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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยภาพรวมของทุกองค์ประกอบอยู่ใน “ระดับดี” จ าแนกเป็นคะแนน
เฉลี่ยด้านการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการ อยู่ใน “ระดับดี” ด้านการวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการอยู่ใน “ระดับดีมาก” ซึ่งผลการด าเนินงานโดยรวมมีการพัฒนาดีขึ้น  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ด้านการผลิตบัณฑิต แม้หลักสูตรทั้งสามหลักสูตรจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แต่ผลลัพธ์
ด้านการบริหารหลักสูตรโดยรวมยังอยู่ใน “ระดับพอใช้” และต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีผลลัพธ์
ด้านอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ จากการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตรมีผลประเมิน
ด้านคุณธรรมสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านอัตลักษณ์ ทักษะทางปัญญา ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามล าดับ ในขณะที่ทักษะความรู้ทางวิชาชีพและ
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน  

ด้านการวิจัย มีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาทั้งในด้านการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการวิจัย จ านวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงขึ้นอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” และหากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยอาจจะยิ่งส่งผลให้การ
บริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านการบริหารจัดการ แม้จะมีกระบวนการบริหารจัดการครบถ้วนตามเกณฑ์ แต่หากมีการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT analysis บนพ้ืนฐานของ
การใช้ข้อมูลจริงที่จะน าพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ขององค์กร และก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน จะเป็นการสนับสนุนเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ และมุ่งสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะ “การเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ที่ตั้งไว้ 
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รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปีการศึกษา  2558 

 

1. ................................................................. ประธานกรรมการ 

                         (ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล) 

 
  

2. ................................................................. กรรมการ 

                           (รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เสาหิน)  

 
 

3. ................................................................. กรรมการ 
(ดร.สุรชัย จูมพระบุตร) 

 
 

4. ................................................................. กรรมการ 
   (อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์)  
 
 

5. ................................................................. กรรมการ 
    (อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร) 
 
 

6. ................................................................ เลขานุการ 
                          (นางสาวสายใจ จันเวียง) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2558 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 – 30 กรกฎาคม 2559) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เสาหิน กรรมการ 
3. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
4. อาจารย์กุลธรา มหาดิลกรัตน์ กรรมการ 
5. อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร กรรมการ 
6. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3. เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับ

เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยสังเขป 
ประวัติความเป็นมา  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2545” โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ (ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) ซึ่งร่วมมือ
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กันจัดตั้งเป็นโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (The Collaborative Project to Increase 
Production of Rural Doctor : CPIRD) ซึ่งริเริ่มและด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประสบปัญหาดังกล่าวอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่
ผ่านมา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ คือ การผลิตแพทย์เพ่ือรับใช้
ประชาชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางทิศตะวันออก ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นเตรียมแพทย์ (ปี 1) และชั้นปรีคลินิก (ปี 2-3) และให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก (ปี 4-6) โดยมีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน และการผลิตบัณฑิต จนกว่าบัณฑิตแพทย์รุ่นที่หนึ่งของวิทยาลัยฯ ส าเร็จการศึกษา  

ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติมอบหมายให้ วิทยาลัยฯ ด าเนินการเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแพทย์ โดยให้มีการด าเนินการในการรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ทางด้านตะวันออก และในปี
การศึกษา 2558 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์) เพ่ิมอีก 1 หลักสูตร 
ปรัชญา 

 สร้างสติและปญัญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
3. บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
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บทบาทและหน้าที่ 

1. ควบคุมดูแลเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงาน  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรในก ากับ 

2. อนุมัติ ลงนาม และด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจจากคณบดี 
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในรอบปี 2558 

1. ได้มีการด าเนินการให้มีการจัดท าข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผลท าให้การบริหาร
จัดการต่างๆเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

2. จัดท าแผนของบประมาณและได้รับงบลงทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจ านวนเงิน  194 ล้านบาท
ส าหรับการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระยะที่  2 เพ่ือเตรียมพร้อมเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 
2561-2562 ต่อไป 

3. ด าเนินการในการขออนุมัติก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระ
บรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยลานราชานุสาวรีย์เพ่ือประดิษฐานบริเวณ
หน้าอาคารวิทยาลัยฯ โดยได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรให้สามารถด าเนินการได้ 

4. มีการด าเนินการที่สามารถท าให้วิทยาลัยฯ รับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ทั้งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ 

5. มีการพัฒนาระบบการให้บริการของงานผู้ป่วยนอกท าให้งานบริการทางการแพทย์มีการเปิด
ให้บริการเพิ่มขึ้นในส่วนงานทันตกรรม  งานกายภาพบ าบัด  ศูนย์ฟิตเนส และการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. มีการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่สามารถท าให้วิทยาลัยฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน
ตามพันธกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนและมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดีข้ึนเรื่อยๆทุกปีตามล าดับ 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
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หลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน

รวม  3 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)  ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมิน
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับ
หลักสูตร 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 3.26 ดี 
2. วิทยศาสตรบัณฑิต     
   (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)           ปริญญาตรี 2.83 ปานกลาง 
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              
(สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)                                     ปริญญาโท 2.51 ปานกลาง 

                               รวมคะแนนเฉลี่ย                                     2.87                        ปาน
กลาง 

ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 107.50 คน โดยแยกเป็นสาย
วิชาการ 63.5 คน และสายสนับสนุน 44 คน (หมายเหตุ : ไม่นับรวมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์) คิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนับสนุน เท่ากับ 1.44 ต่อ 1   

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น                   
63.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 35.5 คน (ร้อยละ 55.91) และคุณวุฒิปริญญาเอก 28 คน (ร้อยละ 44.09) 
ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบตัิงาน 
ลา

ศึกษา 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

รวมลา
ศึกษา 

1. แพทยศาสตรบัณฑิต 35 4 - 18 21 33 5 1 - 39 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
12.5 7 - 17.5 2 16.5 3 - - 19.5 

3. วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 5 - - - 5 2 3 - - 5 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
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หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบตัิงาน 
ลา

ศึกษา 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

รวมลา
ศึกษา 

(สาขาชีวเวชศาสตร์) 
รวม 52.5 11 0 35.5 28 51.5 11 1 0 63.5 

    ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  29 สิงหาคม 2559 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 77 
คน โดยเป็นข้าราชการ 1 คน (ร้อยละ 1.30) พนักงานมหาวิทยาลัย 65 คน (ร้อยละ 84.42) และลูกจ้าง
ชั่วคราว 10 คน (ร้อยละ 12.99) และลูกจ้างประจ า 1 (ร้อยละ 1.30) คนของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2558 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า รวม 

1. ส านักงานคณบด ี - 40 3 1 44 

2. ศูนย์พัฒนาเด็ก 1 4 6 0 11 

3. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการ
แพทย์ 

- 21 1 0 22 

รวม 1 65 10 1 77 

ข้อมูล จากเล่มรายงานประจ าปี 2558 วิทยาลัยฯ 

 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
(รายละเอียดดังตารางที่ 2) จ านวน 661 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 658 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน 

 คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ชั้นปริคลินิก) เท่ากับ 
79.61 และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรแพทยศาสรบัณพิต (ไม่นับลาศึกษาต่อ)  จ านวน 35 คน 
ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 2.28 ต่อ 1 คน  

 คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เท่ากับ 268.22 และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จ านวน  12.5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ เท่ากับ 21.46 ต่อ 1 คน  
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 และคิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ เท่ากับ 3.50  และมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จ านวน  5 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ เท่ากับ 0.70  ต่อ 1 คน  

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 229 - - 229 

2. 
 

3. 

วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

429                              

- 

-                   
3 

-                                                
- 

429                    

3 

รวม 658 3 - 661 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา (ระบบ REG) วิทยาลัยฯ ณ   9 มิถุนายน 2559 

 

จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปรญญาโท ปริญญาเอก 

1.           

2. 

3. 

แพทยศาสตรบณัฑิต                                    
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์)                
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์)            

48                     

148   

-                 
                               

- - 
- - 
- 5 
 -  

- 

- 

- 

 

48 

 148  

5 

 

 รวม 196 5 - 201 

ข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  9  มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา ปีการศึกษา 2558   

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 

 

แพทยศาสตรบณัฑิต  
 - ชั้นปลิคลนิิก 

 - ชั้นคลนิิก 

 
79.61 
132.67 

- - 212.28 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

268.22 - - 268.22 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                  
(สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์) 

- 3.50 - 3.50 

 รวม 480.50 3.50  484 

หมายเหตุ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้ข้อมูชชั้นปริคลินิก ข้อมูล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 22 
สิงหาคม 2559 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ทุกระดับ ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 72 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 72 คน โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 5 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 18 - - 18 

2. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

54 - - 54 

รวม 72 - - 72 

หมายเหตุ : บัณฑิตแพทย์ รหัส 51 ตกค้าง 3 คน   ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ณ วันท่ี  9  มิถุนายน  2559 

จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าในระยะเวลา 1 ปี  

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 72 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 90.28 โดยมี
บัณฑิตที่ได้งานท าภายในระยะวลา 1 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

 

  



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าในระยะเวลา 1 ปี  (จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ) 

หลักสูตร 

ระดับการศึกษา ปรญิญาตร ี

จ านวน(คน)
(ท่ีตอบแบบ

ส ารวจ) 

 

ร้อยละได้
งานท า 

 

ท างานตรง
ตามสาขา
(ร้อยละ) 

เงินเดือน             
ตามเกณฑ์             
(ร้อยละ) 

1. แพทยศาสตรบณัฑิต 15 100 100   100 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต    
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 

50 77.78 85.71 71.43 

รวม 65 83.33 90.00 80.00 

หมายเหตุ : ค านวณจากจ านวณบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ   ข้อมูลส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 

 

คุณภาพบัณฑิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส ารวจความคิดเห็นผู้ใช้
บัณฑิตจากนายจ้างที่รับบัณฑิตเข้าท างานท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามเทียบกับผู้ส าเร็จฯ 34.72 แบ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตที่ 3.90 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 77.92  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.48 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตที่ 3.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.08  โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจบัณฑิตในภาพรวม(คุณภาพบัณฑิต) จากคะแนนเต็ม 5 ที่ระดับ 3.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละคะแนน
เฉลี่ย 77.50  โดยมีรายละเอียดดัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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คุณภาพบัณฑิตต่อหลักสตูร 
 

 

หลักสูตร 

ความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตด้าน 

1.คุณธรรม 2.ความรู้ 
วิชาการ 
วิชาชีพ 

3.ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

6.ทักษะ
การ

ปฏิบัติงาน 

7.อัตลักษณ์
ของนักศึกษ 
“สร้างสรรค์ 

สามัคคี 
ส านึกดีต่อ

สังคม’ 

 

รวมด้าน
ที ่

 (1-6) 

 

ร้อยละ 

1.แพทยศาสตรบณัฑิต 

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

4.09 

4.21 

3.75 

3.67 

4.10 

3.75 

3.86 

3.94 

3.75 

3.76 

3.81 

4.00 

3.97 

3.93 

3.90 

3.85 

77.92 

77.08 

รวม 4.15 3.71 3.92 3.90 3.76 3.91 3.95 3.87 77.50 

ข้อมูลกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ ณ วันท่ี   4   กรกฎาคม   2559 

 
 
 
  



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพคุณภาพ

ภายในของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2557 ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่อผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ได้ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม การ

สัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558  ให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภายใน 30 วัน 

 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เตรียม

เอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูล
เชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ
ด าเนินงาน 

2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทัง้ผู้ใช้บริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       
ปีการศึกษา 2557 ซึ่งคู่มือการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ได้ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุม
พิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา 
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณา
โดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้                
ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.29 คะแนน  
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อย
ละ) 

คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต         3.79 ดี     

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.35 2.87 2.87 2.85 2.85 พอใช้ X น้อยกว่า 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

46.00 44.09 5.00 44.09 5.00 ดีมาก X เท่าเดิม 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

20.00 18.90 1.57 18.90 1.57 ต้องปรับปรุง X มากกว่า 

สกอ. 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

-0.50   3.33 3 3.33 พอใช้ / มากกว่า 

สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  

5 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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ตัวบ่งชี้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อย
ละ) 

คะแนน ผลประเมิน 

สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

2. การวิจัย           4.67 ดีมาก     

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

5 6 5.00 5 4.00 ดี / น้อยกว่า 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

 
103,300.00  

 72,177.57  5.00  72,177.57  5.00 ดีมาก X เท่าเดิม 

สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

28 43.00 5.00 43.41 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม          4.00       

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 6 5.00 5 4.00 ดี / น้อยกว่า 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         5.00       



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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ตัวบ่งชี้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง ค.กก.ประเมินฯ 
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อย
ละ) 

คะแนน ผลประเมิน 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

5. การบริหารจัดการ         5.00 ดีมาก     

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

6 7 5.00 7 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

สกอ. 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  6 6.00 5.00 6 5.00 ดีมาก / เท่าเดิม 

 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้     4.44   55.76       

 - จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน     13   13       

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ         4.29     มากกว่า 

ระดับคุณภาพ         ดี       



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558  เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดีมาก  มี 3 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี 2 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตารางท่ี ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6     3.30      5.00     2.85      3.79  ดี 

2. การวิจัย 3     5.00      4.00     5.00      4.67  ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1        -        4.00         -        4.00  ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1        -        5.00         -        5.00  
ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2        -        5.00         -        5.00  ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 13  3.73   4.71   3.92   4.29  ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00            ระดับคุณภาพดี 

 4.01-5.00    ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1. มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็งทุกหลักสูตร พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในด้านต่างๆทั้ง

การใช้ชีวิตและด้านความรู้ทางวิชาการ 
3. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน รวมทั้งเสริมทักษะด้านที่ยัง

น้อยกว่าด้านอ่ืน เช่น การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

4. อาจารย์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการท างานเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรด าเนินการเรื่อง FTES หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานของสาขา ถึงแม้

ภาพรวม FTES ระดับวิทยาลัยฯจะผ่านเกณฑ์ก็ตาม 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีแนวทางในการตรียมพร้อมส าหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพทั้ง 2 หลักสูตร  โดยเฉพาะ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่จะสอบในอนาคต และควรมีการประเมินศักยภาพบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์เพื่อให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน 

2. จากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าทักษะความรู้ทางวิชาชีพและทักษะด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นควรเน้นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้ง  
2 หลักสูตรให้สูงขึ้นเช่นเดียวกับด้านอ่ืนๆ  

3. ควรพัฒนาการสื่อสารและประสานงานกับศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาทั้งสองแห่งให้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพผ่านกลวิธีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร การ sharing ทรัพยากรทางวิชาการต่างๆ เพ่ือให้
บุคลากรทั้งหมดมีความสุขในการท างาน รักในองค์กรและร่วมแรงร่วมใจผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 

1. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 
2. ผลงานวิจัยมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

จุดที่ควรพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการวิจัยที่ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ยังไม่ครอบคลุมแหล่งทุน บริบทการด าเนินงานหรือการติดตามการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยของวิทยาลัยฯ 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 
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ข้อเสนอแนะ  
ควรก าหนดทิศทางการวิจัยที่สนับสนุน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในการเป็นภูมิปัญญาด้าน

สุขภาพแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

มีการด าเนินการส ารวจความต้องการของสังคมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพของวิทยาลัยฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่พบการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนการบริการวิชาการประจ าปี  

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาชุมชน สังคม และ

นักศึกษาที่ส่งผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ชุมชนมีแกนน าด้าน
สุขภาพที่สามารถดูแลตนเองและชุมชนด้านสุขภาพได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ชุมชนมีสารสนเทศด้านสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ีสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนได้ 

2. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจความต้องการให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ในการให้บริการเพ่ือให้ได้
ความต้องการที่แท้จริง 

องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จระดับโครงการมีการด าเนินงานที่ชัดเจน และมี
การสรุปให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลที่เกิดกับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. กระบวนการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรมีการด าเนินการตามรอบระยะเวลา

ในการจัดสรรงบประมาณและสอดคล้องกับช่วงเวลาในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้การบริหารงาน
ด้านท านุบ ารุงสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

2. กระบวนการคัดกรองข้อเสนอโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้โครงการกิจกรรม
ต่างๆที่เสนอของบประมาณจากมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับทิศทางและบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ วิทยาลัยฯ
คาดหวัง 

ข้อเสนอแนะ  
การประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณโครงการด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

วิทยาลัยฯ เริ่มมีระบบการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการน าวิทยาลัยฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ใน
ด้านการเป็น “วิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดยพบว่าแผนกลยุทธ์ ปี 2560-2563 
เริ่มมีการจัดท ากลยุทธ์ด้านวิจัยและการบริการวิชาการด้านการมุ่งเป้าไปสู่ปัญหาสาธารณสุขของลุ่มน้ าโขง 5 
โรค  

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะ  
1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า 

- แผนกลยุทธ์ (2555-2559) ส่วนใหญ่ยังเป็นแผนที่ตอบสนองพันธกิจ (ซึ่งเป็นแผน routine) ที่
จะต้องด าเนินการ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ระยะยาว 4 ปี (2555-2559): 1) ตัวชี้วัดที่ส าคัญมีค่าคงเดิมทุกปี 
เช่น อัตราการสอบใบประกอบวิชาชีพคงที่ที่ร้อยละ 90; 2) ค่าเป้าหมายของบางตัวชี้วัดมีค่าไม่แน่นอนในแต่
ละป ีเช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
- ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ควรมีการก าหนดประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่จะน าพาคณะฯไปสู่วิสัยทัศน์ จากกระบวนการ SWOT analysis หรือเครื่องมืออ่ืนที่
เหมาะสมภายใต้การใช้ข้อมูลจริง เพ่ือใช้ในการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ 
และบรรลุพันธกิจ  

- ในการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ส าคัญ โดยเฉพาะด้านพันธกิจของวิทยาลัยฯ เช่น การ
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพของทั้ง 2 หลักสูตร ควรผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ส่วนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
ควรก าหนดให้เห็นทิศทางหรือแนวโน้มเพ่ือการพัฒนา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย พบว่า วิทยาลัยฯ เริ่มมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกหลักสูตร และวิธีการที่ใช้ในการค านวณยังไม่สะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริง ควรพิจารณาให้
ครอบคลุมทุกหลักสูตร และค านวณปันส่วนต้นทุนในการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่ด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการพิจาณาความคุ้มค่าของการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร 

3. แผนบริหารความเสี่ยง พบว่า 
- การด าเนินงานด้านความเสี่ยง กระบวนการจัดท าแผนด้านความเสี่ยงยังไม่มีการด าเนินงานที่เป็น

ระบบ แม้จะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การค้นหาความเสี่ยงยังเป็นเชิงรับ ให้แต่ละฝ่าย
พิจารณาส่งความเสี่ยงมายังคณะกรรมการ อาจท าให้ได้ความเสี่ยงที่ไม่ครบถ้วน อีกทั้งประเด็นความเสี่ยงที่
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รวบรวมไว้ยังเป็นประเด็นที่สามารถควบคุมได้ ในการด าเนินงานปกติ การพิจารณาจัดล าดับความเสี่ยงจึงควร
ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขได้ตรงประเด็น เช่น การบันทึกข้อมูลในการออกใบเสร็จ
ซึ่งระบุว่าเป็นความเสี่ยงในระดับสูง อาจแก้ไขด้วยการจัดการกระบวนการท างานภายใน เป็นต้น 

4. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ระบบ KM 
ระบบ KM ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นด าเนินงาน เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้จากบุคลากร

ภายนอกมาสู่ภายใน อาจต้องมีวิธีการค้นหาองค์ความรู้ที่ฝังตัวอยู่ในบุคลากรภายใน น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าไปต่อยอดเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน น าไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถสืบค้นเพื่อไปใช้งานต่อได้ง่าย 

5. ด้านทรัพยากรบุคคล 
ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามพันธกิจ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี เช่น การเขียนรายงาน SAR เป็นต้น) 

การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) มีความกระชับและตรงประเด็น ท าให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม  2559    

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 

CMP 412 

09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่านของวิทยาลัยฯ และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงาน
ของวิทยาลัย 
โดย คณบดีกล่าวสรุปผลการด าเนินงานภาพรวม    

CMP 401 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน/สรุป
ประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 

CMP 412 

12.00 -  13.10 น. คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่างเช้า-
บ่าย 

CMP 412 

13.10 - 14.00 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบด/ี รองคณบดี / ผูช้่วย
คณบดี หัวหน้ากลุ่มวชิา/อาจารย์จากศูนย์

แพทย์ฯ  (CMP 401) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ประธานหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร 

(นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร/ ดร.กติติ เหลาสุภาพ/

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์) (CMP 412)  

14.00 - 14.30 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
 ผู้แทนอาจารย์  

(ที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร และประธานหลักสูตร) 
(CMP401) 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน แต่ละหน่วยงาน 

(CMP 412) 

14.30 - 16.00 น. สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
  อาจสัมภาษณบ์ัณฑิต / นายจา้ง (ทางโทรศัพท์)  และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  (CMP 412)    

16.00 – 16.30 น. 
 

สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 
  นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร (หลักสูตรละ 5 คน) 

(CMP 401) 

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน           
/ผลการด าเนินงาน 

 (CMP412) 
16.30 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน CMP 412 

 
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการ

เสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
CMP 412 
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เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

*11.00-12.00 น. 
คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจาแก่ 
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
(ฟังสรุปผลประเมินฯ) 

CMP 401 

12.00 - 13.00 น. คณะกรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน และบริการอาหารว่างเช้า CMP 412 

หมายเหตุ  :  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมเข้าให้สัมภาษณ์ใน วัน เวลา ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  

                 ก ำหนดกำร อำจมีกำรปรับเปลี่ยนไดต้ำมควำมเหมำสมโดยอยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมกำรประเมินฯ 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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3.  ภาพถ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร รับฟังการรายงานผลการ
ด าเนินงานภาพรวม 
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28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา 13.10 - 14.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชา/

อาจารย์จากศูนย์แพทย์ฯ 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 

29 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
 
 
 



 

(ร่าง) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ปีการศึกษา 2558 


