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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ  
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
 หน้า 

 
 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1  
ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บริหาร 2  
ส่วนที่ 3 บทน า 3 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดี” จ าแนกเป็นด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการอยู่ใน “ระดับดี” ด้านการบริการ
วิชาการอยู่ใน “ระดับพอใช้” 

ผลลัพธ์ด้านปัจจัยน าเข้าของการผลิตบัณฑิตอยู่ใน “ระดับดี” แต่ผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร ยังต่ ากว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้  

ด้านการผลิตบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งสองหลักสูตร แต่ผลลัพธ์ของบัณฑิตบางด้านยังต้องปรับปรุง เช่น ด้านการจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
โดยเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ควรต้องด าเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ด้านการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้วิชาการ/วิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขต้องปรับปรุง  

ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งสองหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก แต่
จากการสัมภาษณ์บัณฑิต พบว่า บัณฑิตมีความภาคภูมิใจที่จบจากสถาบันแห่งนี้ แต่ยังไม่ทราบอัตลักษณ์ที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ก าหนด ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้มีอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” ตามที่ก าหนดไว้ 

ด้านบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึน หากมีการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพัน และน าผลส ารวจดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาด้านบุคลากรให้สอดคล้อง จะส่งผลให้องค์กรมีผล
การด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น 

ด้านการวิจัย  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีคณาจารย์ที่มีความสามารถขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจ านวนมาก และมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติสูง หากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีกระบวนการที่เป็นระบบในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยจนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ จะเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ด้านการเป็นสถาบันชั้นน าในระดับอาเซียนได้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรมีการก าหนดทิศทางการวิจัยและการบริการวิชาการ
ที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่เป็น “ภูมิปัญญาทางด้าน
สุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  
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ส่วนที่ 3 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จามรี  ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  เสาหิน กรรมการ 
3) ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร กรรมการ 
4) นางกุลธรา  มหาดิลกรัตน ์ กรรมการ 
5) นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร กรรมการ 
6) นายรัฐพล แม่นธน ู เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3) เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะโดยสังเขป 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสถล

มาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม พ .ศ.2545 ภายใต้
โครงการ จัดตั้ง “วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2545 มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบ
องค์กรในก ากับของรัฐ และมีหน้าที่เพื่อผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่
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เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเฉพาะ 4 จังหวัด  อีสานใต้ตอนล่าง อันได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์อยู่ในอันดับต้นๆ  ของประเทศ  โดยมี ศ.นพ .ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 ปี 2546 ในการเปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2547) 
ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2546ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวต่อมาได้ผ่าน
การรับรองจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ต่อมาปี 2548 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ) ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548 และได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 

 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น 
183 คน และ ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจ านวน 64 คนและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) รวมทั้งสิ้น 306 คน โดยส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จ านวน 309 คน 

ปรัชญา 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

เป้าหมาย  

1) เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2) ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน

และประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
3) สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์สู่พื้นที่

ชนบทห่างไกล 
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีข้ึน 

พันธกิจ  

1) สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้    
2) คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
3) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไป 
4) ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
5) บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
6) ท านุบ ารุง ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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อัตลักษณ์“สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 

เอกลักษณ์“ภูมิปัญญาทางด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
 
หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดการเรียนการสอนใน ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร ระดับ 
มาตรฐาน  

อ. 1 
ผลประเมิน 

อ.2-4 
คุณภาพ 

1 แพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตร ี ได้มาตรฐาน 3.24 ด ี

2 สาธารณสุขศาสตร ์ ปริญญาตร ี ได้มาตรฐาน 3.09 ด ี

ผลประเมินรวมระดับคณะ ทุกหลักสูตร 3.17 พอใช้ 

 

 

 

 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม  2558 

7 

 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 
1 (รหัส 57) 36 127 163 
2 (รหัส 56) 36 79 115 
3 (รหัส 55) 35 91 126 
4 (รหัส 54) 36 52 88 
5 (รหัส 53) 36 - 36 
6 (รหัส 52) 16 - 16 

นักศึกษาตกค้าง (ถ้ามี) 3 1 4 
รวม 198 350 548 

 

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมท้ังสิ้น 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
รวมต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1 30 45 47 9 1 0 10 57 
 

 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ปฏิบัติงาน ลาศึกษา ปฏิบัติงาน ลาศึกษา รวม 

47.5 11 1 0 48.5 11 59.5 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 
ต่ ากว่า ป.ตรี ประกาศนียบัตร ตรี โท รวม 

11 1 51 7 70 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 
 

1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) และ  common data setของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขปีการศึกษา 2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
 

1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมิน ฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจ
เยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินิสิตนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ แต่ละองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขได้ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝุายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การ
สัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่
ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝุายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝุายเลขานุการน าเสนอรายงานการ ตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557 แก่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในปีการศึกษาต่อไป 
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2.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ตรวจหลักฐานที่ คณะ น าเสนอผลการด าเนินงาน ตาม  5 

องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ส่วนที่  5 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผลการด าเนินงานของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ตาม 5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณา หารือผลการประเมิน คุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 
2558 โดยคณะกรรมการ ประเมินฯ พิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา รายองค์ประกอบ  และข้อเสนอแนะ
โดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ ได้
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.92 คะแนน จากค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ “ดี” โดยแสดงรายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม
ตาราง ป.1 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม  2558 

11 

 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ค.กก.ประเมินฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต     3.60 ดี 

 สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.17 3.17 พอใช้ 

 สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  44.44 5.00 ดีมาก 

  - ป.เอก 26    

  - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 58.5    

 สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 10 17.09 1.42 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  - ต าแหน่ง ผศ. 9    

  - ต าแหน่ง รศ. 1    

  - ต าแหน่ง ศ. 0    

  - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 58.5    

 สกอ. 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   5.00 ดีมาก 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2557  379.778   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ค.กก.ประเมินฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  - ปริญญาตร ี  379.778   

  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  47.5   

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  7.995   

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 8   

  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  -0.058   

  เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  5.00   

 สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี    (1-4, 6) 5 4.00 ดี 

 สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี (1-3) 3 3.00 พอใช้ 

2. การวิจัย     4.48 ดี 

 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  (1-4, 6) 5 4.00 ดี 

 สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5,009,850.00 103,295.88 5.00 ดีมาก 

  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน 3,196,900.0    
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ค.กก.ประเมินฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก 1,812,950.0    

  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 48.5    

  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 47.5    

  - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 1.0    

 สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 15.8 26.55 4.43 ดี 

  - รวมจ านวนผลงานวิจัย(ช้ิน) 29    

  - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 15.80    

  -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

13    

  -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

1    
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ค.กก.ประเมินฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

12    

  -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 (1.00) 

3    

  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 59.5    

  - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 58.5    

  - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 1.0    
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ค.กก.ประเมินฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

3. การบริการวิชาการ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม   (1-3, 6) 4 3.00 พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (1-4, 6) 5 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ     4.50 ดี 

 สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ฯ 

(1, 4-7) 5 4.00 ดี 

 สกอ. 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (1-6) 6 5.00 ดีมาก 

คะแนนการประเมนิคุณภาพภายใน (สกอ.)   3.92  

คุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.)   ดี  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมิน คุณภาพภายในโดยรวม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ปีการศึกษา 
2557 อยู่ในระดับ “ด”ี เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับ “ดี” จ านวน 4 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร
จัดการ และมี 1 องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “พอใช้” คือ ด้านการบริการวิชาการ 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า ( input) ด้านกระบวนการ ( process) 
และด้านผลลัพทธ์ (out put) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ในระดับ “ดี”  

 
1. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 
   ตารางที่ ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 3.81 3.50 3.17 3.60 ดี 

2. การวิจัย 5.00 4.00 4.43 4.48 ดี 

3. การบริการวิชาการ - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
  

 4.11   3.86   3.80   3.92 ดี 
  ดี ดี ดี ดี 

 
เกณฑ์ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม  2558 

17 

 

2.จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 

2.1 ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่เป็นผลลัพธ์ด้านปัจจัย
น าเข้าทั้งด้านนักศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งผลผลิต อยู่ในระดับดี 
 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ พบว่า วิทยาลัยฯ ยังมีจุดที่ควรพัฒนา เช่น  

1) กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับเปูาหมาย และวิสัยทัศน์
ขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการบริการวิชาการ แผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ควรจัดท าเป็นแผนงานที่มีการก าหนดเปูาหมายของแผนและสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และ
ทิศทางขององค์กร 

3) ควรมีการประเมินแผนการด าเนินงานทุกด้าน ว่าบรรลุตามเปูาหมายของแผนทั้งด้าน
คุณภาพ แนวทางการด าเนินงาน และผลลัพธ์ และน าผลประเมินมาทบทวนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในแผน
นั้นๆ ว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนดังกล่าวในปีต่อไป  
 
 

2.2 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1) FTEs เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก มีสัดส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1) ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์น้อย  
2) ไม่พบการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน ผลการด าเนินงานเร่ืองการ

ประเมินเป็นเพียงการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถที่
จะน าไปใช้ในการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา รวมถึงการปรับปรุงใน
การจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1) ด้านการส่งเสริมเพื่อเพิ่มต าแหน่งวิชาการ ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของอาจารย์ จัด

ให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในอาชีพแก่คณาจารย์รายบุคคล พร้อมส ารวจความต้องการความ
ช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

2) ด้านการให้บริการนักศึกษา ควรมีกระบวนการที่เป็นระบบที่ชัดเจน เช่น เร่ิมจากมีกระบวนการรับฟัง
ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา เพื่อน ามาจัดท าแผนในการให้บริการแก่นักศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการ และมีการก าหนดเปูาประสงค์/ตัวชี้วัดที่ชัดเจนของกระบวนการดังกล่าวที่
ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการท างานและผลลัพธ์ จัดให้มีการประเมินหรือทบทวนตามเปูาประสงค์ ที่
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นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่น ามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการให้การบริการนักศึกษา 

3) ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรก าหนดเป็นแผนพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาประสงค์
และตัวชี้วัดที่จะส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ด้าน โดยแต่ละด้านมีกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการ ในการประเมินผลควรมีการประเมินแผนดังกล่าวว่าในแต่ละ
กิจกรรมหรือโครงการสามารถด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงในปีต่อไป ซึ่งใน
รายงานที่น าเสนอ พบว่า บางโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐาน TQF เช่น การรับรางวัลจากการประกวด ไม่ใช่กิจกรรมการการพัฒนาทักษะทาง
ปัญญา และไม่พบกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เป็นต้น  

4) ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะ/ศักยภาพที่ควรพัฒนาของนักศึกษา ก่อนก าหนดโครงการหรือกิจกรรมที่
จะพัฒนานักศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดเด่น 

1) คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวนมาก 
2) มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ด้านการส่งเสริมการวิจัย ไม่พบหลักฐานของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และนักวิจัยที่
เป็นระบบ  

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1) ควรมีการส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย ในการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย เช่น การใช้
สถิติในการวิจัย การน าเสนอโครงการวิจัยในระดับนานาชาติ เป็นต้น เพื่อให้สามารถจัดให้มีการส่งเสริม
การวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 

2) ควรมีการตั้งเปูาหมายของโครงการวิจัย ที่ตอบสนองตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อการสนับสนุน
งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนตามเปูาหมาย 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

- มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในหลากหลายพื้นที่  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่พบหลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1) ควรจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยฯ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่ได้

ก าหนดและได้มีการส ารวจความต้องการไว้แล้ว พร้อมก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
รวมทั้งก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาชุมชนที่เป็น
รูปธรรม  

2) แผนการให้บริการวิชาการที่รายงาน เป็นเพียงโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่ครอบคลุมชุมชนที่ก าหนด 
นอกจากนั้น ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจให้เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนเปูาหมาย เพื่อให้ได้
ความต้องการที่แท้จริง ในการน ามาจัดท าแผนการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ 

3) เช่น ในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ควรมีการก าหนดเปูาหมาย คือ ผู้สูงอายุมีผล
การประเมินการท ากิจกรรม (ADL, Activity Daily Living) อยู่ในระดับดีขึ้น หลังการรับบริการ เป็นต้น 
วิทยาลัยฯ ควรจัดท าแผน action plan ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และประเมินผลกิจกรรมโครงการที่
ก าหนด เพื่อปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป    

4) การด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคม ควรแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
โดยใช้ความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาลัยฯ  

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

-  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่พบการน าผลการประเมินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- ควรมีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน เช่น ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรมไทย ด้านภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามจุดเน้นของสถาบัน ก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องในแต่ละด้าน 
มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน เพื่อให้สามารถประเมินผลของแผนดังกล่าว เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมหรือโครงการในปีต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

-  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1) มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละหลักสูตร แต่วิธีการค านวณค่าใช้จ่ายยังไม่สะท้อนต้นทุน

จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร ( unit cost) ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการและจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
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2) มีการระบุความเสี่ยงที่ต้องแก้ไข และผู้รับผิดชอบ แต่ไม่พบผลการรายงานความเสี่ยงที่ลดลง เช่น บัณฑิต
ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกไม่บรรลุเปูาหมาย ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น  

 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1) ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ที่จะเป็นสถาบันชั้นน าแหล่งการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน เช่น ในการท า  SWOT analysis ควร
วิเคราะห์จุดแข็ง และโอกาสในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งผลที่ได้จากการท า SWOT analysis จะท าให้วิทยาลัยฯ สามารถก าหนดความท้าทาย และ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ที่จะน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สามารถตอบสนองเปูาหมายและน าไปสู่วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ได้  

2) ด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรโดยรวม แม้ว่า จะมีการประเมินหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่
พบว่า จ านวนนักศึกษาแพทย์ ที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับต่ านอกจากนั้นการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF ทั้งที่รายงานและจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตพบว่า 
หลักสูตรแพทยศาสตร์ มีผลประเมินด้านความรู้วิชาการวิชาชีพ และด้านทักษะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
น้อยกว่าด้านอื่น ส่วนหลักสูตรสาธารณสุข มีผลการประเมินด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านความรู้วิชาการวิชาชีพ และด้านทักษะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย
กว่าด้านอื่น ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

3) ด้านการจัดการความรู้ แม้จะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีรายงานเอกสารใน website แต่ยังไม่
มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการ
สืบค้น และควรแสดงให้เห็นถึงการน าองค์ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับคณะ/วิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2558 
ณ ห้อง CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 

วันจันทร์ที่   5   ตุลาคม  2558    
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 

CMP 412 

09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
โดย คณบดีกล่าวสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม    

CMP 401 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน CMP 412 
12.00 -  13.00 น. คณะกรรมการพักรับประธานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่างเช้า-

บ่าย 
CMP 412 

13.00 - 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการ
ตรวจเอกสารหลักฐาน 

CMP 412 

13.30 - 14.00 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
- ประธานหลักสูตร ท้ัง 2 หลักสูตร 
- หัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์จากศูนย์แพทย์ฯ 
(รพ.สรรพสิทธ์ิ และ รพ.ศรีสะเกษ)                           

(CMP 401) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี/ รองคณบดี / 

ผู้ช่วยคณบดี      
(CMP 412)  

14.00 - 14.30 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
 ผู้แทนอาจารย์  
 (CMP401) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  

(CMP 412) 
14.30 - 15.00 น. 

 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 

  นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาละ 3 คน) 
(CMP 401) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
  อาจสัมภาษณ์บัณฑิต / นายจ้าง (ทาง
โทรศัพท)์  หรือแจกแบบสอบถามแทน                   

(CMP 412)    
15.05 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน CMP 412 
 

วันอังคารที่  6  ตุลาคม 2558 
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 – 10.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และให้ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจ้งเพิ่มเติม  CMP 412 
10.30 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจาแก่ 

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
CMP 401 
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2.  บันทึกภาคสนาม 
ศูนย์แพทย์ และโรงพยาบาลร่วมผลิต (รพ.สรรพสิทธิ์ฯ และ รพ.ศรีสะเกษ)                         

รพ.ศรีสะเกษ รพ.สรรพสิทธิ์ฯ 
1. มี ค.กก.พัฒนาหลักสูตร มีการประชุมร่วมกับคณะ ใน

การวางแผน นักศึกษา ในส่วนของ ศรีสะเกษ 
2. มีการจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา สัมผัสกับชุมชนโดยตรง 

ตามเกณฑ์ 1.5-1.6  
3. มีกิจกรรมการเสริม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา กับ 

นักศึกษา (meeting) 
4. มีการก าหนดโครงการกิจกรรมระยะยาว ทั้งเทอม ทั้งนี้ 

มีทั้งส่วนทั้งส่วนที่ศูนย์จัดให้ และ  นักศึกษา เสนอเข้ามา 
โดย ศูนย์จะพิจารณาด าเนินการ 

5. มี นักศึกษา ที่ request ให้ ศูนย์ จัดเหมือนกับ สรรพ
สิทธิ์ แต่บริบทของศูนย์ไม่เอ้ือ 

6. มีสโมสร นักศึกษา  
7. มีการประเมินผลโครงการการจัดกิจกรรม นักศึกษา  
8. มีการจัดท า ยุทธศาสตร์ของศูนย์ เพื่อท า swot และเชิญ 

stake holder  ร่วมจัดท าแผนฯ 
9. เหมือนก่อน ศูนย์ก าหนดให้อาจารย์ดูแล นักศึกษา 

ปัจจุบัน นักศึกษา สามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้ด้วย 
10. สัดส่วนอาจารย์ ต่อ นักศึกษา (1 ต่อ นักศึกษา 2-3คน) 
11. ลิ้งฐานข้อมูลกับ จุฬา และมี mou กับ ม.มหิดลดึงข้อมูล

จากห้องสมุดมหิดล โดย นักศึกษา และหมอ ใช้โดยไม่
เสียเงิน 

12. มีแผนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนแต่ยังไม่ได้ด าเนินงาน 

13. สิ่งที่อยากให้คณะปรับ – ควรมีทีมหลักของคณะ ในการ
ประสานและเชื่อมโยงการด าเนินงาน ตามงานกับศูนย์
ต่างๆ หรือการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับศูนย์ต่างๆ   

14. อยากให้ทาง ม.อุบลฯ/คณะ  มีการประสานร่วมกัน เร่ือง
ฐานข้อมูลทางวิชาการ เร่ืองการเขียนบทความทาง
วิชาการ การเขียนผลงานทางวิชาการ 

15. อยากให้ ส านักวิทยบริการ ซื้อฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ
ด าเนินการ ให้ทั้งสองศูนย์  

16. รพ.ฯ ร่วมกับอาจารย์ มข. จัดติวการเรียน/การฝึกปฏิบัติ
ให้แก่นักศึกษา 

1. แต่ในส่วนของของ สรรพสิทธิ์ แยกการจัดกิจกรรมเลย 
เนื่องจาก รพ.สรรสิทธ์ รองรับ นักศึกษา จาก สอง
มหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดกิจกรรม นักศึกษา จึงต้อง 
follow กับของ มข.เป็นส่วนใหญ ่

2. การจัดกิจกรรมต้องท าทุกศุกร์ช่วงบ่าย แต่การจัด
กิจกรรมเป็นการก าหนดแบบระยะสั้นๆ ไม่ได้วางแผน
ระยะยาว ทั้งขึ้นขึ้นอยู่กับการปรับตามบริบทของ 
นักศึกษา 

3. ก าหนดให้ อ.ที่ปรึกษา พบกันเป็น informal ปี ละ 1-2 
คร้ัง 

4. สิ่งสนับสนุนการเข้าฐานข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการชีพ ทาง 
สรรพสิทธ์ มีการลิ้งค์ข้อมูลจาก มข และ จุฬา และบาง
ลิ้งค์ฐานข้อมูลต้องซื้อเอง  

5. สรรพสิทธิ์ มีการสนับสนุนซื้อ tablet ให้ นักศึกษายืม 
เพื่อการศึกษาในช่วงที่อยู่ สรรพสิทธิ ์

6. สิ่งที่อยากให้คณะปรับ – พัฒนาอาจารย์มากข้ึน แต่ไม่ได้
คาดหวังกับ ม.อุบล เนื่องจาก staff ยังน้อย 

7. อยากฝาก มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนงบประมาณ ให้
คณะ มากข้ึน 
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ผู้แทนอาจารย ์
1. มีอาจารย์พี่เลี้ยง ในการดูแลอาจารย์ใหม่ โดยมี ค.กก.พิจารณาในการแนะน าให้ค าปรึกษาอาจารย์

ใหม่ 
2. มีการแจ้งเวียนการอบรม แต่อาจารย์บางครั้งไม่ได้ตามข้อมูล 
3. มีระบบวิภาคข้อสอบ จาก อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์จากภาคต่างๆ ซึ่งช่วยในการออกข้อสอบของ

อาจารย์ใหม่ 
4. การอบรม คณะมีงบประมาณสนับสนุน 15000 บาท และ 10000 บาท ในการตีพิมพ ์
5. มีการอบรม และปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ของมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

(แต่คณะไม่ได้มีระบบในการให้ความรู้/กระตุ้นอาจารย์ทางนี้ ซึ่งหากมีจะเป็นการดีมาก) 
6. อุปกรณ์ สนับสนุนงานวิจัย บางอย่าง ไม่มี ต้องไปท าที่ ม.ขอนแก่นบ้าง ซึ่งบางครั้ง อุปกรณ์ที่เป็น 

basic ที่คณะมี ยังไม่ครบ 
7. การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา – ร่วมกับทีมอาจารย์อาจารย์ และทีมของงานกิจการ นักศึกษา ในการ

บริหารจัดการ  
8. เด็กตามศูนย์แพทย์ – มีการไปนิเทศ นักศึกษาตาม รพ.ต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน แต่ กรณีที่ 

นักศึกษา มีปัญหาเคสพิเศษทางศูนย์แพทย์ จะแจ้งมาทางคณะ 
9. งานกิจการ นักศึกษา ใช้ social network ในการติดต่อระหว่าง นักศึกษาที่ไปเรียนตาม รพ. 
10. อยากให้คณะสนับสนุนทางด้านการวิจัยมากข้ึน การเปิดโลกทัศน์ทางการวิจัยยังแคบ รวมทั้ง

อาจารย์ และนิสิตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ การบริหารจัดการของวิทยาลัยยังติดกรอบของราชการมาก
เกินไป ท าให้การวิจัยติดกรอบและผู้บริหารควรเปิดรับฟังความเห็นของผู้เก่ียวข้องให้มากข้ึน 

11. ภาระงานการเรียนการสอนมากกว่า ภาระงานด้านการตรวจคนไข้ ซึ่งท าให้ความรู้อาจไม่ได้ใช้  
12. คณะมีสิ่งสนับสนุนต่างๆ ดี แต่เป็นเร่ืองของการบริหารจัดการส่วนตัวของอาจารย์เองที่ต้องปรับ 
13. ระบบที่ยังไม่เป็นระบบเท่าไร การบริหารจัดการทางวิชาการ ควรมีระบบแจ้งเพื่อทราบ การบริหาร

จัดการ การก าหนดภาระงาน และเส้นทางความก้าวหน้า ยังไม่ทราบ 
 

ผู้แทน นักศึกษา 
1. นักศึกษาปี 3 ที่สัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกที่ฝึกงานโดยความสมัครใจ แต่ นักศึกษารุ่นน้อง ใช้วิธีการ

จับฉลาก 
2. ปีหนึ่ง เรียนนอกคณะส่วนใหญ่ ท าให้ม ี
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล นักศึกษาในสาขา แต่มีเฉพาะบางท่าน ที่มี นักศึกษาที่ดูแลทั้งสาธาร 

และ แพทย ์
4. มีการก าหนดให้ นักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีช่องทางในการติดต่อ นักศึกษา หลาย

ช่องทาง ทั้ง line facebook เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
5. ทางคณะ มีการให้สโมสร นักศึกษา เสนองบฯ และประชุมแจ้งงบประมาณ 
6. ส่วนโครงการอ่ืนๆๆ นักศึกษา ยังไม่มีการท า ส่วนใหญ่ใช้ไฟล์เดิม จากปีที่ผ่านมา 
7. สิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน มีหนังสือหลากหลาย แต่จ านวน copy ไม่เพียงพอกับ นักศึกษา 
8. การเข้าใช้ฐานข้อมูลการเรียนการสอน เช่น วิจัย คณะมีการสอนเข้าใช้งานอยู่  
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9. สาธารณ คณะมีแหล่งฝึกงานให้ หรือ นักศึกษา แจ้งความจ านงมาให้ทางคณะด าเนินการได ้
10. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ทางคณะมีการติว และให้ทดสอบทาง technical skill และ

วิชาการ pre clinic  
11. นักศึกษา อยากให้มีการฝึกหรือสังเกตการณ์ ก่อนการออกฝึกงานจริง 
12. อุปกรณ์ เช่น projector มัว / slide ไม่ชัด / มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นสะท้อน

มหาวิทยาลัย ในระบบ reg 
13. กิจกรรมเพียงพอกับชีวิต นักศึกษา แต่ ปีนี้ เปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่างๆ มารุมที่ช่วงเดือน ส.ค.  
14. **อยากให้คณะมีลานกิจกรรมกว้างๆๆ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งคณะอื่นๆๆ มี ส่วนสนาม

กีฬากลาง คนใช้เยอะ 
15. อยากให้มี โรงอาหารกลางของคณะ 
16. สัญญาณไวไฟ ไม่ครอบคลุมภายในห้องของคณะ (ตรงหน้าห้อง 310 และ 103) เพราะ นักศึกษาทุก

สาขาใช้เยอะ  เนื่องจากเป็น แลปด้วย  
17. สื่อการเรียนการสอน มีช่องทางในการแชร์ร่วมกัน ทางช่องทางสื่อต่างๆ เช่น อีเมล์ หรือ ไลน์กลุ่ม 
18. การสื่อสารกับศิษย์เก่า รุ่นพี่มีบ้าง 
19. ควรเปลี่ยนหลอดไฟ /หลอดไฟขาด โดยเฉพาะหน้าห้องสโมสร ควรมีการส ารวจ 
20. โรงจอดรถ ไม่เพียงพอ รถ 

 
ผู้บริหารคณะ 

1. การตั้ง vision ควรต้องมีค่าเปูาหมายที่ชัดเจนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานที่ตอบสนอง vision ที่ก าหนด 

2. คณะมีการท า SWOT แต่ไม่สอดคล้องกับ Vision และการท า SWOT ยังไม่ชัดเจนในจุดแข็งและ
จุดอ่อนของคณะ 

3. กลไกการท างานของคณะส่วนใหญ่ เป็น inspiration ยังไม่มีกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจน 
4. ทิศทางงานวิจัย ยังไม่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

 
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. มีระบบสารสนเทศที่ให้ผู้บริหารสามารถเข้าไปดูข้อมูลในฝุายต่างๆ ได ้
2. มีนโยบายในการติดตามความก้าวหน้าทางสายงาน 
3. มีการติดตามผลการพัฒนาของบุคลากร แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าในการพัฒนา 
4. การเพิ่มระบบ excel ในการทานสอบกับ UBUMIS เป็นการเพิ่มภาระงาน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม  2558 
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3.  ภาพถ่าย 
 

 
 

 






