํากับดูแลใหพิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรยีนการสอน การวัดและประเมนิผล อยางเปนรปูธรรม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง และ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนดวย  

- ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยใหม เพ่ือใหมคีวามเขาใจ และมีทักษะระบบการเรยีนการสอนท่ีเนน

ผูเรยีนเปนสาํคัญ การวัดและประเมินผล อยางเปนรูปธรรม เชนจัดทําโปรแกรมการฝกอบรม สําหรบัอาจารย

ใหมทุกภาคการศึกษา 

- จัดหาสื่อและเทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุนการการเรยีนรูตามอัธยาศัยของนักศึกษาอยางพอเพียง 
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2. จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษา ของผูบริหารระดับกลาง เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการหลักสูตรซึ่ง

มีความซับซอนของการดําเนินงานเนือ่งจากเปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอยูหลายแหง ยากตอการกํากับดูแลให

ท่ัวถึง  

- พัฒนาอาจารยประจํา โดยเฉพาะอยางยิ ่งอาจารยที่ไดรับแตงตั ้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตร ตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรฯ ใหมีความรูความชํานาญในงานแพทยศาสตรศึกษา เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาอบรมอาจารยประจํา และสนับสนุนชวยเหลือหนวยงานของ Teaching hospital ตลอดจนหนวยงานที่มีการจัด

การศึกษาในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และมีความตอเน่ือง 

- พัฒนาระบบการคัดเลือกอาจารย และสรางแรงจูงใจใหมีการคงอยูของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใหวิทยาลัยฯ 

สามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  

- พัฒนาระบบการประสานงานกับ Teaching Hospital และการติดตามดูแลนักศึกษาท่ีอยูช้ันคลินิก รวมถึงการจัด

กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกันอยางเพียงพอ 

    

 

       3. 11วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

 

-  
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(กลุมวชิาสาธารณสขุศาสตร) 
ขอสรุปผลการประเมนิตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบการบริหารจัดการทีม่ีความเขมแข็งและสามารถแกไขปญหาไดอยาง

ทันทวงที 

- มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการนํากระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนาองคความรูหรือแกไข

ปญหาสุขภาพชุมชน 

- มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- มีการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู 

- อาจารยผูสอนเปนคนรุนใหมท่ีพรอมจะรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนา 

- มีบุคลากรท่ีทุมเทอุทิศเวลาในการทํางาน 

- นักศึกษาสามารถขอรับคําปรึกษากับอาจารยไดเมื่อตองการ 

- นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีงานทําครบ 100% ประกอบอาชีพตรงตามสาขา มีรายไดเฉลีย่สูงกวาเกณฑที่ 

ก.พ.กําหนด 

- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะตามความตองการของผูใชบัณฑิต เชน มีทักษะสามารถ

ทํางานรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี  

2. จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- จํานวนอาจารยไมเปนไปตามสัดสวนท่ี สกอ.กําหนด 

- ไมมีอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

- ไมมีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

- ไดรับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่ใชในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ เชน 

เครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการ ตําราเรียน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ เพ่ือใหเปนไปตามแผนการสนับสนุนการเรียนการสอน 

- ควรใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เขาไปมีสวนรวมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

- ควรมีการจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจายแยกหลักสูตร เพื่อใหทราบแนวโนมในการบริหารจัดการให

เหมาะสมกับรายรับ-รายจายของหลักสูตร 

3. 11

- หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยในรายวิชาปญหาพิเศษ (1902 414) รายบุคคล ทําใหนักศึกษามีพ้ืนฐานใน

การทําวิจัย ซึ่งเปนพ้ืนฐานตอการทํางานของบัณฑิตในอนาคต 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกการสรางเสริมสุขภาพ 

- มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน 
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องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1            ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสตูร     (กลุมวิชาแพทยศาสตร) 

11

11

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มกีารดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

3 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

4 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการเปด

หลักสตูรใหมและ

ปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด

โดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและ

ดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

1.1 กลไกการเปดหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ  

          งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบกํากับ

ดู แล ให ทุ กหลักสู ตรดํ า เ นินการตามแนวปฏิ บัติ ที ่กํ าหนด โดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และแจงเ วียนใหคณะ/ วิทยาลัยฯ 

ดําเนินการตามแนวทางดังกลาว (19.MD_2.1-1-1.1)  

         วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปดดําเนินการ 

หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิตภายใตโครงการผลิตแพทยเพิม่เพื่อชาว

ชนบท รับนักศึกษารุนแรก ในปการศึกษา 2549  โดยเตรียมการเปด

หลักสูตรตามแนวปฏิบัติ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และเกณฑวาดวยการเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

แพทยสภา 2546 ไดดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี  

1. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 10 

/ 2546 สัง่ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2546 (19.MD_2.1-1-1.2)  

ท่ี 727 / 2546 ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 (19.MD_2.1-1-1.3)  

ท่ี 948/2546 เรื่อง สั่ง ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2546 

(19.MD_2.1-1-1.4) 

2. รายงานเหตุผลและความจําเปนในการเปดดําเนินการหลักสูตร

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตามรายงานโครงการจัดตั้ง

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ซึง่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 

2546 และรายงานการจัดตั ้งสวนงานภายในวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2550 

(19.MD_2.1-1-1.5 และ 19.MD_2.1-1-1.6)  

19.MD_2.1-1-1.1 

19.MD_2.1-1-1.2 

19.MD_2.1-1-1.3 

19.MD_2.1-1-1.4 

19.MD_2.1-1-1.5 

19.MD_2.1-1-1.6 

19.MD_2.1-1-1.7 

19.MD_2.1-1-1.8 

19.MD_2.1-1-1.9 

19.MD_2.1-1-1.10 

19.MD_2.1-1-1.11 

19.MD_2.1-1-1.13 

19.MD_2.1-1-1.14 

19.MD_2.1-1-1.15 

19.MD_2.1-1-1.16 

19.MD_2.1-1-1.17 

19.MD_2.1-1-1.18 

19.MD_2.1-1-1.19 

19.MD_2.1-1-1.20 

19.MD_2.1-1-1.21 
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3. จัดทําบันทึกความรวมมือระหวางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงคและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื ่อวันที่ 3 กันยายน 

2546 (19.MD_2.1-1-1.7) 

4. รางหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547 

หลักสูตรดังกลาว ไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2546  

( 19.MD_2.1-1-1.8 )  ไ ด ผ า นก าร รั บ ร องจ ากแพทยสภา 

(19.MD_2.1-1-1.9)  และไดรับการเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือ ศธ 0506/9250 

(19.MD_2.1-1-1.10) 

5. ดําเนินการจัดทําขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทยเพ่ือชาว

ชนบท ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงนามโดยรัฐมนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุข และ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื ่อวันอังคารที ่ 25 

เมษายน 2549 (19.MD_2.1-1-1.11) บันทึกความเขาใจใน

ขอตกลงระหวาง คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค และโรงพยาบาล

เ ชียงรายประชา นุ เคราะห  วั น ที ่ 28  กันยายน 2549 

(19.MD_2.1-1-1.12) 

1.2 กลไกการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

          ในปการศึกษา 2550 และ 2552 มีการดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหสอดคลองกับหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน และ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการศึกษาช้ันคลินิก และขออนุมัติ

เพิ่มโรงพยาบาลรวมผลิต 1 แหง คือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อรับ

นักศึกษาแพทยเพิม่ ในการนี้ มีการลงนามใน ขอตกลงความรวมมือใน

การผลิตแพทยเพื ่อชาวชนบท ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552  (19.MD_2.1-

1-1.13) 

          ทั้งสองหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จในปการศึกษา 

2552 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ

อนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ที่ 5/2552 

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม
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ครั้งท่ี 9/2552  เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2552)  แพทยสภาไดตรวจ

ประเมินหลักสูตรและโรงพยาบาลหลักทีเ่ปน teaching hospital ท้ัง

สองแหง ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนวิธีพิจารณารับรอง

หลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย พ.ศ. 2547 เมื ่อวันที่ 30 มกราคม 

2553 และใหการเห็นชอบ ในเดือนพฤษภาคม 2553 (19.MD_2.1-1-

1.14 และ 19.MD_2.1-1-1.15) งานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ใหสกอ. รับทราบ 

ท้ังน้ี สกอ. ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาว

แลวเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2554 (19.MD_2.1-1-1.16) 

         สวนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่ง แพทยสภาพิจารณา

เห็นชอบโดยมีเ ง่ือนไข (19.MD_2.1-1-1.17) คณะกรรมการได

ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ขอท่ี 1-2 ของรายงานการประเมิน

หลักสูตร (19.MD_2.1-1-1.18) อยางไรก็ตามเนือ่งจากระยะเวลาการ

ตรวจประเมินและแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของแพทยสภา เกิน

กําหนดระยะเวลาที่จะสงหลักสูตรให สกอ. รับทราบภายใน 60 วัน จึง

ไดเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที ่2/2554 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2554 (19.MD_2.1-1-1.19) ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

และงานพัฒนาหลักสูตร ไดดําเนินการสงใหสกอ. เพื่อพิจารณารับทราบ

แลว  

         สําหรับผลการตรวจประเมินในขอที่ 3 – 6 นั้น มีดําเนินการ

จัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ง การจัดการศึกษา

และการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 โดย

เนื ้อหามีความสอดคลองกับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(19.MD_2.1-1-1.20) มีการเตรยีมความพรอมของโรงพยาบาลรวมผลิต 

และรายงานความกาวหนาตอแพทยสภา ทุก 6 เดือนจนกวาจะครบรอบ

การผลิตบัณฑิต (19.MD_2.1-1-1.21) 

2 มรีะบบและกลไกการปด

หลักสตูรตามแนวทาง

ปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

            วิทยาลัยฯ ดําเนินการตามระบบและกลไกการปดหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานพัฒนาหลักสูตรไดจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ. 2552 

ประกาศ ณ วันที่  8 กันยายน 2552 (19.MD_2.1-2-2.1) และ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดทําหนังสือแจงเรื่องการแจงขอมูล

เกี ่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที ่ใชในการจัดการเรียนการสอนของ

สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที ่ศธ 05062/ ว 1378 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม 2550 (19.MD_2.1-2-2.2) และตามหนังสือที ่ศธ0506(2)/ว 

19.MD_2.1-2-2.1 

19.MD_2.1-2-2.2 

19.MD_2.1-2-2.3 
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409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื ่องแนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร

สาขาวิชา (19.MD_2.1-2-2.3) 

3 ทุกหลักสูตรมีการ

ดําเนินงานใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(การดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หมายถึง ตองมีการ

ประเมินผลตาม “ตัวบงช้ี

ผลการดําเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ

การประกันคณุภาพ

หลักสตูรและการเรียน

การสอน” กรณ ี ท่ี

หลักสตูรใดยังไมมี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา ให

ประเมินตามตัวบงช้ีกลาง

ท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) 

สําหรับหลักสูตรสาขา

วิชาชีพ ตองไดรับการ

รับรองหลักสูตรจากสภา

หรือองคกรวิชาชีพท่ี

เก่ียวของดวย(หมายเหต:ุ 

สําหรับหลักสูตรเกาหรือ

หลักสตูรปรับปรุงท่ียัง

ไมไดดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ซึ่ง

ใชจัดการเรียนการสอน ชั้นปที่ 2-5 (นักศึกษา รหัส 49-52) หลักสูตร

แทพยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่งใชจัดการเรียน

การสอน ชั ้นปที ่ 1 (นักศึกษา รหัส 53) ไดดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (19.MD_2.1-3-3.1 

และ 19.MD_2.1-3-3.2) ท้ังสองหลักสูตรไดรับการรับรองจาก               

แพทยสภา (19.MD_2.1-3-3.3 และ 19.MD_2.1-3-3.4) 

 

    

 

19.MD_2.1-3-3.1 

19.MD_2.1-3-3.2 

19.MD_2.1-3-3.3 

19.MD_2.1-3-3.4 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

กอนปการศึกษา 2555 

ใหยึดตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548) 

4 มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

รับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดํา เ นินการได

ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 

แ ล ะ  ข อ  3  ข า ง ต น

ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

แ ล ะ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสู ต ร ทุกหลักสู ต ร

อยางนอยตามกรอบเวลา

ที ่กํ า ห น ด ใ น เ ก ณ ฑ

ม าต ร ฐ าน หลั ก สู ต ร ฯ 

ก ร ณี ห ลั ก สู ต ร ที่

ดํ า เ นินงานตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จะตองควบคุมกํากับให

การดําเนินงานตามตัว

บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ

การประเมิน 5 ขอแรก

และอยางนอยรอยละ 80 

ของตัวบงชี ้ที ่กําหนดใน

แตละปทุกหลักสูตร 

         หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม

กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน

ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา ดังน้ี 

1. มีคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ

ดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนตลอดเวลา

ท่ีจัดการศึกษา (19.MD 2.1-4-4.1) 

2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและปรับปรุงรายช่ือคณะกรรมการ 

ทุกปและกรรมการประกอบดวยตัวแทนจากศูนยแพทยศาสตร

ศึกษาช้ันคลินิกทุกแหง (19.MD2.1-4-4.2) 

3. มีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรซึ ่ง

เปนไปตามเกณฑของ สกอ. และมีหนาทีใ่นการดําเนินการให

ครบถวนตามท่ีกําหนด ใน ขอ 1 ขอ 2 และ 3 (19.MD2.1-4-4.3) 

          เน่ืองจากหลักสูตร เปนหลักสูตรปรญิญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) 

ปจจบุนัดาํเนินการครบ 5 ป ในปการศกึษา 2553 แตยังไมครบรอบการ

ผลิตบัณฑติ จึงไมสามารถทําการประเมินหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต 

อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2555 ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะใชผลการ

ประเมินรายวิชา ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

ผลการประชุมนิเทศเยีย่มนักศึกษา และการประชุมรวมกับอาจารยช้ัน

คลนิกิ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (19.MD2.1-4-4.4 

และ 19MD2.1-4-4.5) 

19.PH2.1-4-4.1 

19.PH2.1-4-4.2 

19.PH2.1-4-4.3 

19.MD2.1-4-4.4 

19.MD2.1-4-4.5         

 

 

5 มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

รับผิดชอบควบคุมกํากับ

ใหมีการดํา เ นินการได

ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 

แ ล ะ  ข อ  3  ข า ง ต น

ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา

และมีการพัฒนาหลักสูตร

1. มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานฯ (19.MD2.1-5-5.1) 

2. มีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนในแตละปการศึกษา แตเนื่องจากยังไมถึงรอบการประเมิน

หลักสูตรจึงไมมีการนําผลการประเมินหลักสูตรจากผูใชบัณฑิตมา

ปรบัปรงุ/พัฒนาหลักสูตร 

19.MD2.1-5-5.1 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

ทุกหลักสูตรตามผลการ

ประเมินในขอ 4 กรณี

หลักสูตร ที ่ดํ า เ นินงาน

ต า ม ก ร อ บม า ต ร ฐ า น

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติจะตองควบคุม

กํากับใหการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน

เกณฑการประเมินครบ 

ทุ ก ตั ว บ ง ชี แ้ ล ะ ทุ ก

หลักสูตร 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมนิ (1-5 คะแนน) การบรรลเุปาหมาย 

4 ขอ 4 4 บรรลเุปาหมาย 

 

รายการหลกัฐานอางอิง 

19.MD_2.1-1-1.1  บันทึกขอความท่ี ศธ 0529.4.6/ ว 753 วันท่ี 7 ก.ค. 2553 และ ท่ี ศธ 05294.6/ว.1265                      

                                    วันท่ี 4 พ.ย.54 

19.MD_2.1-1-1.2 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 10 / 2546 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  สั่ง ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 

19.MD_2.1-1-1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 727 / 2546 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (เพ่ิมเติม) สั่ง ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2546 

19.MD_2.1-1-1.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 948 / 2546 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข (เพ่ิมเติม)  สั่ง ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2546 

19.MD_2.1-1-1.5             รายงานโครงการจดัตั้งวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

19.MD_2.1-1-1.6 รายงานการจดัตั้งสวนงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ

บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
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19.MD_2.1-1-1.7  บันทึกความรวมมือระหวางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและมหาวิทยาลัย 

                                    อุบลราชธานี วันท่ี 3 กันยายน 2546  

19.MD_2.1-1-1.8    ตราประทับบนปกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547  

19.MD_2.1-1-1.9 หนังสือรับรองจากแพทยสภา ท่ี พส 012/ว.491   เรื่อง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.MD_2.1-1-1.10 หนังสือใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547  จากสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  ท่ี  ศธ 0506/9250 

19.MD_2.1-1-1.11 ขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ และ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2549  

19.MD_2.1-1-1.12 บันทึกความเขาใจในขอตกลงระหวาง คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค และ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห วันท่ี 28 กันยายน 2549  

19.MD_2.1-1-1.13   ขอตกลงความรวมมือในการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ระหวางกระทรวงสาธารณสุข และ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วันท่ี 31 กรกฎาคม 2552  ตราประทับบนปกหลกัสตูร          

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550  

19.MD_2.1-1-1.14  หนังสือแพทยสภา ท่ี พส 012/22   เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2550 ) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.MD_2.1-1-1.15 หนังสือแพทยสภา ท่ี พส 012/1101   เรือ่ง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ 2553  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

19.MD_2.1-1-1.16 หนังสือใหความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550  จากสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  ท่ี  ศธ 0506(2)/1243 

19.MD_2.1-1-1.17 หนังสือที่ กสพท. 97/2553 เรื ่องการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

แพทยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  วันท่ี 7 พ.ค. 

2554 

19.MD_2.1-1-1.18 สมอ. 08 หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2553  

19.MD_2.1-1-1.19 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี การประชุมครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2554  

19.MD_2.1-1-1.20  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสตูร

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2554  

19.MD_2.1-1-1.21 รายงานความกาวหนาแพทยสภา รอบ ท่ี 1 และ 2 ประจําปการศึกษา 2553  

  

19.MD_2.1-2-2.1 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑการปดหลักสตูร พ.ศ. 2552 
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19.MD_2.1-2-2.2 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0506(2)/ว1378 วันท่ี 30 ตุลาคม 2550 เรื่อง  การแจงขอมูลเก่ียวกับการ

เปด-ปดหลักสตูรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษา 

19.MD_2.1-2-2.3 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0506(2)/ว1409 วันท่ี 31 มีนาคม 2551 เรื่อง  แนวปฏิบัติการแจงปด

หลักสตูร สาขาวิชา 

 

19.MD_2.1-3-3.1   แบบรายงานขอมลูการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

  (สมอ. 02) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2550  

 และแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําภาคตน ปการศึกษา 2553 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 1 เดือน เมษายน 

พ.ศ. 2553  ถึงวันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 

19.MD_2.1-3-3.2 แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี(สมอ. 02) หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 และแบบรายงานขอมลูการดาํเนินงานหลกัสตูร

ระดับปริญญาตรี ประจาํภาคปลาย ปการศึกษา 2553 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

แพทยศาสตร ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553  ถึงวันท่ี  31 เดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2553 

19.MD_2.1-3-3.3 หนังสือแพทยสภา ท่ี พส 012/22   เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2550 ) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.MD_2.1-3-3.4 หนังสือแพทยสภา ท่ี พส 012/1101   เรื่อง ขอแจงผลการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ 2553  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19.MD2.1-4-4.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี ๗๗๑(๒)/๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

19.MD2.1-4-4.2 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                

แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

19.MD2.1-4-4.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 523 (2) /2552 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสตูรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข 

19.MD2.1-4-4.4 ตวัอยางแบบประเมนิการจดัการเรยีนการสอน และแบบประเมินรายวิชาของหลักสูตร               

แพทยศาสตรบัณฑิต  

19.MD2.1-4-4.5 รายงานผลการประเมินการดําเนินงานหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553   
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19.MD2.1-5-5.1 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) และหนังสือ

ตอบรับจากคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ) 
 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสตูร      (กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร) 

11

11

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มกีารดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

3 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

4 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1 มรีะบบและกลไกการเปด

หลักสตูรใหมและปรับปรุง

หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

       ในปการศึกษา 2553 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร   ได

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนจํานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2548 และงานพัฒนาหลักสูตรฯไดแจงขอมูล

หลักสูตรท่ีครบรอบการประเมนิ ป 2553 (19.PH_2.1-1-1.1) ท่ี

ไดดําเนินการมาครบรอบ 5 ป เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง  กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร   

ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

       1.จัดทําคําสั ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 315/2553 

เรื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

กา รส า ธ า รณสุ ข  สั ่ง  ณ  วัน ที ่ 2 5  มี น าคม  พ .ศ .2553 

(19.PH_2.1-1-1.2) 

2.จัดทําคําสั ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่898/2553 

เรื ่อง แตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข สั ่ง  ณ วันที  ่29 กรกฎาคม พ .ศ .2553 

(19.PH_2.1-1-1.3) 

3. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แตงตั้ง

19.PH_2.1-1-1.1 

19.PH_2.1-1-1.2 

19.PH_2.1-1-1.3 

19.PH_2.1-1-1.4 

19.PH_2.1-1-1.5 

19.PH_2.1-1-1.6 

19.PH_2.1-1-1.7 

19.PH_2.1-1-1.8 

19.PH_2.1-1-1.9 

19.PH_2.1-1-1.10 

19.PH_2.1-1-1.11 

19.PH_2.1-1-1.12 

19.PH_2.1-1-1.13 

19.PH_2.1-1-1.14 

19.PH_2.1-1-1.15 

19.PH_2.1-1-1.16 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

คณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที ่ 14 กันยายน 2553 

(19.PH_2.1-1-1.4 ) 

4. คณะกรรมการไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ

วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 18 ครัง้ (19.PH_2.1-1-

1.5 )  

5.จัดทําโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพื่อวิพากษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ

เสนอแนะความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่

หนวยงานตองการ ขึ ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 

(19.PH_2.1-1-1.6) เพื่อใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 

ไดรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ใหมีคุณภาพตรงความ

ตองการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชนใน

ปจจุบัน และเพื่อใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ อาจารย 

และเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของไดมีโอกาสพบผู ประกอบการและ

หนวยงานตาง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรฯรวมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีคําสั่งวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพ่ือวิพากษหลักสูตร

วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร           

(19.PH_2.1-1-1.7) และไดสรุปผลโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวม

ประชุมเพ่ือวิพากษหลักสูตรฯ (19.PH_2.1-1-1.8) 

6. การพิจารณาอนุมัติและการใหความเห็นชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร

ปรบัปรงุ พ.ศ.2554 

          6.1 อ.มินตรา สาระรักษ หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ไดเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอและชี้แจงหลักสูตรฯ

(19.PH_2.1-1-1.9) ตอคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 

4/2553  เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 และทีป่ระชุมมีมติ

อนุมัติในหลักการ และใหวิทยาลัยฯ ดําเนินการแกไขหลักสูตร

ตามขอเสนอแนะของกรรมการ (19.PH_2.1-1-1.10) 

          6.2 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการแกไข
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

หลักสูตรตามขอเสนอแนะของกรรมการและไดสงหลักสูตรที่

แ ก ไ ข แ ล ว เ พ่ื อ นํ า เ ส น อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย               

(19.PH_2.1-1-1.11)  และหลักสูตรไดรับการพิจารณาอนุมัติ

การ เป ดและปรับปรุ งหลั กสู ต รจากสภามหา วิทยาลั ย

อุบลราชธา นี  ในการประ ชุมครั ง้ ที ่ 9/2553 เมื่ อ วัน ท่ี                     

26 ธันวาคม 2553 (19.PH_2.1-1-1.12) 

        6.3 อ.มินตรา สาระรักษ หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ไดเขารวมประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2554 และได

นําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ที่ประชุมไดพิจารณาและให

ความเห็นชอบหลักสูตร (19.PH_2.1-1-1.13) 

      ตามที่สกอ. ไดแจงแนวทางปฏิบัติในการเปดการเรียนการ

สอนหลักสูตรเกีย่วกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบ

โรคศิลปะ (19.PH_2.1-1-1.14) นัน้กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร

ไดดําเนินการสงหลักสูตรฯ ใหกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เพ่ือ

พิจารณาความซ้าํซอนในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ ท้ังน้ีกองประกอบโรคศิลปะไดพิจารณาวา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2554 ไมมีเนือ้หาวิชาทีค่าบเกีย่วหรือกาวลวงใน

สาขาตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.

2542 (19.PH_2.1-1-1.15)  

           ขณะนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 อยูในข้ันตอนท่ี

มหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

(19.PH_2.1-1-1.16) 

2 มรีะบบและกลไกการปด

หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

         ในสวนของ12 19.PH_2.1-2-2.1 ระบบและกลไกการปดหลกัสตูรน้ัน เพ่ือให

การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ

เรียบรอย รวมท้ังเพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพและรักษา

มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือใหการแจงปดหลักสตูรเปนไปตาม

แนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยงานพัฒนาหลักสูตร ไดจดัทําประกาศ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการปดหลักสูตร 

19.PH_2.1-2-2.2 

19.PH_2.1-2-2.3 

19.PH_2.1-2-2.4 

19.PH_2.1-2-2.5 

19.PH_2.1-2-2.6 

19.PH_2.1-2-2.7 
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พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันท่ี 8 กันยายน 2552 (19.PH_2.1-2-

2.1) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดทําหนังสือ

แจงเรื่องการแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสูตรท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี     

ศธ 0506(2)/ ว 1378 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550              

(19.PH_2.1-2-2.2) และตามหนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ ว 409          

ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร

สาขาวิชา (19.PH_2.1-2-2.3) 

         อางตามมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กกอ.) ครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2551 มีมติใหยุติ

การรับนักศึกษาในหลักสตูรปรญิญาตรี (ตอเน่ือง) ตั้งแตป

การศึกษา 2553 เปนตนไป (19.PH_2.1-2-2.4)   

         ในปการศึกษา 2553 กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรได

ดําเนินการแจงขอปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

(หลักสูตรตอเน่ือง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 โดยไดดําเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดังน้ี 

1. กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรเสนอเรื ่องการขอปด

หลักสูตรฯ ใหคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

(19.PH_2.1-2-2.5)และคณะกรรมการฯ เห็นชอบการขออนุมัติ

ปดหลักสูตร แลวในการประชุมฯ ครั้งที ่1/2554 เมือ่วันที ่20 

มกราคม 2554 (19.PH_2.1-2-2.6) 

2. วิทยาลัยฯ ไดทําหนังสือแจงท่ีงานพัฒนาหลักสตูร 

เพ่ือขอปดหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร

ตอเน่ือง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2550  (19.PH_2.1-2-2.7) 

3. ฝายเลขาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

ฯ ไดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 2/2554

วันท่ี 18 มีนาคม 2554 มีมติใหปดหลักสูตร สบ.ตอเน่ืองได มี

มติเห็นชอบการปดหลักสูตร และใหเสนอวาระเขาท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมตัิ และแจง สกอ.พิจารณา

รับทราบตอไป(19.PH_2.1-2-2.8) 

 

19.PH_2.1-2-2.8 

 

 

 

 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให         กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการตามเกณฑ 19.PH_2.1-3-3.1 
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เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษา และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หมายถึง ตองมีการประเมินผล

ตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน

ตามประกาศมาตรฐานคณุวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ

ประกันคณุภาพหลกัสตูรและ

การเรยีนการสอน” กรณ ี ท่ี

หลักสตูรใดยังไมมีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา ใหประเมินตามตัว

บงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก 

ก) สําหรับหลักสตูรสาขาวิชาชีพ 

ตองไดรับการรับรองหลักสูตร

จากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ี

เก่ียวของดวย(หมายเหต:ุ 

สําหรับหลักสูตรเกาหรือ

หลักสตูรปรับปรุงท่ียังไมได

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

กอนปการศึกษา 2555 ใหยึด

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังน้ี    

1. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดกําหนด

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร คณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคไวในหนาท่ี 11-12 (19.PH_2.1-

3-3.1) 

 

2. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดกําหนด

อาจารยประจําหลักสตูรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 521 (2)/2552 

เรื่องเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร

และอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร       วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลยั

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 15 

มิถุนายน 2552 (19.PH_2.1-3-3.2) 

 

 

        3. มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ดังน้ี 

               3.1 มีคําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 152/2552 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการบรหิารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ และคําสั่ง 

ม.อบ. ท่ี 1500/2553 และ537/2554 แตงตั้ง  อ.เมรีรัตน มั่น

วงศ เปนผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา(19.PH_2.1-3-3.3)  

               3.2 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 324/2553 เรื่องแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2553 

(19.PH_2.1-3-3.4) 

               3.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 215/255- เรื่อง แตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษาช้ันป นักวิชาการศึกษาช้ันป และอาจารยท่ี

ปรึกษากลุมวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สั่ง ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2553 

(19.PH_2.1-3-3.5) 

              3.4 จัดทําสมุดพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกรายวิชา 

เพ่ือตรวจสอบและบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษา 

19.PH_2.1-3-3.2 

19.PH_2.1-3-3.3 

19.PH_2.1-3-3.4 

19.PH_2.1-3-3.5 

19.PH_2.1-3-3.6 

19.PH_2.1-3-3.7 

19.PH_2.1-3-3.8 

19.PH_2.1-3-3.9 

19.PH_2.1-3-3.10 

19.PH_2.1-3-3.11 

19.PH_2.1-3-3.12 

19.PH_2.1-3-3.13 

19.PH_2.1-3-3.14 

19.PH_2.1-3-3.15 

19.PH_2.1-3-3.16 

19.PH_2.1-3-3.17 

19.PH_2.1-3-3.18 

19.PH_2.1-3-3.19 

19.PH_2.1-3-3.20 

19.PH_2.1-3-3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 37 - 

  

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

(19.PH_2.1-3-3.6) 

              3.5 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ ไดประชุมเพ่ือ

หาแนวทางในการติดตามนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 

80 นักศึกษาท่ีมีการเรียนเปน I และแจงผูปกครองเพ่ือทราบ 

(19.PH_2.1-3-3.7 ) 

              3.5 หนังสือจากวิทยาลัยฯ แจงผูปกครองนักศึกษาท่ี

มีผลการเรียนเปน I  เพ่ือทราบและใหรีบดําเนินการแกไขผลการ

เรยีน (19.PH_2.1-3-3.8) 

 

       4. มีการจดัทําประมวลรายวิชา และเคาโครงรายวิชา ครบ

ทุกรายวิชากอนเปดทําการเรียนการสอน และเสนอใหงาน

พัฒนาหลักสตูรเปนผูตรวจสอบทุกภาคการศึกษา ดังน้ี 

            4.1 หนังสือสงประมวลรายวิชาในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2553 ใหงานพัฒนาหลกัสูตรตรวจสอบ (19.PH_2.1-

3-3.9) และตัวอยางประมวลรายวิชา (19.PH_2.1-3-3.10) 

            4.2 หนังสือสงประมวลรายวิชาในภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2553 ใหงานพัฒนาหลกัสูตรตรวจสอบ (19.PH_2.1-

3-3.11) และตัวอยางประมวลรายวิชา (19.PH_2.1-3-3.12) 

 

        5. มีคําสั่งวิทยาลัยฯ เพ่ือแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีวางแผนการดําเนินการเก่ียวกับรายวิชา 

ดําเนินการจัดการเรื่องเน้ือหา ตารางสอน คูมือ เอกสาร

ประกอบการสอน ประเมนิการสอน ประเมนิกระบวนวิชา การ

วัดและประเมินผล ดังนี ้ 

5.1 ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ไดจัดทําคําสั่ง

วิทยาลัยฯ ท่ี 219/2553 เรื่องแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร ประจาํภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันท่ี 

10 มิถุนายน 2553 (19.PH_2.1-3-3.13) 

5.2 ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 ไดจัดทําคําสั่ง

วิทยาลัยฯ ท่ี 39/2554 เรื่องแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันท่ี 18 

มกราคม 2554 (19.PH_2.1-3-3.14) และคําสั่งวิทยาลยัฯ ท่ี 
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62/2554 เรื่องแตงตั้งอาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา หลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 (เพ่ิมเติม) สั่ง ณ วันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2554 (19.PH_2.1-3-3.15) 

5.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 93/2553 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการฝกเสริมประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 3 สั่ง ณ 

วันท่ี 9 มีนาคม 2553 (19.PH_2.1-3-3.16) 

 

6. เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดตีอนักศึกษามากท่ีสุด ในแตละ

ภาคเรยีน ไดมีการเชิญผูทรงคณุวุฒิ ผูเช่ียวชาญในสาขาท่ี

เก่ียวของมาเปนอาจารยพิเศษ มีรายละเอียด ดังน้ี 

   6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือ่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 

16 สิงหาคม 2553 (19.PH_2.1-3-3.17) 

   6.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1104/2553  เรื่องแตงตั้ง

อาจารยผูสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 

สั่ง ณ วันท่ี 16 กันยายน 2553 (19.PH_2.1-3-3.18) 

   6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือ่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 ประกาศ ณ 

วันท่ี 13 มกราคม 2554 (19.PH_2.1-3-3.19) 

6.4 คําสั่งมหาวิทยาลยัฯ ท่ี 40/2554 เรื่องแตงตั้ง

อาจารยผูสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2553 สั่ง ณ วันท่ี 14 มกราคม 2554 (19.PH_2.1-3-3.20) 

 

7. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และใหการดําเนินการ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรฯท้ังระบบรับ

ตรงตามพ้ืนท่ี รับตรงตามโควตา รบัผานสวนกลางและ 

โครงการพิเศษ ประจําปการศึกษา 2554 เปนไปดวย
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ความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดมี

การจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 

1558/2553เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ การ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพ้ืนท่ี รับตรงตามโควตา รับ

ผานสวนกลางและ โครงการพิเศษ ประจําปการศึกษา 

2554 สั่ง ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 (19.PH_2.1-

3-3.21) 

 

8. ในดานการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ 

วิทยาลัยฯ ไดจดัทําคําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 278/2553 เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการหองปฏิบัติการ วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี สั่ง ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 

(19.PH_2.1-3-3.22) เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและ

แผนการบริหารจัดการหองปฏิบัตกิาร กําหนดระเบียบ

ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ จดัสรร

การใชหองปฏิบัติการ 

 

       9. ทุกรายวิชาท่ีเปดสอน จะตองจัดทําสรุป ปญหาและ

อุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอนในแตละภาคการศึกษา และ

นําผลท่ีไดมาปรับปรุงและแกไข ดงัน้ี  

           9.1 สรปุปญหาอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอน 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 อยูในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวัน

พฤหัสบดี ท่ี 13 มกราคม 2554 (19.PH_2.1-3-3.23) 

            9.2 สรปุปญหาอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอน 

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 อยูในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 12/2554 เมื่อวัน

พฤหัสบดี ท่ี 21 เมษายน 2554 (19.PH_2.1-3-3.24) 

 

       10. กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดจดัทํารายงานโดยใช

แบบ สมอ.07-02 ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของทุกภาค

การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ดังน้ี 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

           10.1 แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีประจําภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2553 

(19.PH_2.1-3-3.25) 

           10.2 แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลกัสตูรระดบั

ปริญญาตรีประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 

(19.PH_2.1-3-3.26)  

           10.3 รายงานผลการพัฒนาหลักสตูรตามตัวช้ีวัดการ

ประกันคณุภาพ ประจําปการศึกษา 2553 (19.PH_2.1-3-3.27) 

4. มีคณะกรรมการรับผดิชอบ

ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ

ไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ 

ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจดั

การศึกษา และมีการประเมิน

หลักสตูรทุกหลักสูตรอยางนอย

ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี

หลักสตูรท่ีดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 

ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ

แรกและอยางนอยรอยละ 80 

ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป

ทุกหลักสูตร 

      กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคณะกรรมการรับผดิชอบ

ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ 

ขอ 3  ดังน้ี 

1. เพ่ือใหการบริหารงานของกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 

เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั ้ง อ.

มินตรา  สาระรักษ เพื ่อ ดํารงตําแหนงรักษาราชการแทน

หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ดังน้ี 

1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1440/2553 เรื่อง แตงตั้ง

รักษาราชการแทนหัวหนากลุมวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 (19.PH2.1-4-

4.1) 

1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 539/2554 เรื่อง แตงตั้ง

รักษาราชการแทนหัวหนากลุมวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข สัง่ ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 (19.PH2.1-4-

4.2) 

2. จัดทําคําสั ่งวิทยาลัยฯ ที ่ 512/2553 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทําหนาที่ในการบริหาร

หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ห น า ที ่ที ่ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย                     

( 19.PH2.1-4-4.3) 

      3. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดแบงภาระหนาท่ีของ

คณะกรรมการฯ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรฯ ครั้งท่ี 3/2554 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2554 

(19.PH2.1-4-4.4) 

      4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดดาํเนินการมาครบรอบ 

19.PH2.1-4-4.1 

19.PH2.1-4-4.2 

19.PH2.1-4-4.3 

19.PH2.1-4-4.4 

19.PH2.1-4-4.5 

 

 

 

 

สมอ. 07-02 

 

สมอ. 07-02 
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5 ป และในปการศกึษา 2553 ไดมีการประเมินหลักสูตรโดย 

อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต  (19.PH2.1-4-4.5) 

5. มีคณะกรรมการรับผดิชอบ

ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ

ไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ 

ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจดั

การศึกษาและมีการพัฒนา

หลักสตูรทุกหลักสูตรตามผลการ

ประเมนิในขอ 4 กรณหีลักสูตรท่ี

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 

ผานเกณฑการประเมนิครบ           

ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสตูร 

        กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ 

ขอ 3 ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตร

หลกัสตูรตามผลการประเมนิในขอ 4 ดังน้ี 

1. คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 512/2553 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ เพ่ือทําหนาท่ีในการบริหาร

หลักสตูรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การตดิตาม

ประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย                

(19.PH2.1-5-5.1) 

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 731 (2)/2552 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ สัง่ ณ 31 สิงหาคม 2553  

และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 407/2554 เรื่อง แตงตั้งกรรมการ

วิทยาลยัฯ ประเภทผูแทนอาจารยในวิทยาลยั สัง่ ณ วันท่ี           

25 มีนาคม 2554 และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1180/2553 

เรื่อง แตงตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ ประเภทผูแทนอาจารยใน

วิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 23 กันยายน 2553 (19.PH2.1-5-5.2) 

 

19.PH2.1-5-5.1 

19.PH2.1-5-5.2 

 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมนิ (1-5 คะแนน) การบรรลเุปาหมาย 

4 ขอ 5 5 บรรลเุปาหมาย 

 

รายการหลกัฐานอางอิง 

19.PH_2.1-1-1.1  หนังสือท่ี ศธ 0529.4.6/ ว 145 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2553 จากงานพัฒนาหลักสตูรเรื่อง  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 1 

การแจงขอมูลหลกัสตูรท่ีครบรอบการประเมนิ ป 2553  
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19.PH_2.1-1-1.2  คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 315/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2553  

19.PH_2.1-1-1.3  คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 898/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2553 

19.PH_2.1-1-1.4  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 

19.PH_2.1-1-1.5  ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จํานวน 2 ฉบับ 

19.PH_2.1-1-1.6  โครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพ่ือวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

19.PH_2.1-1-1.7  คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 185/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวม 

  ประชุมเพ่ือวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

19.PH_2.1-1-1.8  สรุปผลโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพ่ือวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วันศุกร ท่ี 21 พฤษภาคม 2553 

19.PH_2.1-1-1.9  หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ท่ี ศธ 0529.4.6/ ว 1213 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2553 เรือ่ง ขอ 

  เรียนเชิญประชุมช้ีแจงระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ 

  อนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2553 คณบดี ไดมอบหมาย  

  อ.มินตรา สาระรักษ หัวหนากลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ไดเขารวมประชุมเพ่ือนําเสนอและ 

  ช้ีแจงหลักสูตรฯ 

19.PH_2.1-1-1.10  หนังสือจากฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ท่ี ศธ 0529.4.6/  

  ว 1366 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เรื่องแจงผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม 

  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2553  

  เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 

19.PH_2.1-1-1.11  หนังสือท่ี ศธ 0529.16.3/0064 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2553 เรื่องขอสงหลักสูตรวิทยาศาสตร 

  บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

19.PH_2.1-1-1.12  หนังสือจากงานพัฒนาหลักสูตร ท่ี ศธ 0529.4.6/ ว 045 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2554 เรื่อง แจง 

  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ 

  ประชุมครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี  26 ธันวาคม 2553 

19.PH_2.1-1-1.13  หนังสือท่ี ศธ 0529.16/0145 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง ขอสงหลักสูตรวิทยาศาสตร 

  บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2) 

19.PH_2.1-1-1.14  หนังสือจากสกอ.ท่ี ศธ 0526(2)/ ว 920 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน 

  การเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเก่ียวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ 

19.PH_2.1-1-1.15   หนังสือจากสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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   ท่ี สธ 0702.03 / 1240 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2554 เรื่อง ขอสงหลักสูตรท่ีแกไขตาม 

   ขอเสนอแนะของสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 

19.PH_2.1-1-1.16  หนังสือท่ี ศธ 0529 / 1641 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 เรื่องขอสงหลักสูตรเพ่ือพิจารณารับทราบ  

                                    การใหความเห็นชอบหลักสูตร 

19.PH_2.1-2-2.1  ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการปดหลักสูตร พ.ศ.2552 ประกาศ ณ  

วันท่ี 8 กันยายน 2552 

19.PH_2.1-2-2.2  หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ ว 1378 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 จากสาํนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา เรื่อง การแจงขอมลูเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรยีนการสอนของ

สถาบันอุดมศึกษา  

19.PH_2.1-2-2.3  หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ ว 409 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551 จากสาํนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตรสาขาวิชา 

19.PH_2.1-2-2.4  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม  

2551 มีมติใหยุติการรับนักศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ตั้งแตปการศึกษา 2553  

เปนตนไป  

19.PH_2.1-2-2.5  ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจาํวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 20 มกราคม 2554  

19.PH_2.1-2-2.6  หนังสือจากงานบริหารท่ัวไป ท่ี ศธ 0529.16.1.3 / ว 47 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2554 เรื่อง 

รับรองการอนุมตัิปดหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรตอเน่ือง) 

 

19.PH_2.1-2-2.7  วิทยาลัยฯ ไดทําหนังสือแจงงานพัฒนาหลักสตูร ตามบันทึกท่ี ศธ 0529.16.1.9/0044  

ลงวันท่ี 28 มกราคม 2554 เรื่อง ขอปดหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรตอเน่ือง)  

19.PH_2.1-2-2.8  หนังสือท่ี ศธ 0529.4.6 / ว 330 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2554 เรื่อง แจงผลการพิจารณาตาม 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 18 มนีาคม  

2554 มีมติเห็นชอบการปดหลักสตูร และใหเสนอวาระเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ  

พิจารณาอนุมัติ และแจง สกอ.พิจารณารับทราบตอไป 

 

19.PH_2.1-3-3.1   สําเนาเอกสารจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสตูรปรับปรุง  

พ.ศ.2548 หนาท่ี 11-12 

19.PH_2.1-3-3.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 521 (2)/2552 เรื่องเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสตูรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2552 

19.PH_2.1-3-3.3 คําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 152/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ และ

คําสั่ง ม.อบ. ท่ี 1500/2553 เรื่องแตงตั้งรักษาราชการแทนรองคณบดีและผูชวยคณบดี วิทยาลยัฯ 

สั่ง ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 และคําสั่งม.อบ. 537/2554 เรื่องแตงตั้งรักษาราชการแทนรอง
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คณบดีและผูชวยคณบดี วิทยาลัยฯ สั่ง ณ วันท่ี 20 เมษายน 2554 (แตงตั้ง นางเมรีรตัน มั่นวงศ 

เปนผูชวยคณบดฝีายกิจการนักศึกษา) 

19.PH_2.1-3-3.4 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 324/2553 เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2553  

19.PH_2.1-3-3.5 คําสั่งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร ท่ี 215/255- เรื่อง แตงตั้งอาจารยท่ี 

ปรึกษาช้ันป นักวิชาการศึกษาช้ันป และอาจารยท่ีปรึกษากลุมวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสตูรวิทยา 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สั่ง ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2553  

19.PH_2.1-3-3.6  ตัวอยางสมุดพัฒนาคุณภาพนักศึกษารายวิชา 1903 412 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 เพ่ือตรวจสอบเวลาการเขาเรียนของนักศึกษา 

19.PH_2.1-3-3.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 5 เมษายน 2554  

ไดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการตดิตามนักศึกษาท่ีมเีวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 และแจง

ผูปกครองเพ่ือทราบ 

19.PH_2.1-3-3.8 หนังสือจากวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ0529.16/ ว.0548 เพ่ือขอแจงใหนักศึกษาท่ีอยูในความปกครองของ

ทานดาํเนินการแกไข I รายวิชาปญหาพิเศษทางดานสาธารณสุข (1902 414) 

19.PH_2.1-3-3.9 หนังสือจากงานวิชาการ ท่ี ศธ 0529.16.1.9/1128 ลงวันท่ี 30 มถุินายน 2554 เรือ่ง ขอความ

อนุเคราะหตรวจสอบประมวลรายวิชาประจําภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 

19.PH_2.1-3-3.10 ตัวอยางประมวลรายวิชาในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร รายวิชา 

1902 308 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 

19.PH_2.1-3-3.11 หนังสือจากงานวิชาการ ท่ี ศธ 0529.16.3./0066 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 เรือ่ง ขอความ

อนุเคราะหตรวจสอบประมวลรายวิชาประจําภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 และ หนังสือจากงาน

วิชาการ ท่ี ศธ 0529.16.3./0050 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบ

ประมวลรายวิชาประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 ครั้งท่ี 2 

19.PH_2.1-3-3.12 ตัวอยางรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  รายวิชา 1902 303 

ระเบียบวิธีวิจยั 

19.PH_2.1-3-3.13 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 219/2553 เรือ่งแตงตั้งอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 

2553 

19.PH_2.1-3-3.14 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 39/2554 เรื่องแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันท่ี 18 มกราคม 

2554 

19.PH_2.1-3-3.15 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 62/2554 เรื่องแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 (เพ่ิมเติม) สั่ง ณ วันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2554 

19.PH_2.1-3-3.16 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 93/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการฝกเสริมประสบการณวิชาชีพ หลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ช้ันปท่ี 3 สั่ง ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2553 
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19.PH_2.1-3-3.17 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เรื่องแตงตั้งอาจารยพิเศษ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 

2553 

19.PH_2.1-3-3.18 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1104/2553  เรื่องแตงตั้งอาจารยผูสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันท่ี 16 กันยายน 

2553 

19.PH_2.1-3-3.19 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เรื่องแตงตั้งอาจารยพิเศษ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 13 มกราคม 

2554 

19.PH_2.1-3-3.20 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 40/2554 เรื่องแตงตั้งอาจารยผูสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2553 สั่ง ณ วันท่ี 14 มกราคม 2554 

19.PH_2.1-3-3.21 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 1558/2553เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ การสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพ้ืนท่ี รับตรงตามโควตา รบัผาน

สวนกลางและ โครงการพิเศษ ประจําปการศึกษา 2554 สั่ง ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 

19.PH_2.1-3-3.22 ในดานการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ วิทยาลัยฯ ไดจดัทําคําสั่งวิทยาลัยฯท่ี 278/2553 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการหองปฏบัิติการ วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี สั่ง ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 

19.PH_2.1-3-3.23 สรุปปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ประจาํภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 อยูใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 13 มกราคม 

2554 

19.PH_2.1-3-3.24 สรปุปญหาอุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอน ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 อยูในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 12/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 21 เมษายน 2554 

19.PH_2.1-3-3.25 แบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษาตน  

ปการศึกษา 2553 

19.PH_2.1-3-3.26 แบบรายงานขอมลูการดําเนินงานหลักสตูรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2553 

19.PH_2.1-3-3.27  หนังสือจากกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร ท่ี ศธ 0529.16.3/0224  ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554  

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาหลักสตูรตามตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพ ประจําปการศึกษา 2553 

 

19.PH_2.1-4-4.1  คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1440/2553 เรื่อง แตงตั้งรักษาราชการแทนหัวหนากลุมวิชา  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 

19.PH_2.1-4-4.2  คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 539/2554 เรื่อง แตงตั้งรักษาราชการแทนหัวหนากลุมวิชา  

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สั่ง ณ วันท่ี 20 เมษายน 2554 

19.PH_2.1-4-4.3 คําสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 512/2553 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ 17 ธันวาคม 2553 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 46 - 

  

19.PH_2.1-4-4.4     รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ครั้งท่ี 3/2554  

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2554 

19.PH_2.1-4-4.5     ผลการประเมนิหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2548 โดย อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต 

 

19.PH_2.1-5-5.1 คําสั ่งวิทยาลัยฯ ที่ 512/2553 เรื ่องแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สั่ง ณ 17 ธันวาคม 2553 

19.PH_2.1-5-5.2 คําสั ่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 731 (2)/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ สั่ง ณ 31 

สิงหาคม 2553  และคําสัง่มหาวิทยาลัยฯ ที่ 407/2554 เรื่อง แตงตัง้กรรมการวิทยาลัยฯ ประเภท

ผูแทนอาจารยในวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554 และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1180/2553 

เรื่อง แตงตั้งกรรมการวิทยาลัยฯ ประเภทผูแทนอาจารยในวิทยาลัย สั่ง ณ วันท่ี 23 กันยายน 2553 
 

 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

กรณีท่ี 1  

1. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษา 2553 

 

      9.5    0 9.5 

 

คน 

2. อาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 

3. รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา 

2553 
38.77 

0 
28.35 รอยละ 

4. แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 

5 = รอยละ 30 ข้ึนไป) 
5 0 4.72 คะแนน 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 47 - 

  

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ   รอยละ 18 รอยละ 28.35 4.72 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 18 รอยละ 38.77 5 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 18 รอยละ 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

 

19.2.2-1    ตารางสรุปจํานวนอาจารย ประจําปการศึกษา 2553 

 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 2.3  อาจารยประจาํท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ60 ข้ึนไป หรือ 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

กรณีท่ี 1  

1. อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2553 
1 0 1 คน 

2. อาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2553  24.5 9 33.5 คน 

3. รอยละของอาจารยประจําที ่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ        

ปการศึกษา 2553 
4.08 0 2.98 รอยละ 

4. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5   (คะแนน

เต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป) 
0.34 0 0.25 คะแนน 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมนิของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 48 - 

  

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ   รอยละ 12 รอยละ 2.98 0.25 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 12 รอยละ 4.08 0.34 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 12 รอยละ 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

 

19.2.3-1    ตารางสรุปจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา 2553 

 

 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

11

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มกีารดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

3 หรือ 4 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

5 หรือ 6 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

7 ขอ 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1. มี แผนกา รบริ ห าร และกา ร

พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย ทั ้ง ด า น

วิชาการ เทคนิคการสอนและ

กา ร วั ดผล  และมี แ ผนกา ร

บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมลู

เชิงประจกัษ 

         วิทยาลยัฯ  ไดจดัทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของ

กลุมสาขาวิชาฯ และสายวิชาชีพอ่ืนๆ ดงัแผนปฏบิตักิาร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกรดานการบริหารจดัการ 

19.2.4-1-1.1 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่

กําหนด 

          วิทยาลัยฯ ไดดาํเนินตามแผนปฏิบัติการ โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพองคกรดานการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี

กําหนด ดังขอมูลรายงานประเมินผลการดําเนินการโครงการ       

19.2.4-2-2.1 

19.2.4-2.2.2 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 49 - 

  

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

 พรอมสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถ

ตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ท้ังดานฝกอบรม/สมัมนาการ

เขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและ

ระดบันานาชาต ิ 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่

ดี และสรางขวัญและกําลังใจให

คณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

            วิทยาลัยฯ มีระบบสวัสดิการตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยัฯ มีการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน                                 

            มีการสรรหาอาจารยแพทยดีเดน และนักศึกษาแพทย

ดีเดน พรอมเชิดชูเกียรติในวันไหวคร ู  

            มีสถานท่ีทํางานท่ีเสรมิสรางสุขภาพท่ีดีและสราง

บรรยากาศท่ีด ีทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

มีความสุข  

            มีการสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการเลื่อนระดบัเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือความสําเร็จและความกาวหนาใน

อาชีพของตนเอง  

19.2.4-3-3.1 

19.2.4-3-3.2 

19.2.4-3-3.3 

19.2.4-3-3.4 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรู และทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียน

การสอนและการวัดผลการ

เรียนรู ของนักศึกษา ตลอดจน

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

           วิทยาลัยฯ มีระบบการตดิตามใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ

นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ โดยสงแบบตดิตาม

การพัฒนาความรู และทักษะท่ีไดจากการพัฒนาฝกอบรม 

สัมมนา ดูงาน ประจําป 2553 และนําเรียนผูบริหารระดับสูง

ตอไป              

19.2.4-4-4.1 

19.2.4-4-4.2 

19.2.4-4-4.3 

 

 

 

 

5. มีการใหความรูดาน

จรรยาบรรณอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน และ

ดูแลควบคมุใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

         วิทยาลัยฯ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และมี

กระบวนการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรสายสนับสนุนและ

ควบคุมใหปฏิบัตติาม ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ   

19.2.4-5-5.1 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน  

          วิทยาลัยฯ ไดประเมินผลแผนการดาํเนินการโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรดานการบริหารจดัการ ในเรือ่ง การ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยบรรลเุปาหมาย

รอยละ 80 

19.2.4-6-6.1 

7. มีการ นําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

คณาจารยและบุคลากรสาย

           วิทยาลั ยฯ  ได นํ าผลการประ เมินโครงการ เ พิ ม่

ประสิทธิภาพองคกรดานการบริหารจัดการ นําเขาที่ประชุม

กรรมการบริหารฯ  เพ่ือสรุปเพ่ือเขียนแผนโครงการ ป 2554  

19.2.4-7-7.1 
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สนับสนุน 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน 

(ขอ) 

คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 5 ขอ 7 5 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 5 ขอ 7 5 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 5 ขอ 7 5 บรรลเุปาหมาย 

 

11

19.2.4-1-1.1 แผนปฏิบัติการโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพองคกรดานการบริหารจัดการ11

รายการหลกัฐานอางอิง 

11

 / รายงานการประชุม 7/53 

19.2.4-2-2.1 11

19.2.4-2.2.211

ขอมลูรายงานประเมนิผลการดาํเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกรดานการบริหารจัดการ 

19.2.4-3-3.1 โครงการ11

   ขอมูลการเดินทางไปราชการ 

19.2.4-3-3.2 บันทึก เรื่อง สงรายช่ือผูท่ีสมควรไดรับโลประกาศเกียรติคณุ ฯ / ภาพกิจกรรม 

ระบบสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพท่ีดสีําหรับบุคลากร 

19.2.4-3-3.3 โครงการ 5 ส. 

19.2.4-3-3.4 ขอมูลการขอตําแหนงทางวิชาการ อาจารยจารุวรรณ  วงบุตด ี

19.2.4-4-4.1        โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ บริหารจดัการ  

19.2.4-4-4.2        ขอมูลการพัฒนาบุคลากร 

19.2.4-4-4.3               แบบติดตามการพัฒนาความรูและทักษะ  

19.2.4-5-5.1 โครงการสรางเสรมิคุณธรรม จรรยาบรรณคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา   

19.2.4-6-6.1 ขอมูลประเมินผลโตรงการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกรดานการบริหารจัดการ 

19.2.4-7-7.1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9 /2553  
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11

11

ตัวบงชี้ท่ี  2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน    (กลุมวิชาแพทยศาสตร) 

11

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มกีารดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 หรือ 3 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

4 หรือ 5 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

6 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1. มรีะบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและ

กลไกการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี

การดําเนินการโครงการ พัฒนาการสอนและสราง

เครือขายการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการเรียนรูที่

เนนผู เรียนเปนสําคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (19.MD_2.6-1-1.1) 

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดําเนินการตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยฯ และตามขอบังคับแพทยสภา ซึ่งกําหนด

ไวในเกณฑการขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ไวดังน้ี  

2.1 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ตามหลักการท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

2.2 ใชรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที ่

เหมาะสมและหลากหลาย ท้ังภาคทฤษฎี 

ภ า ค ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ จ ริ ง 

เพือ่สงเสริมการพัฒนาทักษะ เจตคติ และ

คุณสมบัติ ที ่จํ า เปนตอการประกอบวิชาชีพ 

(19.MD_2.6-1-1.2) 

3. มีการกําหนดระบบและกลไกที่เกือ้หนุนตอการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 

3.1 กําหนดไวในหลักการและเหตุผลของเลมหลกัสตูร 

(19.MD_2.6-1-1.3) 

 

19.MD_2.6-1-1.1 
 

19.MD_2.6-1-1.2 

19.MD_2.6-1-1.3 

19.MD_2.6-1-1.4 
 

19.MD_2.6-1-1.5 

19.MD_2.6-1-1.6 

19.MD_2.6-1-1.7 
 

19.MD_2.6-1-1.8 

19.MD_2.6-1-1.9 

19.MD_2.6-1-1.10 
 

19.MD_2.6-1-1.11 

19.MD_2.6-1-1.12 
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3.2 กําหนดไวในประมวลรายวิชา ตารางเรียน และ

แผนการสอน ใหมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรยีนเปนสาํคัญทุกระดับช้ัน (19.MD_2.6-1-

1.4 และ19.MD_2.6-1-1.5 ) 

3.3 จัดหาทรัพยากรเก้ือหนุนใหเพียงพอ

(19.MD_2.6-1-1.6) 

3.4 กําหนดหลักเกณฑการคํานวณภาระงานบุคลากร

สายวิชาการ สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ (19.MD_2.6-1-1.7) 

3.5 แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกภาคการศึกษา 

(19.MD_2.6-1-1.8)  

3.6 มีการเตรียมพรอมและพัฒนาศักยภาพอาจารย

ผู ส อ น โ ด ย ก า ร เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

แพทยศาสตรศึกษาทุกปการศึกษา เพือ่นําเอา

รูปแบบการเรียนรู ที ่หลากหลายมาประยุกตใช 

((19.MD_2.6-1-1.9 และ 19.MD_2.6-1-1.10) 

มีการจัดทําคูมือกรณีศึกษาสําหรับอาจารย เพ่ือ

การเตรียมพรอมกอนดําเนินการจัดการเรียนการ

สอน (19.MD_2.6-1-1.11) 

3.7 มีการเสนอแผนการดําเนินงาน / โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2553   โดยมีการจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม

เพื่อการเรียนในชั้นปรีคลินิก สําหรับนักศึกษา

แพทยช้ันปท่ี 2 (19.MD_2.6-1-1.12) 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี

รายละเอียดของรายวิชา และ

ของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนด

ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีการกําหนดแบบฟอรมเคา

โครงรายวิชา (19.MD_2.6-2-2.1) มี เคาโครงรายวิชาในป

การศึกษา 2553 และจัดทําคูมือนักศึกษาแจกนักศึกษากอนมี

การจัดการเรียนการสอน (19.MD_2.6-2-2.2) แตเนื ่องจาก

จัดการเรียนการเปนชุดวิชา (module) การจัดทําเคาโครง

รายวิชาและคู มือนักศึกษา จะดําเนินการเสร็จกอนการเปด

การศึ กษาแตละ ชุด วิชาตามลํ าดับ ในปฏิ ทินการศึ กษา 

19.MD_2.6-2-2.1 

19.MD_2.6-2-2.2 

19.MD_2.6-2-2.3 

19.MD_2.6-2-2.4 

19.MD_2.6-2-2.5 
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(19.MD_2.6-2-2.3, 19.MD_2.6-2-2.4 และ 1 119.MD_2.6-2-

2.5 )  ในตอนเปดภาคการศึกษา จึงไมมีการแจกเคาโครง

รายวิชาครบทุกรายวิชา  

3. ทุกหลักสูตรมรีายวิชาท่ีสงเสริม

ทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง 

และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏบิตัท้ัิงในและนอก

หองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 

1. มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียน 

(SDL) และ มีการจัดชั ่วโมงพบและปรึกษาอาจารย

ผูเช่ียวชาญในแผนการสอนทุกรายวิชา (19.MD_2.6-3-

3.1) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนรู ดวยตัวเองตาม

หัวขอท่ี กําหนดโดยอาจารย เชน กิจกรรม DSL (directed 

self learning : เรียนรูดวยตนเอง)  หัวขอการสอน: 

ค ว า ม รู เ บื ้อ ง ต น ข อ ง ส รี ร วิ ท ย า ร ะ บ บ ต อ ม ไ ร ท อ 

(19.MD_2.6-3-3.2) 

2. มีรายวิชาที่จัดประสบการณใหผู เรียนไดเรียนรู จากการ

ปฏิบัติทั ้งในและนอกหองเรียน เชน การฝกปฏิบัตินอก

หองเรียนหรือในชุมชนในรายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและ

ชุมชน 1  และ 4 (19.MD_2.6-3-3.3, 19.MD_2.6-3-3.4) 

การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย

พืน้ฐาน (19.MD_2.6-3-3.5) และฝกปฏิบัติกับผู ปวยจริง

บนตกึผูปวย (19.MD_2.6-3-3.6) 

3. มีการสงเสรมิและจดักิจกรรมใหนักศึกษาไดทําวิจัย และฝก

วินิจฉัยชุมชนโดยใชเครื่องมอื 7 ช้ิน ในรายวิชา เวชศาสตร

ครอบครัวและชุมชน 2 (19.MD_2.6-3-3.7) 

19.MD_2.6-3-3.1 

19.MD_2.6-3-3.2 

19.MD_2.6-3-3.3 

19.MD_2.6-3-3.4 

19.MD_2.6-3-3.5 

19.MD_2.6-3-3.6 

19.MD_2.6-3-3.7 

 

4. มีการใหผูมีประสบการณทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือชุมชนภายนอก

เขามามสีวนรวมในกระบวนการ

เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

มีการเชิญอาจารยผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของมาชวยสอน 

รายวิชาในช้ันปรีคลินิก มีการสงนักศึกษาไปเรียนรูจากแพทยใน

โรงพยาบาลชุมชน ในรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 

และรายวิชาประสบการณวิชาชีพแพทย มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยการไปฝกปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารยในวัดใน

รายวิชาการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ  มีการเชิญผูรู หรือผูมี

ประสบการณในชุมชน มสีวนรวมในการจดัการเรยีนการสอน ใน

รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน (19.MD_2.6-4-4.1 

และ 19.MD_2.6-4-4.2) 

 

 

19.MD_2.6-4-4.1 

19.MD_2.6-4-4.2 

 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจาก

การวิจัย หรือจากกระบวนการ

จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ

เรยีนการสอน 

หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตไดมกีารกิจกรรมการจัดการเรียนรู

ท่ีพัฒนามาจากงานวิจัยและการจดัการความรูเพ่ือพัฒนาการ

เรยีนการสอนดงัน้ี 

- รายวิชาระบบผิวหนังและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน มีการจัดการ

19.MD_2.6-5-5.1 

19.MD_2.6-5-5.2 

19.MD_2.6-5-5.3 

19.MD_2.6-5-5.4 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

 เรียนการสอนท่ีอางอิงขอมูลจากผลงานการวิจัย และ

โครงการบริหารวิชาการ (19.MD_2.6-5-5.1) 

- รายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 และ การ

พัฒนาความเปนนักวิชาชีพ ไดนาํรปูแบบการจดั

การศึกษา แบบ Project based learning มาจากการ

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลติ

แพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ครั้งท่ี 9  (19.MD_2.6-5-

5.2, 19.MD_2.6-5-5.3, และ 19.MD_2.6-5-5.4) 

- รายวิชาการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ ไดนํารูปแบบ

การจัดการอบรมจติตปญญาศึกษา ของเครือขาย 

palliative care ในโรงเรยีนแพทย ซึ่งอาจารยประจํา

หลักสตูรเขารวมอบรม ในปลายปการศึกษา 2552 และ 

และการประชุมวิชาการ เครือขาย ควอท ครั้งท่ี 5 ซึ่ง

จัดเมื่อ 22-23  กรกฎาคม  2553 ท่ีโรงแรมอิมพี

เรียลควีนสปารค (19.MD_2.6-5-5.5 และ  

19.MD_2.6-5-5.6) 

19.MD_2.6-5-5.5 

19.MD_2.6-5-5.6 

 

 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนท่ีมตีอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวิชา 

ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ

ประเมนิความพึงพอใจในแตละ

รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเตม็ 5 

     หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   กําหนดใหนักศึกษาประเมิน

การสอนของอาจารยและสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  มีการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนเรื่องคุณภาพการสอน สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู  และผลการประเมินความพึงพอใจทุก

รายวิชา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 (19.MD_2.6-6-6.1) 

19.MD_2.6-6-6.1 

 

 

 

 
 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

จดัการเรยีนการสอน กลยทุธ

การสอน หรอืการประเมนิผล

การเรยีนรูทุกรายวิชา ตามผล

การประเมินรายวิชา 

 

1. มีการนําผลการประเมินรายวิชา การสรุปปญหาและ

อุปสรรคในการจดัการเรยีนการสอนในปการศึกษา 2552 

มาปรับปรุง การจัดการเรยีนการสอนหรือการประเมินผล

การเรยีนรู ในปการศึกษา 2553 (19.MD_2.6-7-7.1) 

 

2. มีการประชุมวิเคราะหสาเหตุ ที่นักศึกษามีผลการเรียนรู

และผลการสอบ National license examination และ 

Comprehensive examination ไมไดตามเปาหมาย ใน

ปการศึกษา 2553 เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเตรียมตัว

 

19.MD_2.6-7-7.1 

19.MD_2.6-7-7.2 

19.MD_2.6-7-7.3 

19.MD_2.6-7-7.4 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

สอบ ของนัก ศึกษา ในปการ ศึกษา 2554 ต อไป 

(19.MD_2.6-7-7.2 และ 19.MD_2.6-7-7.3)  

3. มีการประเมินรายวิชา และสิง่สนับสนุนการจดัการเรยีน

การสอน ประจําปการศึกษา 2553 เพ่ือนําไปพัฒนาและ

ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน ในปการศึกษา 2554 

(19.MD_2.6-7-7.4) 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี้  

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมนิ (1-5 คะแนน) การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 7 5 บรรลเุปาหมาย 

 

 

11

19.MD_2.6-1-1.1

รายการหลกัฐานอางอิง 

19.MD_2.6-1-1.2   เกณฑการเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยสภา 

      บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0529.4/0081 วันท่ี 14 ม.ค. 2554 เรื่องการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2553 และ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรือ่ง ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

19.MD_2.6-1-1.3   เลมหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550    

19.MD_2.6-1-1.4 เลมหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553    

19.MD_2.6-1-1.5   ตัวอยางเคาโครงรายวิชาภมูิคุมกันของรางกายและการติดเช้ือ และวิชาระบบปสสาวะ 

และสบืพันธุ 2 

19.MD_2.6-1-1.6    

19.MD_2.6-1-1.

ตัวอยางตารางเรียนวิชาภูมคิุมกันของรางกายและการติดเช้ือ และวิชาระบบปสสาวะและสืบพันธุ 2 

7

19.MD_2.6-1-1.8 คําสั่งวิทยาลัยฯ  ท่ี 154/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรยีนการสอนโดยใช

ปญหาเปนพ้ืนฐาน หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต สั่ง ณ วันท่ี 23 เมษายน 2553 

 คูมือการบันทึกภาระงานเชิงปริมาณ สําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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19.MD_2.6-1-1.9 เอกสารขออนุมตัิเดินทางไปราชการ พญ. ปาริชาติ วงศเสนา เพ่ือรวมการประชุม แพทยศาสตร

ศึกษา โครงการผลติแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ครั้งท่ี 9 วันท่ี 20-22 กันยายน 2554  

19.MD_2.6-1-1.10

19.MD_2.6-1-1.

 หนังสือท่ี ศธ 0512.13/1248 เรื่อง ขอสงรายงานการประชุมวิชาการแพทนศาสตรศึกษาแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 11  

11  

19.MD_2.6-1-1.

ตัวอยางคูมือกรณีศึกษาสําหรับอาจารยรายวิชาระบบทางเดนิปสสาวะและระบบสบืพันธุ 1 

12  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนในช้ันปรีคลินิก สาํหรับนักศึกษาแพทย

ช้ันปท่ี 2 

19.MD_2.6-2-2.1

19.MD_2.6-2-2.2  ตัวอยางเคาโครงรายวิชา ระบบหวัใจและหลอดเลือด 2 และตัวอยางเคาโครงรายวิชา ระบบทางเดิน

ปสสาวะและระบบสืบพันธุ 2 

   แบบฟอรมเคาโครงรายวิชา 

19.MD_2.6-2-2.

19.MD_2.6-2-2.

3 ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันปรีคลินิก ปการศึกษา 2553 

19.MD_2.6-2-2.

4 ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันคลินิก ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ปการศึกษา 2553 

 

5  ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ช้ันคลินิก ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ปการศึกษา 2553 

19.MD_2.6-3-3.1  ตารางเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต11

11

 ช้ันปรีคลินิก และช้ันคลินิกของศูนย 

19.MD_2.6-3-3.

แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกท้ัง 2 แหง  

2 

19.MD_2.6-3-3.

 ตัวอยางกิจกรรม DSL (directed self learning: เรียนรูดวยตนเอง) หวัขอการสอน : ความรู

เบ้ืองตนของสรีรวิทยาระบบตอมไรทอ  

3 

19.MD_2.6-3-3.

 คูมือนักศึกษา รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1  

411

19.MD_2.6-3-3.

 คูมือนักศึกษา รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 4  

5 

19.MD_2.6-3-3.6 คูมือนักศึกษารายวิชาอายรุศาสตร 2 

 คูมือปฏิบัติการ รายวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 

19.MD_2.6-3-3.7 รายงานการฝกภาคสนาม ของรายวิชา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 2 ของนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี 3 

   

  

19.MD_2.6-4-4.1

19.MD_2.6-4-4.

   คําสั่งแตงอาจารยพิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

2  

 

ตารางเรียนวิชา เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1 และ 2 ประสบการณวิชาชีพแพทย และการ

พัฒนาความเปนนักวิชาชีพ  
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19.MD_2.6-5-5.1

19.MD_2.6-5-5.

  เอกสารประกอบการสอน ท่ีอางอิงขอมูลจากงานวิจัย และจากผลดาํเนินงานโครงการศึกษาความชุก

ของโรคหิด เหา โลน แผลพุพอง และเช้ือราท่ีผิวหนัง เพ่ือสุขภาพเดก็วัยเรียน ประจําปงบประมาณ 

2552  

2 

19.MD_2.6-5-5.

 เอกสารการประชุม Pre-congress workshop เรื่อง Project based learning จากการประชุม

วิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ครั้งท่ี 9   

3

19.MD_2.6-5-5.

  ตารางเรียน เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 1  

4  

19.MD_2.6-5-5.

คูมือปฏิบัติการ รายวิชาการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ  

5  เอกสาร11

19.MD_2.6-5-5.

 สรุปโครงการประชุมวิชาการประจาํป  คร้ังที่ 5  สมาคมเครือขาย ควอท ประจําป  

2553 เร่ือง  การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสูการเปลี่ยนแปลง(Transformative Higher 

Education Teaching and Learning) 

6 

 

 ตารางเรียน รายวิชาการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ (ไดนํารูปแบบการจัดการอบรมจิตตปญญาศึกษา 

ของเครอืขาย palliative care ในโรงเรียนแพทย ซึ่งอาจารยประจําหลักสตูรเขารวมอบรม ใน

ปลายปการศึกษา 2552 และการประชุมวิชาการ เครือขาย ควอท ครั้งท่ี 5 ซึ่งจัดเมื่อ 22-23  

กรกฎาคม  2553 ท่ีโรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค) 

19.MD_2.6-6-6.1  

 

รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนปการศึกษา 2553 ของระบบประเมนิการสอนผาน

อินเตอรเน็ต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

19.MD_2.6-7-7.1 ตัวอยางตารางเรียนเปรียบเทียบ ระหวางปการศึกษา 2552 ภาคเรยีนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2  

พรอมบันทึกรายงานการประชุม 

19.MD_2.6-7-7.2

19.MD_2.6-7-7.

  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งท่ี 4/2554 

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 

3   

19.MD_2.6-7-7.

Flip chart สรุปการประชุม Root Cause Analysis วันท่ี 7 พฤษภาคม 2554 

4   

 

ตัวอยางผลการประเมินการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาของเน้ืองอก 
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ตัวบงชี้ท่ี  2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน    (กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร) 

11

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มกีารดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 หรือ 3 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

4 หรือ 5 ขอ 10

มกีารดําเนินการ 10

6 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1. มรีะบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัทุก

หลักสตูร 

 

     มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหทุกหลักสูตรพัฒนาระบบและ

กลไกการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามประกาศ

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  เ รื ่อ ง ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยเนนใหมีการฝกปฏิบัติ

และมีการประเมินโดยใชทักษะพิสัย (19.PH_2.6-1-1.1) 

      มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย โดย

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดหารือมีมติในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร(19.PH_2.6-1-1.2) 

      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนในสูตรใหเปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

(19.PH_2.6-1-1.3)     

19.PH_2.6-1-1.1 

19.PH_2.6-1-1.2 

19.PH_2.6-1-1.3 

 

 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมี

รายละเอียดของรายวิชา และ

ของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนด

ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)ทุก

รายวิชามีประมวลรายวิชา(Course syllabus) ครบทุกรายวิชา

กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษา โดยมีการแจงใหอาจารย

ประธานรายวิชาสงประมวลรายวิชาและมีการประชุมประธาน

รายวิชาในการชี้แจงนําเสนอประมวลรายวิชา(19.PH_2.6-2-

2.1และ 19.PH_2.6-2-2.2) เพ่ือปองกันความซ้ําซอนของเนื้อหา

ในรายวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความ

หลากหลายและเหมาะสมโดยผานการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและสงตรวจสอบประมวลรายวิชาที่

งานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย(19.PH_2.6-2-2.3และ

19.PH_2.6-2-2.4) 

19.PH_2.6-2-2.1 

19.PH_2.6-2-2.2 

19.PH_2.6-2-2.3 

19.PH_2.6-2-2.4 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

3. ทุกหลักสูตรมรีายวิชาท่ีสงเสริม

ทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง 

และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏบิตัท้ัิงในและนอก

หองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)มีรายวิชา

ทีส่งเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เชน รายวิชา 1902 315 

การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีการเรียนการสอนโดยการใช

โปรแกรม D4L+P(19.PH_2.6-3-3.1)  รายวิชา 1902 309 สุข

ศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนโดยนักศึกษาไดฝกปฏิบัติใหสุขศึกษา

แกกลุ มผู ปวย และนักเรียนในสถานที ่จริง (19.PH_2.6-3-

3.2)รายวิชา 1902  305 สุขภาพจิต นักศึกษาไดดําเนินการ

ออกแบบและเก็บขอมูลศึกษาปญหาสุขภาพจิตในประชาชนกลุม

ตางๆดวยตนเอง(19.PH_2.6-3-3.3) และรายวิชา 1902 303 

ระเบียบวิธีวิจัย ที่นักศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน

โดยใช Research Based Learning (19.PH_2.6-3-3.4) 

19.PH_2.6-3-3.1 

19.PH_2.6-3-3.2 

19.PH_2.6-3-3.3 

19.PH_2.6-3-3.4 

 

4. มีการใหผูมีประสบการณทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือชุมชนภายนอก

เขามามสีวนรวมในกระบวนการ

เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

      ในปการศึกษานี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุข

ศาสตร) มีการเชิญอาจารยผูสอนภายนอกทีม่ีประสบการณทาง

วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนจํานวน 22 คน 

รวมเปนอาจารย พิเศษในกระบวนการเรียนการสอนของ

หลักสูตร (19.PH_2.6-4-4.1และ19.PH_2.6-4-4.2) 

19.PH_2.6-4-4.1 

19.PH_2.6-4-4.2 

 

 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจาก

การวิจัย หรือจากกระบวนการ

จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ

เรยีนการสอน 

     ในรายวิชา 1902 303 ระเบียบวิธีวิจัยไดมีการจัดการเรียนรู

ทีพั่ฒนาจากการวิจัยโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช

บทความวิจัยภาวะสุขภาพของประชาชนในลุมน้ําหวยขาวสาร 

จังหวัดอุบลราชธานี(19.PH_2.6-5-5.1) 

19.PH_2.6-5-5.1 

 

6. มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนท่ีมตีอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวิชา 

ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ

ประเมนิความพึงพอใจในแตละ

รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเตม็ 5 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)มีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ท่ีมีการเรียนการ

สอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2553ไดคะแนน

ความพึงพอใจเฉลีย่ ทุกรายวิชา 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 

(19.PH_2.6-6-6.1และ19.PH_2.6-6-6.2) 

19.PH_2.6-6-6.1 

19.PH_2.6-6-6.2 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

จดัการเรยีนการสอน กลยทุธ

การสอน หรอืการประเมนิผล

การเรยีนรูทุกรายวิชา ตามผล

การประเมินรายวิชา 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร)มีการ

พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาตามผล

การประเมินรายวิชาเชน รายวิชา1902 406 การศึกษาดูงาน

ดานอนามัยสิ ่งแวดลอมที่มีการปรับการเรียนการสอนโดยใช

โปรแกรม D4L+P เพื่อเพิ่มการคนควาดวยตนเองของนักศึกษา

19.PH_2.6-7-7.1 

19.PH_2.6-7-7.2 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

 ชวยกระตุ นความสนใจในการเรียนของนักศึกษาเพิ ่มขึ ้น

(19.PH_2.6-7-7.1) และรายวิชา1902 305 สุขภาพจิตไดมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาไดลงพ้ืนท่ี

ออกแบบและศึกษาปญหาสุขภาพจิตในชุมชนดวยตนเองและใน

ปการศึกษา 1/2554รายวิชานี้ไดมีการปรับเรื ่องเตรียมแผน

รองรับงบประมาณในการลงพ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษา (19.PH_2.6-

7-7.2) 

       

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมนิ (1-5 คะแนน) การบรรลเุปาหมาย 

6 ขอ 7   5 บรรลเุปาหมาย 
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19.PH_2.6-1-1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

รายการหลกัฐานอางอิง 

19.PH_2.6-1-1.2  การประชุมผูบรหิารมหาวิทยาลยั 

19.PH_2.6-1-1.3

 

 คําสั่งท่ี 521/2553 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            

สาธารณสุขศาสตร 

19.PH_2.6-2-2.1 บันทึกขอความเรื่องขอแจงกําหนดการสงประมวลรายวิชา ในภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 

2553 และขอเชิญประชุม 

19.PH_2.6-2-2.2   บันทึกขอความเรื่องขอแจงกําหนดการสงประมวลรายวิชา ในภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปการศึกษา 

2553 และขอเชิญประชุม 

19.PH_2.6-2-2.3  บันทึกขอความเรื่องขอความอนุเคราะหตรวจสอบประมวลรายวิชาประจํา 

ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 

19.PH_2.6-2-2.4  บันทึกขอความเรื่องขอความอนุเคราะหตรวจสอบประมวลรายวิชาประจํา 

ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 

 

19.PH_2.6-3-3.1  ประมวลรายวิชา 1902 315 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

19.PH_2.6-3-3.2  ประมวลรายวิชา 1902 309 สุขศึกษา 
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19.PH_2.6-3-3.3  ประมวลรายวิชา 1902 315 สุขภาพจิต 

19.PH_2.6-3-3.4  ประมวลรายวิชา 1902 303 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

19.PH_2.6-4-4.1  ขอมูลอาจารยพิเศษประจําภาคเรยีนท่ี 1/2553 

19.PH_2.6-4-4.2  ขอมูลอาจารยพิเศษประจําภาคเรยีนท่ี 2/2553 

 

19.PH_2.6-5-5.1  ประมวลรายวิชา1902 303 ระเบียบวิธีวิจัยและแผนการสอนเรื่องการอาน 

และวิจารณบทความอยางมีวิจารณญาณ 

 

19.PH_2.6-6-6.1  สรุปผลการประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร) ภาคเรียนท่ี 1/2553 

19.PH_2.6-6-6.2  สรุปผลการประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร) ภาคเรียนท่ี 2/2553 

 

19.PH_2.6-7-7.1  รายงานการดําเนินการของรายวิชา 1902 406 การศึกษาดูงานดานอนามัย 

สิ่งแวดลอม 

19.PH_2.6-7-7.2  รายงานการดําเนินการของรายวิชา 1902 305 สุขภาพจิต 

 

 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑติ  (กลุมวิชาแพทยศาสตร) 

11

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มีการดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

3 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

4 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1. มีการสาํรวจคณุลักษณะของบัณฑติท่ี

พึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสตูร

ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา

ตามแผนกําหนดการศกึษาของ

หลักสตูร 

1. คณะกรรมการบริหาร กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ

ไทย ไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาแพทยศาสตร (มคอ.1) โดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจาก สกอ. การดําเนินการแลวเสร็จ ในวันที่ 29 

เมษายน 2554 (19.MD_2.7-1-1.1) ขณะนี้รอการอนุมัติจาก

แพทยสภา กอนท่ีจะสงให สกอ. พิจารณาตอไป  

19.MD_2.7-1-1.1 

19.MD_2.7-1-1.2 

19.MD_2.7-1-1.3 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 62 - 

  

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

 2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีกําหนดการดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2555 ไดมีการเตรียมการ

ปรับปรุงหลักสูตรโดยทํารางกําหนดการปรับปรุงใหแลวเสร็จ  

เพื่อสงใหสกอ. รับทราบภายในเดือนมีนาคม 2555 และทัน

เปดสอนนักศึกษา ในเดือนมิถุนายน ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐานการเรียนรู และคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึง

ประสงค เปนไปตาม (ร าง มคอ .1 )  ซึ ่งสอดคลอง กับ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยฯ  

3. มีการสงแบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผู ใชบัณฑิต เพื่อนํามาพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที ่1 และ 2 ซึ่ง

จัดประชุมครัง้ที่ 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 

2554 (19.MD_2.7-1-1.2 และ 19.MD_2.7-1-1.3 ) 

 

 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร การจดัการเรียน

การสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม

ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

 

1.  ในการประชุมปรับปรุงหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553 เปนการปรับปรุงเพือ่ใหสามารถจัดการเรียนการสอน

ชั ้น ค ลิ นิ ก อ ย า ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหเปนไป

ตามขอตกลงท่ีทํารวมกันกับแพทยสภา (19.MD_2.7-2-2.11 1

11

) 

แตเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ดําเนินการกอนจะครบรอบ

ระยะเวลา จึงไมไดทําการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผู ใชบัณฑิต มาใชในการ

ปรบัปรงุ 

11

2.    ในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร  

11

      ปรบัปรงุ  พ.ศ. 2555 ท่ีจะเริ่มดําเนินการในปการศึกษา  

11

      2554 จะนําผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

      ตามขอท่ี 1 มาใชในการ 11

      การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน   

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน  

      เพ่ือใหบัณฑิตท่ีจบไปมีทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ 

     บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  

     (19.MD_2.7-2-2.2) 

19.MD_2.7-2-2.1 

19.MD_2.7-2-2.2 

 

3. มีการสงเสรมิสนับสนุนทรัพยากรท้ัง

ดานบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ 

       วิทยาลัยฯ มกีารจดัสรรทรัพยากรท้ังดานบุคลากรเทคโนโลยี

สารสนเทศและงบประมาณอยางเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานการ

19.MD_2.7-3-3.1 

19.MD_2.7-3-3.2 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 63 - 

  

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

ดําเนินงานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและเกณฑการขอเปด

ดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแพทยสภาพ.ศ. 2545 

และรายงานขอมูลดังกลาวใหแพทยสภารับทราบทุก 6 เดือน   

(19.MD_2.7-3-3.1 และ 19.MD_2.7-3-3.111

 

) 

4. มีระบบและกลไกการสงเสรมิให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวาง

สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

       ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตรครอบครัว

และชุมชน และรายวิชาอื่นทีม่ีการจัดประสบการณการเรียนรูโดย

ใหนักศึกษาทําโครงการวิจัย นักศึกษาสามารถนํารายงานผลการ

ดํา เ นินโครงการดั งกล าวไปนํา เสนอในที ่ประ ชุมวิชาการ

แพทยศาสตรศึกษาประจําป ซึ ่งจัดโดย กสพท. และ สํานักงาน

บริหารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท ในปการศึกษา 

2553 มีการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอรของนักศึกษา

แพทยช้ันปท่ี 5 เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 

0-5 ป ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใน

การประชุม CPIRD 2010 วันท่ี 20-22 กันยายน 2553 ณ โรงแรม

พูลแมน จงัหวัดขอนแกน ( 19.MD_2.7-4-4.1) 

19.MD_2.7-4-4.1 

 

 

5. มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม

จริ ย ธร รม ให แ ก นั กศึ กษาร ะดั บ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทีจ่ัดโดย

สถาบัน 

      วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดบรรยายธรรมเรื่อง “ สราง

เสริมคุณธรรม จรรยาบรรณ คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา”   

(19.MD_2.7-5-5.111

19.MD_2.7-5-5.1 

) 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมนิ (1-5 คะแนน) การบรรลเุปาหมาย 

4 ขอ 5 5 บรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

1119.MD_2.7-1-1.1 

11

(ราง)มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาแพทยศาสตร ขอ 4 คณุลักษณะของบัณฑติท่ีพึงประสง   

1119.MD_2.7-1-1.2 

11

แบบประเมนิคณุลกัษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

บันทึกขอความการสง และรายช่ือโรงพยาบาล  19.MD_2.7-1-1.3 

1119.MD_2.7-2-2.111  บันทึกความเขาใจในขอตกลงระหวาง คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาลัยแพทยศาสตร  



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 64 - 

  

และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค และโรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห วันท่ี 28 กันยายน 2549 

11 ตารางกําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ  19.MD_2.7-2-2.2 

 

1119.MD_2.7-3-3.111 รายงานความกาวหนาการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระหวางเดือน 1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน2553       

หนา  8-10 

   

1119.MD_2.7-3-3.211 รายงานความกาวหนาการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ระหวางเดือน 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2554  

   

หนา  17- 21 

 

11 1119.MD_2.7-4-4.1   รายงานประจําป พ.ศ. 2553 ภาพกิจกรรม 11

19.MD_2.7-5-5.1 

การนําเสนอผลงานวิจยัในรปูแบบโปสเตอรของนักศกึษา

แพทยช้ันปท่ี 5 เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการประชุม CPIRD 2010 วันท่ี 20-22 กันยายน 2553 ณ โรงแรมพูล

แมน จงัหวัดขอนแกน (คณะผูจัดทํา ไดแก  1. นศพ.ณฐัพล สีดาพันธุ  2. นศพ.พัฒนพงษ รัศม ี 3. 

นศพ.เพชรดา อินเนา 4. นศพ.วรลัยารตัน เอมรัตน 5. นศพ.วิริยา แสงซื่อ และ 6. นศพ.สุปราณ ีบาง

ทราย) 

11

 

บันทึกขอความ ท่ี ศธ. 0529.16.1.4/989 เรือ่ง ขอเชิญฟงบรรยายธรรม เรือ่ง “เสรมิคุณธรรม 

จรรยาบรรณคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา”  

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑติ  (กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร) 

11

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มกีารดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

3 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

4 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามความ

ตองการของผู ใชบัณฑิตอยาง

       กลุ ม วิชาสาธารณสุขศาสตร  ไดดํ า เ นินการสํ ารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิตสํ าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชา

19.PH_2.7-1-1.1 

19.PH_2.7-1-1.2 

19.PH_2.7-1-1.3 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา

ตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 
 

สาธารณสุขศาสตร ตามรอบระยะเวลา 5 ปท่ีกําหนดในแผนการ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพ่ือวิพากษ

หลักสูตรฯ (19.PH_2.7-1-1.1 1 1) 1 1 และใหผูใชบัณฑิตประเมิน

ประสิทธิภาพของบัณฑิตโดยใชแบบสอบถาม (19.PH_2.7-1-

1.2 1 1) 1 1 และมีการ 1 1ประเมินหลักสูตรฯ 1 1โดยการสอบถามจาก

อาจารย  นักศึกษา และบัณฑิต (19.PH_2.7-1-1.311

 

) 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชใน

การปรับปรุ งหลักสูตร  การ

จัดการเรียนการสอน การวัดผล

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล

ทางการเรียนที่สงเสริมทักษะ

อา ชีพและคุณลั กษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

           กลุ มวิชาฯ ไดนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) การจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะ

อาชีพ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต (19.PH_2.7-2-2.111, 11

19.PH_2.7-2-2.3

19.PH_2.7-2-2.2,  

19.PH_2.7-2-2.1 

) 

19.PH_2.7-2-2.2 

19.PH_2.7-2-2.3 

 

 

3. มี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น

ทรัพยากร ทั ง้ ด าน บุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณที่เอือ้ตอการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต 

 

          วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ไดแก การจัดทําแผนอัตรากําลัง

สายวิชาการ (19.PH_2.7-3-3.1) การใหบริการดานเอกสาร

สนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดซื ้อทรัพยากร

สารสนเทศ เชน หนังสือตํารา ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส การ

ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย อิ น เ ต อ ร เ น็ ต แ บ บ ไ ร ส า ย                  

(19.PH_2.7-3-3.2) 

19.PH_2.7-3-3.1 

19.PH_2.7-3-3.2 

 

 

4. มรีะบบและกลไกการสงเสริมให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ห รื อ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี

ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

- - 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่

จัดโดยสถาบัน 

           วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร ไดแก กิจกรรมไหวครู 

ประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ (19.PH_2.7-5-

5.1) การอบรมธรรมะ 2 ครั้ง 

 (19.PH_2.7-5-5.2, 19.PH_2.7   -5-5.3)  

19.PH_2.7-5-5.1 

19.PH_2.7-5-5.2 

19.PH_2.7-5-5.3 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปท่ีแลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) คะแนนการตนเองประเมนิ (1-5 คะแนน) การบรรลเุปาหมาย 

4 ขอ 4 4 บรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

19.PH_2.7-1-1.1 11

11

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ครั้ง

ท่ี 4/2553 (หนา 12 เอกสารแนบ 1 สรุปโครงการเชิญผูใชบัณฑิตรวมประชุมเพ่ือวิพากษหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

19.PH_2.7-1-1.211

19.PH_2.7-1-1.3 บทสรุปหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2554 

 หนังสือท่ี ศธ.0529.16/ ว0695 เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของ

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

 

1119.PH_2.7-2-2.111

11

  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ครั้ง

ท่ี 11/2553  

19.PH_2.7-2-2.211

11

  รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ครั้ง

ท่ี 12/2553  

19.PH_2.7-2-2.3 มคอ.2 รายละเอียดของ11

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.

2554 หมวดท่ี 2 ขอ 1.2.2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

19.PH_2.7-3-3.111

19.PH_2.7-3-3.2 11

 แผนอัตรากําลังสายวิชาการ พ.ศ. 2554-2557  

 

ผลการดําเนินงานดานเอกสารสนเทศ ปงบประมาณ 2553 

19.PH_2.7-5-5.1 โครงการสืบสานประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอาจารยใหญ ประจาํป 2553  

19.PH_2.7-5-5.2  โครงการสรางเสรมิคุณธรรม จรรยาบรรณ คณาจารย บุคคลากร และนักศึกษา 

19.PH_2.7-5-5.3  ภาพกิจกรรมการอบรมธรรมะครั้งท่ี 1 (6 กันยายน 2553) และครั้งท่ี 2 (4 พฤศจิกายน 2553) 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 67 - 

  

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 

เกณฑการประเมิน  

10คะแนน 1 10คะแนน 2 10คะแนน 3 10คะแนน 4 10คะแนน 5 

10

10

มกีารดําเนนิการ 10

1 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

2 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

3 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 10

4 ขอ 10

มกีารดําเนนิการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริ ย ธร รมสํ าหรั บ

นักศึกษาทีต่องการสงเสริมไว

เปนลายลักษณอักษร 

        วิทยาลัยฯ ได กํ าหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม อยางเปนลาย

ลักษณอักษร ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื ่องคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึ งประสงค  ดานคุณธรรม 

จริยธรรมเรื ่องการรู จักกาลเทศะ โดยเนนพฤติกรรมบงชี้ 

การแตงกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานท่ี (19.2.8-

11 1-1.1) กําหนดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาแพทยตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 1 1

19.2.8-111

(19.2.8-1-1.2 สมอ. 01 ของแพทย), 

นอกจากน้ียังไดมีแจงในคูมือนักศึกษาในรายวิชา (19.2.8-1-

1.3 คูมือนักศึกษาวิชาเวชศาสตรชุมชน) (19.2.8-1-1.4 คูมือ

ฝกงาน) และมีการประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ระเบียบการแตง

กายชุดฝกปฏิบัติงานประจํากลุมวิชาของนักศึกษา หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) (19.2.8-1-1.5 

ประกาศระเบียบการแตงกายชุดฝกงาน วท.บ.) 

19.2.8-1-1.2 

-1.1 

19.2.8-1-1.3 

19.2.8-1-1.4 

19.2.8-1-1.5 

 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพร

พ ฤ ติ ก ร ร ม ด า น คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที ่

ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง

ผู บริหาร คณาจารย นักศึกษา

และผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง

ท้ังสถาบัน 

           วิทยาลัยฯ ไดถายทอดและเผยแพรพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับ นักศึกษา ไปยั งผู บริหาร 

คณาจารย และนักศึกษาอยางทัว่ถึงทั ้งสถาบัน  โดยได

ดําเนินการแจงเวียนใหกับอาจารยและนักศึกษาทราบ 

( 1 9 . 2 . 8 -2 -2 . 1 )  ก า รประชาสั ม พันธ ผ าน เ ว็ บ ไ ซต            

(19.2.8-2-2.2) การติดบอรดประชาสัมพันธ (19.2.8-2-2.3) 

19.2.8-2-2.1 

19.2.8-2-2.2 

19.2.8-2-2.3 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม

ก า ร พัฒนา พฤติ ก ร ร มด า น

คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน

ขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และ

           ตามที่มหาวิทยาลัยฯไดกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมตามประกาศ ยังมีการจัดทําโครงการ 

“สํานึกดี แตงกายดี เพื่อศักดิศ์รี ม.อุบลฯ” (19.2.8-3-3.1) 

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังไดจัดการสงเสริมพฤติกรรมดังกลาว 

19.2.8-3-3.1 

19.2.8-3-3.2 

19.2.8-3-3.3 
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เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน 

เป าหมาย วัดความสํ า เ ร็ จ ที ่

ชัดเจน 

 

โดยกําหนดใหมีการรณรงคการแตงกายใหถูกระเบียบ เชน 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (19.2.8-3-3.2) ปฐมนิเทศ

นักศึกษาช้ันปท่ี 4 กอนฝกงาน (19.2.8-3-1.3.3) 

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิ จกร รมส ง เ ส ริ มคุณ ธร รม

จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว

บงชี้และเปาหมายทีกํ่าหนดใน

ขอ 3 โดยมีผลการประเมิน

บรรลุเปาหมายอยางนอย รอย

ละ 90   ของตวับงช้ี 

          มีการประเมินผลโครงการส ง เสริม คุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษา ในโครงการ “สํานึกดี แตงกายดี 

เพื่อศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” โดยกําหนดการประเมินเชิงปริมาณ

คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอยละ  ๙๐  แตง

กายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (19.2.8-4-4.1) 

19.2.8-4-4.1 

5. มี นั กศึ กษ าห รื อ กิ จ ก ร รม ที ่

เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยก

ยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ดานคุณธรรมจริยธรรม โดย

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

            วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาท่ีไดรับโลประกาศเกียรติคณุ

นิสิตนักศึกษาแพทย ท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา 

จาํนวน 1 คน คือ  

นางสาวพรทิพา สืบสารคาม (19.2.8-5-5.1) 

19.2.8-5-5.1 

 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน 

(ขอ) 

คะแนนการตนเอง

ประเมิน (1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 5 ขอ 5 5 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 5 ขอ 5 5 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 5 ขอ 5 5 บรรลเุปาหมาย 
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รายการหลกัฐานอางอิง 

19.2.8-1-1.11

19.2.8-1-1.1      ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2553  

2    

19.2.8-1-1.3     คูมือนักศึกษาวิชาเวชศาสตรชุมชน 

 สมอ. 01 ของแพทย 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 69 - 

  

19.2.8-1-1.4     คูมือฝกงาน 

19.2.8-1-1.5   ประกาศชุดฝกงาน  ชุดฝกปฏิบัติงานเด็ก 

 

19.2.8-2-2.111

19.2.8-2-2.2       ภาพการประชาสมัพันธผานเว็บ 

    เอกสารแจงเวียนประกาศ 

19.2.8-2-2.3   ภาพบอรดประชาสมัพันธติดประกาศคุณลักษณะ 

 

19.2.8-3-3.1            โครงการ “สํานึกดี แตงกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” 

19.2.8-3-3.2           กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เรื่องระเบียบการแตงกาย ของวิทยาลยั 

19.2.8-3-3.3           กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปท่ี 4 กอนฝกงาน 

 

19.2.8-4-4.1 โครงการ “สํานึกดี แตงกายดี เพ่ือศักดิ์ศรี ม.อุบลฯ” 

 

19.2.8-5-5.1 เอกสารแจงช่ือนศ.รับโลหแพทยสภา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9      ตัวบงชีด้านคุณภาพบัณฑติและคุณภาพอาจารย 

11

ตัวบงชี้ท่ี 2.9.1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร) 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ 

เกณฑการใหคะแนน  11

ผลการคํานวณ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จาํนวน หนวยวัด 

1. จาํนวนผูสาํเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2552  79 คน 

     1.1 ภาคปกต ิ 49 คน 

     1.2 ภาคพิเศษ 30 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ปการศึกษา 2552     

     2.1 ผูสําเรจ็การศึกษา มีงานทําอยูแลวกอนเขาศึกษา 30 คน 

     2.2 ผูสําเรจ็การศึกษาท่ีมีงานทํา 47 คน 

     2.3 ผูสําเรจ็การศึกษาท่ีศึกษาตอ 2 คน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ ปการศึกษา 2552  - คน 

4. เงินเดือน/รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 12,374.08 บาท 

- เทียบตามเกณฑ (ระบุวา เปนไปตามเกณฑ ต่ํากวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ) สูงกวาเกณฑ  

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา จาํนวน 47 คน ปการศึกษา 2552  100 รอยละ 

6. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100) 5 คะแนน 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 70 - 

  

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนนการตนเองประเมนิ (1-5 คะแนน) การบรรลเุปาหมาย 

รอยละ 80 100 5 บรรลเุปาหมาย 
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รายการหลกัฐานอางอิง 

11

19.PH_2.9.1-1     รายงานการวิเคราะหภาวะการหางานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11

19.PH_2.9.1-2     แบบรายงานผลการดาํเนินงานประกันคณุภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 

11

19.PH_2.9.1-3     หนังสือรับรองการผานงาน  เลขท่ี HR.020/2011 ลงวันท่ี 21 พ.ค.2554 

 

19.PH_2.9.1-4     หนังสือรับรองการทํางาน เลขท่ี 127/2554 ลงวันท่ี 9 พ.ค.2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 71 - 

  

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

ขอสรุปผลการประเมนิตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแขง็ 

          - มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลเุปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน    

                          และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

            -  มีการบูรณาการกระบวนการ วิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหนักศึกษาทํา 

                          วิจัยในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย และปญหาพิเศษทางดานสาธารณสุข  

      -  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค และการตพิีมพ 

                    เผยแพรผลงานระดับชาติและนานาชาติอยางตอเน่ือง  

   

2. จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

   -  พัฒนาระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงและกลุมวิจัยใหเขมแข็ง 

   -  ระบบการสรางขวัญและกําลงัใจและยกยองนักวิจัยท่ีมผีลงาน วิจัยและงานสรางสรรค 

 

3. 11

  -   สงเสรมิและสนับสนุนงบประมาณ ดานการวิจัย เพ่ือใหมีนักวิจยัและงานวิจัยมากข้ึน 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

  -   สงเสรมิและสนับสนุนใหมีเครือขายความรวมมือหรือกลุมวิจยัระหวางหนวยงาน 

  -   พัฒนาระบบการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 72 - 

  

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

เกณฑการประเมนิ  โดยการแปลงจํานวนเงินตอจาํนวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํเปนคะแนน ระหวาง  0 – 5 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

11

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 จาํแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน  

     คะแนนเต็ม 5  =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

     คะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน   

3. กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

    คะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน

และภายนอก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

476,900 45,000 521,900  

- จํ า น วน เ งิ นส นับส นุน ง าน วิ จั ย ฯ                

จากภายใน 

276,900 45,000 321,900 บาท 

- จํ า น วน เ งิ นส นับส นุน ง าน วิ จั ย ฯ              

จากภายนอก 

200,000 0 200,000 บาท 

2. จํานวนอาจารยประจําที ่ปฏิบัติงานจริง       

ปการศึกษา 2553 

16.5 9 25.5 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวนอาจารย

ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 

28,903.03 5,000 20,466.66 

 

บาท/คน 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.89 0.50 2.04 คะแนน 

5. คะแนนที่ไดในระดับกลุมวิชา = คาเฉลี่ย

ของคะแนนที่ไดของทุกกลุ มสาขาวิชาใน

วิทยาลัยฯ 

   คะแนน 

 



รายงานการประเมินตนเอง ระดับกลุมวชิา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ปการศึกษา 2553   วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 หนา - 73 - 

  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน 

(บาท/คน) 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ 40,000 บาท/คน 
20,466.66 

 
2.04 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร 40,000 บาท/คน 28,903.03 2.89 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร 40,000 บาท/คน 5,000 0.50 ไมบรรลเุปาหมาย 
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รายการหลกัฐานอางอิง 

11

19.4.3-1-1 ฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยตอเช้ือ Burkholderia  pseudomallei 

19.4.3-2-2 11

  เอ็น 1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ความสัมพันธของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด เอ  

1119.4.3-2-3

11

 ประสิทธิผลของการใชประโยชนจากงานวิจัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

19.4.3-2-4  

  เช้ือแบคทีเรียท่ีกอโรคในระบบทางเดินอาหารในอําเภอท่ีมีอัตราการเกิดโรคอุจจาระรวงมากและนอย 

การศกึษาความชุกในแตละฤดขูองแมลงวันบานและแมลงวันหัวเขียวเพ่ือประเมินการเปนพาหะของ 

  ของจงัหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 4.4.1  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 

     ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ เทากับ 5 คะแนนจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
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ผลการคํานวณ   

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีไ่ดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร ในปปฏทิิน พ.ศ. 2553 

6 1 7 เร่ือง 

1.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพฯ ระดับชาติ 

4 1 5 เรื่อง 

1.2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพฯ ระดับนานาชาติ 

2 0 2 เรื่อง 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 

3. ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด 

11.22 2.77 8.95 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.80 0.69 2.23 คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน           

(รอยละ / อาจารยประจํา) 

คะแนนการ

ตนเองประเมนิ                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 16 8.95 2.23 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 16 11.22 2.80 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 16 2.77 0.69 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

11

( กลุมวิชาแพทยศาสตร ) 

19.4.4.1-1 Geo-database use to promote dengue infection prevention and control (ฐานขอมูล ISI) 
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1119.4.4.1-2 

  Rate (ฐานขอมูล ISI) 

Forensically important flesh fly species in Thailand: morphology and developmental  

1119.4.4.1-3  

11

การศึกษาฤทธ์ิไฟโตเอสโตรเจนจากสวนสกัดนํ้าเตาหลวงในหนูถีบจกัร (ฐานขอมูล PCI) 

19.4.4.1-4 

  (proceeding) 

การรับรู และพฤติกรรมเสีย่งตอโรคหนอนพยาธิใบไมตับของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี  

1119.4.4.1-5 

  ตอนตนในเขตพ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (proceeding) 

ความชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟนผุ และหนอนพยาธิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1119.4.4.1-6  

  เขตอําแภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  (ฐานขอมูล TCI) 

ความชุกของเมตาเชอรคาเรียในปลาตะเพียนขาว ปลาสูบ ปลากระมัง และปลาสรอยขาว ในแมนํ้าชี 

(กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร) 

1119.4.4.1-7  

  

ผลของการจดักิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในการปองกันและลดปจจัยเสีย่งตอการเกิดโรคเบาหวาน 

 ชนิดท่ี 2 ของแกนนําประชาชน เขตลุมนํ้าหวยขาวสาร จังหวัดอุบลราชธานี (ฐานขอมูล TCI) 

 

 

11ตัวบงชี้ท่ี 4.4.2  

11

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีน่าํไปใชประโยชน 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการคํานวณ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา 

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีนํ่าไปใชประโยชน              

ในปปฏทิิน พ.ศ. 2553 

0 0 0 เรื่อง 

1.1 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที ่นําไปใช

ประโยชน ระดับชาติ 

0 0 0 เรื่อง 

1.2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที ่นําไปใช

ประโยชน ระดับนานาชาติ 

0 0 0 เรื่อง 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 

3. รอยละของงานวิจัยหรืองานสร างสรรค ที นํ่า ไปใช

ประโยชน ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

0 0 0 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 

= รอยละ 20) 

0 0 0 คะแนน 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน           

(รอยละ / อาจารยประจํา) 

คะแนนการ

ประเมนิตนเอง                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 16 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 16 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 16 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

 

 -ไมม-ี 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 4.4.3  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลการคํานวณ 

   ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 

ในปปฏทิิน พ.ศ. 2553 

1.5 0.25 1.75 เรื่อง 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 

3. รอยละผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 6.12 2.77 5.22 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.06 1.38 2.61 คะแนน 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน           

(รอยละ / อาจารยประจํา) 

คะแนนการ

ประเมนิตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 8 5.22 2.61 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 8 6.12 3.06 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 8 2.77 1.38 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

19.4.4.3-1 ปญหาผิวหนังท่ีพบบอยในเวชปฏบัิติท่ัวไป11 

19.4.4.3-2 โรคสะเก็ดเงิน11 

19.4.4.3-3

 

 การสริมสรางศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 4.5  ตัวบงชีเ้พ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจยั 

11

ตัวบงช้ีท่ี 4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบัการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน11

ผลการคํานวณ 

     ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 1 เทากับ 5 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีไ่ดรับ

การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในปปฏิทิน พ.ศ. 2553 

0 0 0 เรื่อง 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2553 16.5 9 25.5 คน 

3. รอยละผลงานวิชาการท่ีไดรับการ11 0 จดสิทธิบัตรหรือ                    

อนุสิทธิบัตร 

0 0 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5  (คะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 1) 

0 0 0 คะแนน 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปท่ีแลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน           

(รอยละ / อาจารยประจํา) 

คะแนนการ

ประเมนิตนเอง                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 0.8 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 0.8 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 0.8 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

 

 - ไมม-ี 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 4.5.1.2  งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน11 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนนจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 55 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 45 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพืน้ฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. จํานวนงานวิจัยที ่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ ป

ปฏทิิน พ.ศ. 2553 

0 0 0 เรื่อง 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ปการศึกษา 2553 24.5 9 33.5 คน 

3. รอยละผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ ตอ

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

0 0 0 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 0 0 0 คะแนน 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - -  

 

ผลการประเมนิตนเองปนี้  

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน           

(รอยละ / อาจารยประจํา) 

คะแนนการ

ตนเองประเมนิ                       

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 44 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 44 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 44 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

 

 - ไมม-ี 

 

 

 

11

11

ตัวบงชี้ท่ี 4.5.1.3  ผลงานวิจยัไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ 

11

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

เกณฑการใหคะแนน 11 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนนจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 40 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 35 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30 
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ผลการคํานวณ 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน           

(รอยละ / อาจารยประจํา) 

คะแนนการ

ประเมิน ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 32 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 32 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 32 0 0 ไมบรรลเุปาหมาย 

 

11

11

รายการหลกัฐานอางอิง 

 

-ไมม-ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. จํานวนงานวิจัยที ่ไดรับการอางอิงระดับนานาชาติ                       

ปปฏทิิน พ.ศ. 2553 

0 0 0 เรื่อง 

2. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ

ท้ังหมด ปปฏิทิน พ.ศ. 2553 

24.5 9 33.5 เรื่อง 

3. รอยละผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ  0 0 0 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 0 0 0 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

 

ขอสรุปผลการประเมนิตนเอง 

1. จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแขง็ 

- มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ 

                  สถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

    -    มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยอยางตอเน่ือง 

    -    มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด     

                  ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการดานสุขภาพตามจุดเนนของสถาบัน  

              -   มีหนวยงานใหบริการ เชน ศูนยสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็ก ในกํากับดูแล 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  ควรมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 

-   ควรมีการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม และมกีารนําไปพัฒนา 

                  ระบบและกลไกในการใหบรกิารวิชาการแกสงัคม 

 

 

3. 11

-  สงเสริมใหศูนยบริการ เชน ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยพัฒนาเด็ก เพ่ือใหความรูและบริการ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

                   วิชาการแกสังคมดานสุขภาพอยางตอเน่ือง 

-    สรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

    -    พัฒนารูปแบบการประเมินผลการดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสมเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูรับการบริการ 

                   วิชาการและสามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

11ตัวบงชี้ท่ี 5.3

11

 ตัวบงชีด้านคุณภาพการบริการวิชาการแกสงัคม 

11

ตัวบงช้ีท่ี 5.3.1 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

11

                            หรือการวิจัย     

11

ชนิดของตวับงช้ี ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนนทุกกลุมสาขาวิชา 

วิธกีารคํานวณ 

      

 

 

 

ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
กลุมวิชา 

แพทยศาสตร 

กลุมวิชา

สาธารณสขุ

ศาสตร 

วิทยาลยัฯ หนวยวัด 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

6 5 8 เรื่อง 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 8 8 8 เรื่อง 

3. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตอ จํานวน

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

75 62.5 100 รอยละ 

4. แปลงคาคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 

= รอยละ 30) 

5 5 5 คะแนน 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปทีแ่ลว (ถามี) 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน (ขอ) 
คะแนนการประเมินของคณะกรรมการ 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลเุปาหมาย 

- - - - 

 

 

 

     จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรอืการวิจัย 

                                 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด X 100 
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ผลการประเมนิตนเองปนี ้ 

หนวยงาน เปาหมาย 
ผลดําเนนิงาน 

(รอยละ) 

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง                      

(1-5 คะแนน) 

การบรรลเุปาหมาย 

วิทยาลัยฯ รอยละ 24 100 5 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาแพทยศาสตร รอยละ 24 75 5 บรรลเุปาหมาย 

กลุมวิชาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 24 62.5 5 บรรลเุปาหมาย 

 

11

(กลุมวิชาแพทยศาสตร) 

รายการหลกัฐานอางอิง 

1119.5.3.1-1  

11

ศึกษาความชุกของโรคหิด เหา แผลพุพอง และเช้ือราท่ีผิวหนัง เพ่ือสุขภาพเด็กในวัยเรียน 

19.11

19.5.3.1-3           บริการตรวจสุขภาพประชาชนในจังหวัดอีสานใต ประจําป 2553 

5.3.1-2           แพทยศาสตรสูสังคม ครั้งท่ี 2 

19.5.3.1-4           บริการตรวจคัดกรองธาลสัซีเมยีเคลื่อนท่ีเพ่ือชาวชนบท 

19.5.3.1-5           บูรณาการการมีสวนรวมของประชาชนประชาชนผานสื่อสารสนเทศเทศ เพ่ือการปองกัน 

                         โรคไขเลอืดออก 

19.5.3.1-6           เปดโลกการเรยีนรู สูรางอาจารยใหญ 

 

(กลุมวิชาสาธารณสขุศาสตร) 

19.5.3.1-7           สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในเขตองคการบรหิารสวนตําบลหัวเรือ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 

19.5.3.1-8           แพทยศาสตรสูสังคม ครั้งท่ี 2 

19.5.3.1-9           บริการตรวจสุขภาพประชาชนในจังหวัดอีสานใต ประจําป 2553 

19.5.3.1-10         บริการตรวจคดักรองธาลัสซีเมยีเคลื่อนท่ีเพ่ือชาวชนบท 

19.5.3.1-11         เปดโลกการเรยีนรู สูรางอาจารยใหญ 
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สวนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐาน 
ตาราง ส 1 ผลการประเมนิรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ    ประเภทสถาบัน    กลุม ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 

 

ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน                 

คะแนน สกอ.       4.19     3.43   

คะแนน สมศ.       N/A     5.00   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.        3.67     3.63   

2.1 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
4 4 4.00 5 5.00   

2.2 

  

  

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก 
4   38.77 5.00   0.00 0.00   

 - จาํนวนอาจารยประจาํท่ีมีวุฒิ ป.เอก     9.50     0.00     
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

 - จาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด     24.50     9.00     

2.3 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจาํท่ีดาํรงตําแหนง

ทางวิชาการ 
4   4.08 0.34   0.00 0.00   

 - จาํนวนอาจารยประจาํท่ีดาํรงตําแหนงทาง

วิชาการ (ศ. รศ. ผศ.) 
    1.00     0.00     

 - จาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด     24.50     9.00     

2.4 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนบัสนนุ 

 

4 7 5 7 5   

2.6 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียน

การสอน 
4 7 5 7 5   

2.7 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา

คุณลกัษณะของบัณฑิต 
4 5 5 4 4   
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

2.8 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสาํเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ

นักศึกษา 

4 5 5 5 5   

2.9   
ตัวบงชี้ท่ี 2.9 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิต

ตามตัวบงชี้ท่ีของ สมศ. 

  

ไมประเมิน  
  

  

  
    

2.9.1 ตัวบงชี้ท่ี 2.9.1 บัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทํา

หรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
4   N/A N/A   100.00 5.00   

 - จาํนวนบัณฑติ ป.ตรีท่ีไดงานทํา/ประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

 

                

 - จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั                 

  คะแนน สกอ.       2.89     0.40 

คะแนน สมศ. รอบสาม       2.69     2.13   

คะแนน สมศ. กลุมดานวิจัย       0.00     0.00   

คะแนนรวม สกอ. + สมศ.ท้ังหมด       1.56     0.97   

4.3 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นกัวิจยัประจาํ 

 4    2.89 28,903.03    0.50 5,000    

 

 - เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค      476,900.0       45,000.0      

- เงินสนับสนนุงานวิจัย/งานสรางสรรค

ภายในสถาบัน 
     276,900.0       45,000.0      
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

- เงินสนับสนนุงานวิจัย/งานสรางสรรค

ภายนอกสถาบัน 
     200,000.0       -        

 -     จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจาํท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริง) 
    16.5       9.0      

4.4   
ตัวบงชี้ท่ี 4.4 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิต

ตามตัวบงชี้ท่ีของ สมศ. 
              

4.4.1 ตัวบงชี้ท่ี 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร  
4   24.49 5.00   11.11 5.00   

 - ผลรวมตามคาน้าํหนกัของงานวิจยั/งาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติ/

นานาชาติ 

    11.22 2.80    2.77  0.69   

- งานวิจยั     6     1     

 
- งานสรางสรรค     0     0     
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

 - จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา

ท้ังหมด 
    24.5     9     

4.4.2 ตัวบงชี้ท่ี 4.4.2 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 4   0 0.00   0 0.00   

 - ผลรวมของจํานวนงานวิจัยทีน่ําไปใช

ประโยชน 
    0     0     

- งานวิจยั     0     0     

- งานสรางสรรค     0     0     

 - จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา

ท้ังหมด 
    24.5     9     

4.4.3 ตัวบงชี้ท่ี 4.4.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ

รับรองคุณภาพ 
4   6.12 3.06   2.77 1.39   

 - ผลรวมตามคาน้าํหนกัของผลงานวิชาการท่ี

ไดรบัรองคุณภาพ 
    1.5     0.25     
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

 

 - จาํนวนอาจารยประจาํท้ังหมด     24.5     9     

  
ตัวบงชี้ท่ี 4.5 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือเตรียม

วางแผนพัฒนาสูมหาวิทยาลยัแหงการวิจยั 
              

4.5.1.1 ตัวบงชี้ท่ี 4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4   0.00 0.00   0.00 0.00   

 - ผลรวมตามคาน้าํหนกัของงานวิจยั/งาน

สรางสรรคท่ีจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
    0     0     

 - จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา

ท้ังหมด 

 

    16.5     9     

4.5.1.2 ตัวบงชี้ท่ี 4.5.1.2 งานวิจัยท่ีตีพิมพระดับ

นานาชาติ 
4   0.00 0.00   0.00 0.00   

 - ผลรวมตามคาน้าํหนกัของงานวิจยั/งาน

สรางสรรคทีต่พีมิพระดับนานาชาติ  
    0     0     
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

 - จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา

ท้ังหมด  
    24.5     9     

4.5.1.3 ตัวบงชี้ท่ี 4.5.1.3 ผลงานวิจัยไดรับการอางอิง

ระดับนานาชาติ 
4   0.00 0.00   0.00 0.00   

 - จาํนวนบทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิงใน

วารสารนานาชาติ 
    0     0     

 - จาํนวนบทความวิจยัท่ีไดรับการตีพมิพ

ท้ังหมด 
    6     1     

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ                 

คะแนน สมศ.       5.00     5.00   

 
  

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ตัวบงชี้ท่ีกําหนดเพ่ือวัดผลผลิต

ตามตัวบงชี้ท่ีของ สมศ. 
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

5.3.1 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3.1 ผลการนาํความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั 

 

4   75 5.00 
 

62.5 5.00   

* จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการท่ี

นาํมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

 

    6     5     

  

* จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ท้ังหมด 

 

    8     8     

  จํานวนตัวบงชี้ท่ี สกอ.                 

รวม สกอ.       4.03     3.06   
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ตัวบงชี้ท่ี องคประกอบ/ตัวบงชี้ท่ีรวม 
คาเปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

ผลการดําเนนิงานกลุมวิชา 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

เกณฑ 

หมายเหตุ 
แพทยศาสตร สาธารณสขุศาสตร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(เหตุผลของการ

ประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ ตัวหาร 

(% หรือ

สดัสวน) 
คะแนนประเมนิ   

รวม สมศ. (รอบ 3)       2.18     3.28   

รวม สมศ. (กลุมวิจัย)       1.67     0.00   

รวม สกอ. + สมศ.       3.02     2.56   

 

 

 

 

 

 

 


	รายงานการประเมินตนเอง
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