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รายงานผลการดําเนินการ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

 สาขาวิชาแพทยศาสตร ์

 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 

๑.  หลักสูตร 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
 Doctor of Medicine Program  in   
 

๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี ( 6 ปี)   
 

๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   :  ระดับช้ันปรีคลินิก(ปี 1-3) จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการ
สาธารณสุข และระดับช้ันคลินิก (ปี 4-6) จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ     
 

๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร :  
๔.๑  เป็นหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔.๒  เวลาที่เริม่รับนักศึกษาในหลักสูตรน้ี  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕         
                เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ๔.๕  สํานักงานการอุดมศึกษารับทราบหลกัสูตร เมื่อวันที่  
๔.๖  องค์กรวิชาชีพ แพทยสภา รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

๕.  อาจารย์ประจําหลักสูตร  :   แพทยศาสตรบัณฑิต   
 ๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสตูร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
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ดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม  ประธานหลักสูตร 

๒ แพทย์หญิงปาริชาติ  วงศ์เสนา อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๓ แพทย์หญิงศทุธินิ  ธิราช อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๔ นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๖ นายแพทย์ศรณัย์  วรรณภาสนี อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๗ นายแพทย์วิรัตน์  ลือวิเศษไพบูลย์ อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๘ นายแพทย์ชลวิทย์  หลาวทอง อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๙ แพทย์หญิงวชิรญา  จึงเจริญนรสุข อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

 
๕.๒ อาจารย์ประจําหลักสตูร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ มี  ๒ ชุด ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  
  □   เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร 

  √  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี ้
 

ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางปาริชาติ  วงศ์เสนา  ประธานหลักสูตร 

๒ รองศาสตราจารย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๓ นางศุทธินิ  ธิราช อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์  ศรีวรมาศ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๖ นายศรัณย์  วรรณภาสนี อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๗ นายวิรัตน์  ลือวิเศษไพบูลย์ อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๘ นายชลวิทย์  หลาวทอง อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๙ นางวชิรญา  จึงเจริญนรสุข อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

   √ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลักสูตร  
- ในการประชมุครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

□  เริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ........................................................................................ 
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 ๕.๒.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  
  □   เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร 

  √  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี ้
 

ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางปาริชาติ  วงศ์เสนา  ประธานหลักสูตร 

๒ รองศาสตราจารย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๓ นางศุทธินิ  ธิราช อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์  ศรีวรมาศ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๗ นายเกริก  สุวรรณกาฬ อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๘ นายปริญญา  ชํานาญ อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๙ นายมงคล  ภัทรทิวานนท ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

๑๐ นายศิระ  เมืองไทย อาจารย์ประจําหลักสูตรจาก
สถาบันความร่วมมือ 

    
 
□  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  

- ในการประชมุครั้งที.่......................เม่ือวันที่ ............................. 
(อยู่ในขัน้ตอนเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา) 
□  เริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ........................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

หมวดท่ี ๒   ข้อมูลเชิงสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต 

๑.  จํานวนนกัศึกษาในแต่ละชัน้ป ี

ปีการศึกษา 
 

จํานวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปีท่ี ๑ ชั้นปีท่ี ๒ ชั้นปีท่ี ๓ ชั้นปีท่ี ๔ ชั้นปีท่ี ๕ ชั้นปีท่ี 6 ชั้นปีท่ี ๗ 

๒๕๕๗ ๓๖ ๓๖       

๒๕๕๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖      

๒๕๕๕ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖     

๒๕๕๔ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖    

๒๕๕๓ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๖   

2552 ๑๖ ๑๖ (๕3/ปี๒) (๕๔/ปี๓) (๕๕/ปี๔) (๕๖/ปี๕) (๕๗/ปี๖)  

๒๕๕๑ ๑๖ ๑๖       
 

๒. จํานวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชัน้ปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสตูร 

สาเหตุการออก
จากหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
ชั้นปีท่ี ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีท่ี ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีท่ี ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีท่ี ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีท่ี ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
ชั้นปีท่ี ๖ 

(รหัส ๒๕๕๒) 
๒๕๕๗

* 
สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕๗* สะสม
** 

๑. ลาออก             

    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

            

    ๑.๒ มีปัญหา
เร่ืองการเงิน 

           
 

 

    ๑.๓ ย้าย
สาขาวิชา 

            

    ๑.๔ ย้ายคณะ             

    ๑.๕ ไปเรียน
ท่ีสถาบันอ่ืน 

            

    ๑.๔ อ่ืนๆ             

๒. ประกาศพ้น
สถานภาพ
นักศึกษา 

            

    ๒.๑ ผลการ
เรียนตํ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีกําหนด 

            

    ๒.๒ ไม่ต่อ
ทะเบียน 

            

๓. เสียชีวิต             

๔. สําเร็จ
การศึกษา 

            

๕. อ่ืนๆ             
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สาเหตุการออก
จากหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
ชั้นปีท่ี ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีท่ี ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีท่ี ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีท่ี ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีท่ี ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
ชั้นปีท่ี ๖ 

(รหัส ๒๕๕๒) 
๒๕๕๗

* 
สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕
๗* 

สะสม
** 

๒๕๕๗* สะสม
** 

รวม             

 

หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จํานวนท่ีเกิดขึ้นในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

  ๒. ** หมายถึง จํานวนรวมสะสมตั้งแต่ปกีารศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๓. อัตราการคงอยู่ของนักศกึษาในหลักสตูร 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 

(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปกีารศึกษา) 
 

ชั้นปีที่ ๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที่ ๕-
๖ 

ชั้นปีที่ ๖-
๗ 

๒๕๕๗ -      

๒๕๕๖       

๒๕๕๕       

๒๕๕๔       

๒๕๕๓       

๒๕๕๒       

 

หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาที่ใช้คํานวณอัตราการคงอยู่ คือ จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 

  ตัวอย่างการคาํนวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศกึษาช้ันปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในช้ันปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ / จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ )  

 

๔. ร้อยละการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จํานวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้สาํเร็จการศกึษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 

ผู้สาํเร็จการศกึษา 

ทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๓๖     

๒๕๕๖ ๓๖     

๒๕๕๕ ๓๖     

๒๕๕๔ ๓๖     

๒๕๕๓ ๓๖     

๒๕๕๒ ๑๖     
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หมายเหตุ   
๑. ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร TQF 

๒. จํานวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ในปีการศึกษาน้ัน 

๓. ผู้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรกําหนด 

 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 

 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 

๕. ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี
  

๑) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จํานวน  ........................ คน 

 ๒) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  ........................ คน 

 ๓) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จํานวน  ........................ คน 

 ๕) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จํานวน  ........................ คน 

 ๖) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จํานวน  ........................ คน 

๗) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา   จํานวน ........................ คน 

๖) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จํานวน  ........................ คน 

 ๗) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  จํานวน  ........................ คน 

 ๙) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทํา   จํานวน  ........................ คน 

 ๑๐) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จํานวน  ........................ คน 

 ๑๑) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
  

๖. คุณภาพบณัฑิตที่รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  ๑) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน........................ คน 

  ๒) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 

ผลการสาํรวจโดยภาพรวมคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

๒. ด้านความรู้   

๓. ด้านทักษะทางปัญญา   

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
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๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   

เฉลี่ยรวม   

 

 
๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอตัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  สํานกึดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน........................ คน 

  ๒) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. สร้างสรรค ์   

2. สามัคค ี   

3. สํานึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
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หมวดท่ี ๓ นกัศึกษา 

 

๓.๑ การรับนกัศึกษา 
 

1. คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 

     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การดําเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 5  ข้อ 5.1 – 5.6 ดังน้ี 

  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

  2.  ไม่เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สดุให้รับโทษจําคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  3.  ไม่เคยถูกคดัช่ือออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทําความผิดทางวินัย 

          4.  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 

และ คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้า
เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 และระเบียบ
อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยกําหนดคุณลักษณะเฉพาะคือให้รับนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่จังหวัด อุบลราชธานี   ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอํานาจเจริญ  
 
 

a. แผนการรับนกัศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กําหนดแผนการรับนักศึกษา จํานวน 36 คน 

2. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในภาคเรียนที่ ๑           
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรอื ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
- ในปีการศึกษา 2557 หลักสตูรดําเนินการการรับนักศึกษา ดังนี ้
- ระยะเวลาการคัดเลือก 
- ในปีการศึกษา 2557 หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา จํานวน 2 รอบ 

- เน่ืองจากในการรับสมัครรอบที่ 1 สามารถรับนักศึกษาได้เพียง 33 คน (ซึ่งตามแผนการรับนักศึกษามจีํานวน 
36 คน) และรบัเพ่ิมเติมในรอบที่ 2 อีกจํานวน 3 คน โดยกําหนดการในการสอบคัดเลือก มีดังน้ี 

-   รอบที่1 : ระยะเวลาการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 

-        รอบที่2 : ระยะเวลาการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2557 - 27 มนีาคม 2557 
-   

- เกณฑ์หรือวิธกีารในการคัดเลือก 
- เกณฑ์หรือวิธกีารในการคัดเลือก รอบท่ี 1 
-        1. พิจารณาตัดสินผู้สมัครทีม่สีิทธ์ิเข้าศึกษาจากผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดยมีสัดส่วน

คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ดังน้ี  

วิชา ค่านํ้าหนัก
คะแนน 

เง่ือนไข 
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1. ภาษาไทย 10 คะแนนแต่ละวิชาต้องได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
และคะแนนรวมทุก
รายวิชาตามสัดส่วนที่
กําหนดต้องได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2. สังคมศึกษา 10 

3. ภาษาอังกฤษ 20 

4. คณิตศาสตร์ 15 

5. ฟิสิกส์ 15 

6. เคม ี 15 

7. ชีววิทยา 15 

      2. ผลการสอบสัมภาษณ ์(ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
      3. ผลการทดสอบสุขภาพจิต (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
      4. เกณฑ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องคณะจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 

เกณฑ์หรือวิธกีารในการคัดเลือก รอบท่ี 2 

                 1. พิจารณาตัดสินผู้สมัครทีม่ีสทิธ์ิเข้าศึกษาจากผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดยมีสัดส่วน
คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ดังน้ี  
 

วิชา ค่าน้าํหนัก
คะแนน 

เงื่อนไข 

1. ภาษาไทย 10 คะแนนแต่ละวิชาต้องได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
และคะแนนรวมทุก
รายวิชาตามสัดส่วนที่
กําหนดต้องได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

2. สังคมศึกษา 10 

3. ภาษาอังกฤษ 20 

4. คณิตศาสตร์ 15 

5. ฟิสิกส์ 15 

6. เคม ี 15 

7. ชีววิทยา 15 

2. ผลการสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
3. ผลการทดสอบสุขภาพจิต (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
          หลักสตูรได้ทําการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือก ประกอบด้วยคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์
แพทยศาสตร์ศกึษาศูนย์สรรพสิทธ์ิประสงค์และศูนย์แพทย์ศรีสะเกษ กรรมการประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
กําหนดให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 4 คน ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทย์สรรพสทิธ์ิและศรีสะเกษ ทําหน้าที่สัมภาษณ์และใหค้ะแนนแบบผ่าน/ไม่
ผ่าน 
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          ทั้งน้ี การรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้
ดําเนินการรับนักศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในปี
การศึกษา 2556 ดังน้ี 

1.  แนวทางการพิจารณาการสอบสัมภาษณร์อบที่ 1 ของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านน้ัน เห็นควร
ให้พิจารณาการตอบคําถามให้หัวข้อ “จริยธรรมต่อวิชาชีพแพทย์” เป็นลําดับแรก ซึ่งเป็นหัวข้อที่ให้ผู้เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อวิชาชีพแพทย์ โดยหัวข้อดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญอย่างมากสําหรับการ
เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการประกอบวิชาชีพแพทย์ 

   นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนว่าผ่าน/ไม่ผ่าน ดังน้ี 

     1.1 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ให้พิจารณาด้านจริยธรรมในภาพรวมเป็นหลัก หาก คณะกรรมการ
อย่างน้อย 1 ทา่น พิจารณาประเด็นน้ีแล้วมีความเห็นว่า“ไม่ผ่าน” ถือว่านักเรียนมีผลการสอบสัมภาษณ์ “ไม่ผ่าน” และ
ให้ทําการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 กับคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  รอบท่ี 2 

     1.2 สําหรับผลการสอบประเด็นอ่ืนๆ หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีความเห็นพร้อมกัน อย่างน้อย 3 ใน 
5 ที่ให้ความเหน็ว่า “ไม่ผ่าน”ถือว่านักเรียนมีผลการสอบสมัภาษณ์ “ไม่ผา่น” และให้ทาํการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 กับ
คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์  รอบที ่2 

2.  กรณีที่มผีู้สอบผ่านข้อเขียน ที่ผลการตรวจร่างกายพบว่ามีอาการของ SNHL (Sensorineural Hearing Loss) 1 
ข้าง เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของแพทยสภาแล้ว นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ เน่ืองจาก
อาการ SNHL 1 ข้างจะมีอุปสรรคในเรื่องของการแยกทิศทางของเสียงเท่าน้ัน ซึ่งสามารถใช้เครื่องช่วยฟัง เพ่ือช่วยให้
การได้ยินชัดขึ้นได้ 

3.  กรณีที่ผูส้อบผ่านข้อเขียน ไม่มผีลการ Official Report ทุกชนิดแนบท้าย และไม่ได้ตรวจตาบอดสี ใหแ้จ้งไปยัง
ผู้สอบผ่านข้อเขียนคนดังกล่าว ให้นําผลการตรวจร่างกายมาส่งภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้มารายงานตัว 
(หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก) หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าศึกษา 

4.  การประกาศผลการคัดเลอืก ให้ดําเนินการประกาศตัวจริง 36 คน และจํานวนผู้สมคัรที่เข้ารับการสอบสัมภาษณท์ี่
เหลือทั้งหมดให้ประกาศเป็นลําดับสํารอง 
การประกาศลําดับสํารองน้ัน ให้ประกาศว่าเป็นลําดับสํารอง ลําดับเดียวกัน (หากมีลําดับสํารองที่ซ้ํากัน)  ซึ่งหาก
จําเป็นต้องเรียกถึงลําดับสํารองที่ซ้ํากันก็ใหพิ้จารณาเรียกทุกคนที่อยู่ในลําดับสํารองที่ซ้ํากัน ทั้งน้ีเน่ืองจากตามแผนการ
รับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ สบพช.อนุมัติให้รับได้จํานวน 48 คน และทางวิทยาลัยฯสามารถรับนักศึกษาได้
นอกเหนือจากแผนการรับได้ทันที หากจํานวนการรับไม่เกิน 5% ของจํานวนที่ได้รับอนุมัติจาก สบพช. แต่อย่างไรก็
ตามทางวิทยาลัยฯต้องทําหนังสือแจ้งไปยัง สบพช.อีกคร้ัง 
          การสอบสัมภาษณ์ในปี ๒๕๕๗ พบว่ามีนักเรียนผ่านการสอบสมัภาษณ์ทุกคน ดังน้ันนักศึกษาที่รับในปีน้ีจะรับ
ตามลําดับคะแนนที่สอบได้คะแนนสูงสุด ๓๖ ลําดับแรก  
 

3. รายงานผลการดําเนินการทีเ่ก่ียวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร 

- การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
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- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

- นําเสนอข้อมูล  
(1) จํานวนผู้สมัคร 

(2) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(3) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(4) จํานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(5) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

(6) จํานวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๑  
4. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบในการดําเนินงาน 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน มีดังน้ี 

1. การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือก
ให้กับงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร ปฏิทินการรับสมคัร เกณฑ์การสอบคัดเลือก ฯลฯ 
ซึ่งข้อมูลดังกลา่วต้องผ่านคณะกรรมบริหารหลักสูตรพิจารณา ซึ่งในบางคร้ังไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันตามระยะเวลาที่
ทางงานรับเข้าศึกษากําหนดให้ส่ง เน่ืองจากช่วงเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่
สามารถจัดประชุมได้ทันตามกําหนดของงานรับเข้าศึกษา ส่งผลให้งานรับเข้าศึกษาไม่มีข้อมูลทีจ่ําเป็นต้องใช้สําหรับ
การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ทําให้นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจไม่มีข้อมูลในการเตรียมตัวสอบหรือวาง
แผนการสอบได้ 

2. ปัญหาเก่ียวกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ได้ดําเนินการแต่งต้ังไว้แล้ว ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้กระทันหัน 
เน่ืองจากติดภาระกิจเร่งด่วน จึงจําเป็นต้องหาอาจารย์ท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แทน ซึ่งค่อนข้างเป็น
เรื่องยากท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3. ระบการประกาศผลการสอบคัดเลือกของงานรับเข้าศึกษา ไม่สามารถดําเนินการตามปฏิทินการสอบคัดเลือกที่ได้
ประกาศไว้ ส่งผลให้การดําเนินการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องค่อนข้างกระช้ันชิดและไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
4. เว็บไซต์ของงานรับเข้าศึกษาที่ใช้ประกาศข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการับนักศึกษาทั้งหมด ค่อนข้างใช้งานยาก การเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือนํามาใช้งานค่อนข้างยาก รูปแบบของเว็บไซต์ การจัดวางข้อมูล ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความสะดวกใน
การใช้งาน 
 

5. ข้อเสนอแนะหรือแผนการดําเนนิการปรับปรุงการรับนกัศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
1. หากมีการรับนักศึกษา โดยใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ในปีการศึกษาต่อไป เห็นควรให้ปรับเง่ือนไขของการ
ระบุคะแนนรวม โดยไม่ควรระบุคะแนนรวม เน่ืองจากในการพิจารณารายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเป็นผู้พิจารณาคะแนนอยู่แล้ว ซึ่งจะทําให้การพิจารณาคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของการคัดเลือก 

2. ระบบการรับสมัคร เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา ควรต้องปรับปรุงเพ่ือให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน และมขี้อมูลที่
จําเป็นที่ทางคณะหรือหลักสตูรสามารถนําข้อมูลต่างๆมาใช้งานได้มากกว่าน้ี 

3. กระบวนการดําเนินการสอบคัดเลือก ควรปฏิบัติตามปฏิทินการสอบคัดเลือกที่ได้ประกาศไปอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี
เพ่ือให้การดําเนินการสอบคัดเลือกดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

1. หลักสูตรได้มีการจัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ในช้ันปีที่ 1 เพ่ือช้ีแจงกฏ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการศึกษาที่วิทยาลัยฯจัดให ้

ช้ันปีที่ 2 ปฐมนิเทศขึ้นช้ันปรีคลินิก 2 วัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนแบบ block course และการเรียนแบบ 
problem base learning (PBL) โดยหลักสูตรจัดทํากรณีศึกษาตัวอย่างเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนแบบ 
PBL 

ช้ันปี 3 ขึ้นปี 4 ปฐมนิเทศข้ึนช้ันคลินิก ที่วิทยลัยฯ เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะนําการเตรียมตัวในการเรียนช้ัน
คลินิก และแยกจัดระหว่างศูนย์แพทย์ทั้ง 2 ศูนย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพ่ี และ มีการจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
 

1. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การดําเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-   
3. รายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนกัศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  
4. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-   
5. แผน/กลยุทธท์ี่จะดําเนนิการปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเขา้ศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
-  

 

๓.๓ การควบคุมดูแลการใหค้ําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนนิการเก่ียวกับการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาท่ีหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา ให้การดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร โดยมี
หน้าที่ในการติดตามผลการเรียน ให้คําแนะนําด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา  

2. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปี เพ่ือให้การดูแลด้านการเรียน และเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษาแต่ละช้ัน
ปีกับหลักสูตร  

3. จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและจัดอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4. ขั้นตอนการดําเนินการในกรณีที่มีนักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกพบนักศึกษาเป็น
รายบุคคล เพ่ือรับทราบปัญหา และช่วยแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น ถ้านักศึกษายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปีจะแจ้งหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทย์เพ่ือรับทราบปัญหา และนําเข้าที่
ประชุมกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก/คลินิก เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา ในกรณีที่เป็นปัญหาที่นักศึกษาอาจจะ
ต้องเรียนซ้ําหรือตกออก หัวหน้ากลุ่มวิชานําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือให้พิจารณาให้ขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
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5. สําหรับการให้คําปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน หลักสตูรจัดให้มีนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ทําหน้าที่ในการให้
คําปรึกษาการลงทะเบียนในแต่ละเทอม และเป็นผู้แจ้งกําหนดการต่างๆก้านการเรียนให้กับนักศึกษาในทุกช้ันปี

6. ด้านอ่ืนๆ คณะจัดให้งานพัฒนานักศึกษา ทาํหน้าที่ในการให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
ทุนการศึกษา หอพัก งานพิเศษ ใหกั้บนักศกึษาในคณะ 

 

๒. รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับควบคุมดูแลการใหค้ําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

หลักสูตร จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศ และจัดอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเทอมที่ ๑ โดย
เชิญวิทยากรเป็นนักจิตวิทยาเด็ก มาให้ความรู้กับอาจารย์ในหลักสูตร  
ในปี ๒๕๕๗ พบว่ามีนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ที่มีปัญหาด้านการเรียน จํานวน ๒ คน ซึ่งได้มีการประชุมของกรรมการช้ันป
รีคลินิก และมีการเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาเพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมี
ข้อสรุปว่า นักศึกษา ๑ คน ยินดียอมเรียนซ้ําในช้ันปีที่ ๒ และนักศกึษาอีกคนจะเลื่อนช้ันไปเรียนในปีที่ ๓ และจะ
เรียนซ้ําในรายวิชาที่ไม่ผ่าน 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 

1. แผนดําเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

หลักสูตร ได้จดัทําแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีงาน
พัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษษ ทั้ง ๒ หลักสูตร ร่วมกันจัดทําแผน
กิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๕ ด้าน ดังน้ี  
            ๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ๑ โครงการ  
            ๒. ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ นศพ., โครงการกีฬาเฟรชช่ี, 
โครงการเช่ือมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
            ๓. ด้านเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาแพทย์ช้ัน
ปีที่ ๒ และโครงการเข้าร่วมงานค่ายคุณธรรม จริยธรรม (แพทย์สภาและกสพท)  
            ๔. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ 
โครงการต้อนรับน้องใหม่ โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ 

            ๕. ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการวันมหิดล โครงการ big cleaning day 
วิทยาลัยฯ  
            ๖. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยโครงการ โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง โครงการนิเทศและประเมินคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โครงการ
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แต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพ่ือศักด์ิศรี ว.แพทย์ โครงการเข้าร่วมงานแรกพบ สพท. โครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ (IFMSA)     
 

2. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

1. เปรียบเทียบอัตราการคงอยูข่องนักศึกษาในหลักสูตร 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 

(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปกีารศึกษา) 
 

ชั้นปีที่ ๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที่ ๕-
๖ 

ชั้นปีที่ ๖-
๗ 

๒๕๕๗ ๓๖      

๒๕๕๖ ๓๖ ๓๖     

๒๕๕๕ ๓๖ ๓๖ ๓๖    

๒๕๕๔       

๒๕๕๓       

๒๕๕๒       

  
    จากข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเท่ากับ ๑๐๐% เน่ืองจากหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงยังไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(นําข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศกึษาและบณัฑิต  ๒. จํานวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี 
แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
 

3. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

4. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๓.๖ การสําเรจ็การศึกษาของนักศึกษา 
 

เน่ืองจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕   ช้ันปีสูงสุดของ
หลักสูตรน้ีคือนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ ๔ จํานวน ๓๖ คน จึงยังไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

๒. ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลการสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 
 

๓. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

4. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 

    -- ประธานรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาและผู้สอน โดยมีช่องทาง
ในการรับข้อรองเรียนผ่านทางระบบ REG ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินใน มคอ.5 จากน้ัน ประธาน
รายวิชานําข้อร้องเรียนเสนอและปรึกษาร่วมกับกรรมการประจํารายวิชา และอาจารย์ผูส้อน และนําเสนอปัญหาข้อ
ร้องเรียนน้ันกับกรรมการช้ันปรีคลินิกเพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

1. เวลาในการสอนของอาจารย์บางหัวข้อน้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาที่มีมาก 
2. อยากให้มีอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารมาเป็นผู้สอนในเรื่อง

Irritablebowelsyndrome 
3. ควรเพ่ิมการสอนในเร่ืองเช้ือด้ือยาที่สําคัญและเป็นปัญหาในปัจจุบัน 
4. มีการเลื่อนชั่วโมงสอนในบางรายวิชาบ่อยมาก

๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศกึษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

1. มีการปรับแก้จํานวนช่ัวโมง บรรยายโดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงกับเน้ือหาที่สอน 

2. มีการปรับหัวข้อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์แพทย์สภา และคําอธิบายรายวิชา 

3. ได้เพ่ิมหัวข้อเช้ือด้ือยาในช่ัวโมงการสอนแล้ว 

4. แก้ไขเรื่องอาจารย์ที่เข้าสอนโดยลดช่ัวโมงของอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารลง 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๓.๘ การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่หลักสตูรใช้ในการจัดการความเสีย่งด้านนักศึกษา (เขียนอธบิาย) 
    - ผู้รับผิดชอบ 

    - ข้อมูลทีใ่ช้ประกอบ 
 

๒. แผนการจัดการความเสีย่งด้านนักศึกษา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 

๓. รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศกึษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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หมวดท่ี ๔ อาจารย ์

 

๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด                                เท่ากับ  .......๑๐ ......  คน 

   ๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก             เท่ากับ  .........๘.......  คน 

   ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก    เท่ากับ ........๘๐...... 
   ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ ...๕... จากคะแนนเต็ม ๕ 
  
หมายเหตุ 

๑.  หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 

-          ให้คํานวณจากอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒.  ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

               ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
  
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

   ๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด                                      เท่ากับ  ........๑๐......... คน 

   ๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                 เท่ากับ  ..........๔........  คน 

   ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ    เท่ากับ ............๔๐......... 
   ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ...๓.๓๓.....จากคะแนน
เต็ม ๕ 
  
หมายเหตุ 

๑.  หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 

-          ให้คํานวณจากอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒.  ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

           ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 
 
 

๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จํานวน .....๑๖.........  เรื่อง  
 
 

 

รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒ ๗ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online 

๐.๒  
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รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๒ ๐.๖ ๑ 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐ ๘ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  

 

๕. อาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ผูร้่วมสอน/อาจารย์พเิศษ ขอข้อมูลกับกนกวรรณ (ออย) 
  ๕.๑ อาจารยผ์ู้สอน หมายถงึ อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ 

(ระบุ ดร. หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
  

๒    

๓    

 

๕.๒ อาจารย์รว่มสอน หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 
 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล 
สังกัดคณะ 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทรป์ระสิทธ์ิ 
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๒     

๓     

 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์พิเศษ และทําหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ลําดับ
ที่ 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ –นามสกุล 
สังกัด 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทรป์ระสิทธ์ิ 
 

   

๒     

๓     

 

๖. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 
๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
 วิทยาลัยฯ ได้กําหนดข้ันตอนในการรับสมัครอาจารย์และให้ทางกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ดําเนินตามระบบท่ีกําหนดไว้ตามขั้นตอน
ดังนี ้
 

1.       กลุ่มวิชากําหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทีส่อดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 

2.       กลุ่มวิชาระบุวันเริ่มต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร วันสอบข้อเขียน วันสอบสอน วันสอบสัมภาษณ์ 
วันประกาศผลข้อเขียน และวันประกาศผลการคัดเลือก รวมท้ังวันรายงานตัว 

3.       กลุ่มวิชาระบุตัวแทนอาจารย์ในสาขาวิชาที่เปิดรับหรือสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้วิทยาลัยฯ แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม ่

4.       กลุ่มวิชาดําเนินการจัดทําบันทึกข้อความท้ังหมดต้ังแต่ ข้อ 1 – 3 ไปยังฝ่ายบริหารงานบุคคลเพ่ือดําเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

5.       การพิจารณาการคัดเลือกจะมีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสอน และการสอบสัมภาษณ์ การสอบสอนและการ
สอบสัมภาษณจ์ะดําเนินการในวันเดียวกันเฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนเท่าน้ัน 
 

๒. แผนการเตรียมการสาํหรบัอาจารย์ใหม่ 

    ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    ๑) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

     • ไม่มี              • มี  จํานวน    คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

     • ไม่มี              • มี  จํานวน    คน 

  ๓) สรุปสาระสําคัญในการดําเนนิการ  :   
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  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม  :   
 

๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 

- กระบวนการรบัอาจารย์ใหม่ 

- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

๑. ระบปุระกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเก่ียวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสตูร 
 
 

๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดําเนินการของคณะ/หลักสูตรที่กําหนดเก่ียวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

        วิทยาลัยฯ มีขั้นตอนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

1. กลุ่มวิชาพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตรจากคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ และเสนอรายช่ือ
อาจารย์ประจําหลักสูตรมายังฝ่ายบริการการศึกษา 

2. ฝ่ายบริการการศึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ความ
เช่ียวชาญ 
 
 

๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย ์

 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสตูร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วิทยาลัยฯ จัดทําแผนในการวิเคราะห์อัตรากําลังและแผนการพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการระยะเวลา 
5 ปี ที่แสดงให้เห็นอัตราคงอยู่ จําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ  
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๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
 
๑. แผนการบริหารและการพฒันาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 วิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุบการพัฒนาศักยภาพตนเองและการนําเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
๑. แผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย ์(อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ตามข้อมูลทีร่ะบุไว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์นาํความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามให้อาจารย์นําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอน 
     
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๑๐. การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งต้ังอาจารย์พเิศษ 
   
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    (สรุปผลการดําเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๑. การคงอยูข่องอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 
1. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสูตร ต้ังแต่เร่ิมใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน ๒  ครั้ง ดังนี ้
       

คร้ังที ่ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุที่ต้อง
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารอ้างองิ 

๑ นางปาริชาติ วงศ์เสนา
 

เปล่ียนจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไปเป็นประธานหลักสูตร 

สมอ. ๐๘ 
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รองศาสตราจารย์ป่วน   สุทธิพินิจธรรม 
 

เปล่ียนจากประธานหลักสูตรไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม ลาศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์  ศรีวรมาศ แต่งต้ังแทนนพ.สุริยง  แผลงงาม

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต แต่งต้ังเพ่ิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

สมอ. ๐๘ 

 นายเกริก สุวรรณกาฬ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จากสถาบันความร่วมมือแทนนพ.ศรัณย์ 

วรรณภาสนี เพื่อเพ่ือกํากับ ดูแลการจัด

การศึกษาในระดับคลินิกของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ 

 

 นายปริญญา ชํานาญ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จากสถาบันความร่วมมือแทน นพ.วิรัตน์  

ลือวิเศษไพบูลย์เพือ่กํากับ ดูแลการจัด

การศึกษาในระดับคลินิกของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ 

 

 นายมงคล  ภัทรทิวานนท์ แต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จากสถาบันความร่วมมือแทน นพ.ชล

วิทย์ หลาวทอง เพื่อกํากับ ดูแลการจัด

การศึกษาในระดับระดับคลินิกของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.
ศรีสะเกษ 

 

 นายศิระ  เมืองไทย 
 

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จากสถาบันความร่วมมือแทน 

พญ.วชิรญา  จึงเจริญนรสุข เพื่อกํากับ 

ดูแลการจัดการศึกษาในระดับคลินิกของ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
รพ.ศรีสะเกษ 

 

 
 
2. แนวทางหรือกลยุทธ์เพือ่ลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 

๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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หมวดท่ี ๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษา/ปีการศึกษา   
 ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 
 

รหัสวิชาและช่ือวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

                 

                 

                 

 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและช่ือวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

                 

                 

                 

 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและช่ือวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

                 

                 

                 

 
 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือตํ่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเน้ือหาที่กําหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากน้ีให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล
ที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  (หากจําเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ดําเนินการมาแล้วด้วย)  
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รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การดําเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการ
แล้ว 

xxxx xxx …….. มีผู้สอบได้ค่าเฉล่ีย A ร้อย
ละ ๑๐๐ 

๑.ต้ังกรรมการตรวจสอบการให้
คะแนนทุกส่วน 

๒. การประเมินผลเป็นการประเมิน
จากรายงาน กรณีศึกษาและงานอ่ืน ๆ 
ทําให้นักศึกษาได้คะแนนกลุ่มตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

๑.ให้อาจารย์ตรวจรายงานและ
แยกผลงานเป็นรายบุคคล 

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได้ดําเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดําเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

มาตรการทดแทน 

ที่ได้ดําเนนิการ  
(ถ้ามี) 

 อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  เช่น เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา สอนเสริม 
ฯลฯ 

   
   
 

 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
  คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) 
เช่น สาระท่ีขาดและจําเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาท่ีสูงข้ึน 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลทีส่อนเนื้อหารายวิชา    
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนท่ีได้ดําเนนิการ 

(ถ้ามี) 
 

  อธิบายสาระ หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุ  

เช่น มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพ่ิม 

   
   
 

๔. การปรบัปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทนัสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดทีป่รับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 
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๕. การปรบัปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

รายวิชา รายละเอียดทีป่รับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุง 
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หมวดท่ี ๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดที่ระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา 
   
 

๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  
ที่ รายวิชา ผลการประเมิน

คะแน
น 

ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

๑ ๑๔๑๑ ๑๐๑ ภาษาไทยกับการ
ส่ือสาร 

๔.๔๓ ระดับมาก  

๒ ๑๔๑๑ ๑๐๔ ศิลปะการใช้ภาษาไทย ๔.๔๗ ระดับมาก  

 
 

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีสําคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
 

๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 

๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    - ผลการประเมิน 
     
 

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีสําคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน                
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

แนวทางการพจิารณากําหนดผู้สอน 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๒. การดําเนนิการเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศกึษา (ถ้ามี) 
 

๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนนิการเก่ียวกับการฝกึประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 

     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 

๒. รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการดําเนนิการเก่ียวกับการฝึกประสบการณภ์าคสนามหรอืสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

    - จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม  
    - จํานวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีสําคัญจากผลการผลการดําเนนิการเก่ียวกับการดําเนนิการเก่ียวกับการฝึก
ประสบการณภ์าคสนามหรอืสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

3. การกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
   
 

๒. รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรกึษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗   
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๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการกําหนดหัวข้อและการแต่งต้ังอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

4. การกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทาํโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
  

1. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เก่ียวกับการกํากับติดตามความก้าวหนา้ในการทําโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ทีป่รึกษา 

 

2. รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบจากการดําเนนิการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. การให้ทนุวิจัยและทุนการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการให้ทนุวิจัยและทุนการตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทนุ 
   
 

๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทนุการตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการใหทุ้นวิจัยและทนุการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศกึษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
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๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๖. การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

 1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบซึ่งประกอบด้วยเน้ือหาหลายแขนง ทําให้แต่ละรายวิชามีผู้สอนหลาย
ท่าน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย 
  
2. การพิจารณาผู้สอนจะคํานึงถึงความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความชํานาญในเนื้อหาที่สอน 
ผลงานวิจัย หรอืประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาน้ันๆ 
  
3. ในกรณีจําเป็นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ และกําหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้า
ไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์พิเศษ 

การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

1. ประธานรายวิชามีการจัดทําประมวลรายวิชาเพ่ือแจกให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเริ่มเรยีนรายวิชาน้ันๆ และมีการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงกับประมวลรายวิชา 
  
2. ในแต่ละรายวิชามีการกําหนดมาตรฐานในการจัดทําขอ้สอบให้เป็นแนวทางเดียวกัน การจัดสอบและการตัดเกรดใช้
เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
  
3. มีการจัดประชุมวิพากษ์ข้อสอบโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้เช่ียวชาญก่อนการสอบทุกคร้ัง 
  
4. มีการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบภายหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละรายวิชา 

5. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
6. มีการพัฒนา/การปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมนิการ
เรียนการสอนในปีที่ผ่านมา โดยดูจากข้อเสนอแนะและขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาใน มคอ. 5 และนาํไป
ปรับปรุงใน มคอ. 3 ในปีถัดไป 

. มีการบูรณาการโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชาต่อภาค
การศึกษา (ในปีการศึกษาที่ผา่นมามีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน 4 รายวิชาคือ หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3, ระบบหายใจ, เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 1 และ 2)  
 

๒. รายงานการการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๗. การกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
  1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีกลไกกําหนดให้ประธานรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ. 3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
  
2. กรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิกและช้ันคลินิกกํากับให้ประธานรายวิชาจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ. 3 
  
3. กําหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนหลังจากเรียนจบในแต่ละรายวิชาในระบบ REG และวิเคราะห์คุณภาพของ
การสอนในมุมมองของผู้เรียน โดยให้ประธานรายวิชานําเสนอต่อกรรมการบริหารงานวิชาการและกรรมการประจํา โดย
ผ่าน กรรมการรายวิชาและกรรมการวิชาการช้ันปรีคลินิก ว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่ อย่างไร และจะมีการ
ปรับปรุง 
 

๒. รายงานการกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทาํรายงานผลการ
ดําเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 

๑. แผนดําเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 เช่น  
- การให้ความรู้และระดับช้ันความสําคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

- การช้ีแนะแหลง่ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ
ทุนสนับสนุน 

- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศกึษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษ 

 

๒. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลกัสูตร 

    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา  
 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 

๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.3) 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
1. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนทีแ่สดง

การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)ในแต่ละด้าน ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)และมกีารใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย พร้อมทั้งระบุสัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการ
ประเมิน อย่างชัดเจน  

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตร ประธานรายวิชาและ ผู้ประสานงานรายวิชา และ/หรือ ผู้รบัผิดชอบรายวิชาดําเนินการ
จัดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามระบบและกลไกที่วางไว้ และ รายงานผลการประเมิน (คะแนนสอบ) 
ครั้งที่ 1ของนักศึกษา แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของตนเองในกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

3. ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องมีมติรับรองผลการศึกษา จากคณะกรรมการประจํารายวิชา คณะกรรมการวิชาการช้ันปรี
คลินิก คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   และ คณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

4. นักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสอบรวบยอด และการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ครั้งที ่
1 และ ครั้งที ่2  

 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
    
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา         
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนนิการเก่ียวกับการประเมินวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้า
อิสระ  
 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    จํานวนนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

    จํานวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
     
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน 
 

๑. แนวปฏิบัติ และขั้นตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน 
 
 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินประสทิธผิลของกลยุทธก์ารสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธผิลของการสอนและผลการเรียนรูท้ั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู ้
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการสือ่สารและ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  
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๖. ทักษะพสิัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

๑. แนวปฏิบัติและขั้นตอนของหลักสูตรทีดํ่าเนนิการเก่ียวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรูข้อง
หลักสูตรที่อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 

 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เหมาะสม มรีะบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยได้มีการมอบหมายให้
หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบในกิจกรรมทีส่นับสนุนสิ่งเรียนรู้ อันประกอบไปด้วย อาคาร สถานที ่จัดหาห้องเรียน 
ปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ ทางวิทยาลัยได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการ โดยมี
ห้องเรียนปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิที่จําเป็นต่อการเรียน ห้องพักนักศึกษา ห้องเรียนกลุ่มย่อยซึ่ง
มีอุปกรณ์สําหรับทํางานกิจกรรมกลุ่ม เช่น กระดานนําเสนองาน ไวท์บอร์ด ปากเคมี เป็นต้น มีวิทยบริการที่มีเอกสาร 
หนังสือตําราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สื่อวิดีทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ งานวิจัยตีพิมพ์ของ
สาขาวิชาชีพแพทย์และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฐานข้อมูลทีม่คีวามน่าเช่ือถือ สามารถอ้างอิงตามหลักทางวิชาการได้ซึ่ง
จําเป็นต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร และนักศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนของหลักสตูร รวมทั้ง wifi 
ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้สําหรับบริการอาจารย์ และนักศกึษา ในขณะเดียวกันทางวิทยาลัยยังอํานวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาระดับช้ันคลินิกซึ่งศึกษาอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ที่อยู่นอกเขตมหาวิทยาลัยและต่างจังหวัด ที่มีความ
ประสงค์จะใช้ฐานข้อมูลการเรียนรู้จากทางวิทยาลัยและจากมหาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนและพัฒนา
งานวิจัยอีกทั้งยังมีระบบการบํารุงรักษา มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การลงโปรแกรมป้องกันไวรัส 
ปรับปรุงและซอ่มบํารุงอย่างสม่ําเสมอ  
 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรูข้องหลักสูตร  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

   ทางหลักสูตร มีการสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียน อาทิ ตําราทางการแพทย์ หนังสืออิเล็คทรอนิกส ์
ฐานข้อมูลต่างๆ ไปยังอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร มกีารแจ้งเข้ามาซ่อมบํารุงของฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เพ่ือทําอัพเดทโปรแกรมต่างๆแก่คอมพิวเตอร์ของอาจารย์ในหลักสูตร และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปีละ
หน่ึงครั้ง มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเข้า
ที่ประชุมของคณะกรรมการประจํา และได้ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทําให้มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียน
ได้เกิดประโยชน์ ทําให้การทํางานการเรียนของนักศึกษามีคุณภาพย่ิงขึ้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศปีละหน่ึงครั้ง  
 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข้องหลักสูตร 
 

๑. แนวปฏิบัติและขั้นตอนของหลักสูตรทีดํ่าเนนิการเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลกัสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนนิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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หมวดท่ี  ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

๑. ความพงึพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสตูร 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 

    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

5. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๒. ความพงึพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสตูร 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 

    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตรของนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 

    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
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๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงานเพ่ือแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

5. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ในการสํารวจความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสตูรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร  
    - ผู้รับผิดชอบ 

    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสตูรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 

๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. ผลการดําเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนรว่มในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลอ้งกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้าม)ี ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

 

๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

๑๓.   
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หมวดท่ี  ๘  การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 

๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา 

 มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 

๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในชว่ง ๒ ปีที่ผา่นมา 

 มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ปัญหาอุปสรรคในการบรหิาร
จัดการหลักสตูร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

   
 
 

หมวดท่ี  ๙  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

๑.  ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา   
 

แผนการดําเนินการ กําหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
สําเร็จ/ไม่สําเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 

     
     

 

๒.  ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสตูร  :  ( จํานวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :   (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา   การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ  :   

 

๓.  แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรับป ี 
แผนการดําเนินการ กําหนดเวลาที่คาดว่าจะ 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 
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วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตถูกต้องเป็นความจริงทุก
ประการ 

 

1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 
(นางปาริชาติ  วงศ์เสนา) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(รองศาสตราจารย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(นางศุทธินี  ธิราช) 

4. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี) 

5. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์  ศรีวรมาศ) 

6. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พนมเขต) 

7. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(นายเกริก สุวรรณกาฬ)                             จากสถาบันความร่วมมือ 

8. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(นายปริญญา ชํานาญ) จากสถาบันความร่วมมือ 

9. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(นายมงคล  ภัทรทิวานนท)์                         จากสถาบันความร่วมมือ 

10. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 
(นายศิระ  เมืองไทย)                                 จากสถาบันความร่วมมือ 
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.................................................. 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัยาการย์  ศรวีรมาศ) 

                   ตําแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 
 

.................................................. 
                  (แพทย์หญงิศุทธนิี  ธิราช) 

                    ตําแหน่ง  รองคณบดีฝา่ยบริการการศกึษา 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 
 

              .................................................. 
      (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สทุธิพนิิจธรรม) 

    ตําแหน่ง  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 
 

         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน)์ 

            ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิน้ปีการศึกษา 

 


