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วิทยาลัย
 แพทยศาสตร

 


และการ
 สาธารณสุข

1.ดีเยี่ยม

2.ดีเดน

3.เปนที่ยอมรับ



การประเมินการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน ฯ

2. การเรียนการสอน

3. พัฒนานักศึกษา

4. การวิจัย

5.  บริการวิชาการ

6.  ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม

7.  การบริหารและจัดการ

8. การเงินและงบประมาณ

9. ระบบและกลไกการประกันฯ



การประเมินการประเมิน                                                                ผลผล
1. ปรัชญา ปณิธาน ฯ

2. การเรยีนการสอน

3. พฒันานักศึกษา

4. การวิจัย

5.  บริการวิชาการ

6.  ทํานุบํารุงศลิปะ วัฒนธรรม

7.  การบริหารและจัดการ

8. การเงินและงบประมาณ

พอใช

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ดีมาก

พอใช

พอใช

พอใช

ดี

9. ระบบและกลไกการประกันฯ ดี

1.8241.824  
คะแนนคะแนน



โอกาสพัฒนาโอกาสพัฒนา

1. การเรียนการสอน

2. การวิจัย

4.  ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม

3.  การบริการวิชาการ
อาจารยอาจารย

บุคลากรสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน

ผูบริหารผูบริหาร

5.  การบริหารและจัดการ



SARSAR
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บุคลากรบุคลากร

กระบวนการกระบวนการ

ผลงานผลงาน

TOR

ปฏิบัติ

ประเมิน

Feed 
back

นศ.

อาจารย

นักวิชาการ

บุคลากรอื่นๆ

ผูเชี่ยวชาญ

ผูบริหาร



SARSAR

บุคลากรบุคลากร

กระบวนการกระบวนการ

ผลงานผลงาน

แผนการเรียนการสอน

วิจัย

บริการวิชาการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

บริหารจัดการ



SARSAR

บุคลากรบุคลากร

กระบวนการกระบวนการ

ผลงานผลงาน

กระบวนการเรียน การสอนแผนการสอน

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู 
หรือ เอกสารประกอบการสอน
1.มาตรฐานการเรียนรู 
2.สาระสําคัญ 
3.จุดประสงคการเรียนรู 
4.จุดประสงคปลายทาง 
5.จุดประสงคนําทาง 
6.เนื้อหาสาระ 
7.สื่ออุปกรณการเรียนการสอน 
8.ลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.กิจกรรมการเรียนรู 
10.การวัด และประเมินผล 
11.กิจกรรมเสนอแนะ 

จุดที่ควรพัฒนาจุดที่ควรพัฒนา          
1. จัดกลไกสนับสนุนให

 


มีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

 สําคัญ

2. เพิ่มจํานวนหนังสือ
 และพื้นที่ของหองสมุด

3. จัดการเรียนที่เนนให
 



นักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  
4. สงเสริมกิจกรรมการ

 เรียนรูเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม  สรางเสริมสุขภาพ

12.บันทึกผลหลังการสอน 
- ผลการสอน 
- ปญหาอุปสรรค 
- แนวทางแกไข 
- ขอเสนอแนะ
13.ชื่อผูสอน 



SARSAR

บุคลากรบุคลากร

กระบวนการกระบวนการ

ผลงานผลงาน

Output

นักศึกษา

จํานวนบัณฑิต

ที่จบการศึกษา

การเปนที่ยอมรับจาก

 ทั้งภายใน-ภายนอก

ศิษยเกาไดรับ

 รางวัล

Outcome



วิจัยวิจัย

แผน/โครงการวิจัยประจําป

ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตพีิมพ

บทความวิจัยอางอิงใน Refereed journal

จํานวนอาจารยที่ทําวิจัย



บริการวิชาการบริการวิชาการ

แผน/โดยการบริการวิชาการประจําป

ผลงาน  ดานบริการวิชาการ

นํามาความรู ประสบการณ มาใชในการ
 เขียนการสอน

อาจารย มีสวนรวม ในการบริการวิชาการ



ทํานุบํารุงทํานุบํารุง
 ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม

แผน/โดยการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําป

กิจกรรมดานทํานุบํารุง

- กีฬา
- งานไหวครู
- งานรดน้ําดําหวั
- งานทําบุญอาจารยใหญ
- งานลอยกระทง
- ทําบุญ , ปฏิบัติธรรม
- อื่น ๆ

สรุปโครงการ

ประเมิน



หนาที่ผูบริหาร

ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค

บริหารและจัดการ

การเงินและ

 งบประมาณ

แผนและกลไกการ

 ประกันคุณภาพ

ปรัชญา

วิสัยทัศน

พันธกิจ

จุดที่ควรพัฒนาดานบริหารและการจัดการ,การเงินและระบบการ

 ประกันคุณภาพ

6. แผนกลยุทธดานการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาลัยแพทยฯ

5. ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

1. กําหนดสมรรถนะการทํางานระดับบุคคล

2. ระบบและกลไกการประเมินผลการดําเนินงานทุกระดับ

3. แผนพัฒนาบุคลากรที่มีผลมาจากการวิเคราะหขอมลูเชิงประจักษ

4. การจัดการเรียนรู 

7. นํา PDCA เขามาใชทุกสวนงาน

เปาหมาย



ปรัชญา 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนสติปญญาของสังคม โดย

เสริมสรางคุณภาพของประชากรทุกหมูเหลา และพัฒนาความเปนเลิศทาง
วิชาการ เพื่อทองถิ่น

วิสัยทัศน

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี จะ
เปนสถาบันผลิตแพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มุงเนน
งานวิจัยและบริการสขุภาพแบบองครวม เพื่อรับใชชุมชน ภาคในอนุภูมภิาคลุม
น้ําโขง 

ปรัชญาปรัชญา  วิสยัทัศนวิสยัทัศน



พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแกปญหาดานสุขภาพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง

 3. ใหบริการชุมชนดานสุขภาพแบบองครวม อยางบูรณาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและประเทศชาติ

พันธกิจพันธกิจ



เปาหมาย

1. เปนแหลงเรียนรูสาํหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ผลิตบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขทีม่ีความรูความสามารถใน  

การชวยเหลือชุมชน และประชาชนในพื้นที่ในดานการดูแล สงเสริม
 สขุภาพ 

และปองกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและการ

กระจายแพทย ในพื้นที่ชนบทหางไกล 
4. พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมี

สภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

เปาหมายเปาหมาย



การไปเขาอบรม  ,เพิ่มพูนความรู  สิ่งที่ควรปฏิบัติ 
หลังกลับจากอบรมทุกครั้ง  คือ

“คุณจะนําสิ่งนั้น มาใชใหเกิดประโยชนกบั 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดอยางไร”



ขอบคณุขอบคณุ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	การประเมิน
	การประเมิน                                ผล
	โอกาสพัฒนา
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	ปรัชญา วิสัยทัศน์
	พันธกิจ
	เป้าหมาย
	Slide Number 17
	ขอบคุณ

