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1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมา 
1.1  ช่ือหนวยงาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
FACULTY OF MEDICINE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
1.2  ท่ีตั้ง 
ประสานมิตร  เลขท่ี 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10110 
องครักษ  เลขท่ี 62 หมู 7 ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย 26120 

 1.3  ประวัติความเปนมา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เกิดข้ึนจากคณะผูริเริ่มโครงการท่ีตองการแกไข

ปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศในป พ .ศ. 2523 โดยมีความมุงหมายท่ีจะผลิตแพทยเพ่ือรับใชประชาชนใน
ชนบท ตามความตองการของประเทศ ในวันท่ี 31 กรกฎาคม พ .ศ. 2527 ไดรับอนุมัติการจัดตั้งคณะ                 
จากคณะรัฐมนตรี และไดมีประกาศการจัดตั้งคณะ ในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 102 ตอนท่ี 76 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 
พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุนท่ี 1 ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา นับเปนคณะแพทยศาสตรลําดับท่ี 9  ของประเทศ
ไทย ตั้งแตปการศึกษา 2528 จนถึงปการศึกษา 2543 คณะ จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
การศึกษา ชั้นพรีคลินิกอยูท่ี มศว ประสานมิตรและการศึกษาชั้นคลินิกอยูท่ีศูนยการแพทย                          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหนึ่งภายใตความรับผิดชอบ
ของคณะแพทยศาสตร มศว ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก   
เปนโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2542 และไดเปดใหบริการรักษาพยาบาล
ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน  มีวัตถุประสงคการกอตั้งเพ่ือการศึกษา การบริการดานการแพทย      
แกประชาชนท่ัวไป การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ในปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 10 มีนาคม 2557 จนถึงปจจุบัน มี ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน         
นิรันตรัตน เปนคณบดีคณะแพทยศาสตร และผูชวยศาสตราจารย นายแพทย วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี เปนผูอํานวยการศูนย
การแพทย   สมเด็จพระเทพฯ  
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ 

2.1  ปรัชญา 
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา หมายถึง “บัณฑิตยอมฝกตน”  
2.2  ปณิธาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายท่ีจะใหนิสิตแพทยมีเจตคติ 

ท่ีดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
2.3 วัฒนธรรมองคกร : คณะแพทยศาสตรแหงการเรียนรู  
2.4 คานิยมของคณะแพทยศาสตร คือ MEDICINE SWU 
M = Merit                                คุณธรรม  
E  = Enough                                พอเพียง 
D  = Development             พัฒนา 
I   = Intelligence    ปญญา 
C = Community    สังคม 
I   = Innovation    นวัตกรรม 
N  = Network     เครือขาย 
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E  = Excellence    เปนเลิศ 
S  = Simplicity     เรียบงาย 
W = Work     อุตสาหะ 
U = Unity     น้ําหนึ่งใจเดียว 

        
2.5  วิสัยทัศน 
‘’คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2560” 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพ้ืนฐานของการศึกษา            
มีคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัฒกรรมสูสากล 
2. เปนสถาบันท่ีไดมาตรฐานในการผลิตแพทยท่ีมีความรูความสามารถในดานการรักษา และมีอัตลักษณ     
ในดานการสอน 
3. เปนแหลงผลิตแพทยท่ีมีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด (นครนายก-สระแกว)  
 
2.6  พันธกิจ 
1.    สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพ รับใช
สังคมท้ังในประเทศ และประเทศในอาเซียน 

 2.    สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันท้ังในและตางประเทศ      
และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

 3.    ใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบ        
ตอชุมชน 

4.    สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5.    พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใชเครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  
 2.7 อัตลักษณ และเอกลักษณ 

อัตลักษณ 
 คณะมีการกําหนดอัตลักษณของคณะ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะสื่อสาร”  

เอกลักษณ 
 คณะมีการกําหนดเอกลักษณของคณะ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมเพ่ือใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน”  

 
2.8  นโยบายดานประกันคุณภาพ (ประกาศ ณ วันท่ี 8 เมษายน 2557) 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 คณะแพทยศาสตร มศว จึงกําหนดนโยบาย

การประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา และบริหารคณะ
แพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเนื่อง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพท่ีมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล 
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 3. ทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานท้ังจากการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก  โดยท่ีคณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสี่ของ สมศ. และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล และคณะ 
รวมท้ังมีการพัฒนาตัวบงชี้ท่ีสะทอนเปาหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ ของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพ  และนําผลการประเมินท้ังจากภายในและภายนอก  มาเปนขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาคุณภาพสูความเปน
เลิศ 
 6. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สูนิสิต เพ่ือใหนิสิต
ไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังใหมีการประกันคุณภาพ
กิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย 
 7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  ในการจัด
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพ 
 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพใหครบทุกองคประกอบคุณภาพและ
สามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล หลักสูตร ภาควิชา และหนวยงาน รวมท้ังสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก
ท่ีเก่ียวของ 
 9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบของ
สถาบันตอสังคม 
 10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทีมงานดานนวัตกรรม แนวปฏิบัติ
ท่ีดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 
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3.  โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร คณะแพทยศาสตร (Administrative Chart) 
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4.  รายช่ือผูบริหาร คณะกรรมการประจํา/บริหารหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557 
      4.1  คณบดี / รองคณบดี / ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ / รองผูอํานวยการศูนยฯ / ผูชวยคณบดี 
1. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน  นิรันตรัตน   คณบดี  
2. รองศาสตราจารยรัชนี  อัศวรุงนิรันดร    รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
3. รองศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงทวิมา  ศิริรัศมี   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ  
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสมลักษณ  จึงสมาน  รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  
6. รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  แสงจารึก   รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
7. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ชุมชวย   รองคณบดีฝายการศึกษา  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย   รองคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม 
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวีรศักดิ์  จรัสชัยศรี  ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน  รุงเรืองหิรัญญา  รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 

                                                                         ฝายการแพทย  
11. นายแพทยฉัตรชัย  กรีพละ     รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
          ฝายสนับสนุนการแพทย  
12.  แพทยหญิงศรัยอร ธงอินเนตร     ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
13.  ดร.จิตราภรณ  ควรประดิษฐ     ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
14.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร   ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก   
15.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชัชวาลย เจริญธรรมรักษา ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
16.  ดร.พรอมจิต  ศรียาภัย     ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา (พรีคลินิก)   
17.  นายแพทยทัศนวุฒิ เธียรปญญา    ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา (คลินิก) 
18.  รองศาสตราจารย ดร.ภนารี  บุษราคัมตระกูล   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ   

 
4.2  หัวหนาภาควิชาและรักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร 

1. รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์  ประดิษฐอาชีพ   หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร  
2. รองศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ  หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร  
3. ผูชวยศาสตราจารย ผศ.ดร.วรรณา  ผูมีโชคชัย   หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา  
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวันเพ็ญ  ธุรกิตตวัณณการ     หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร  
5. รองศาสตราจารย ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน    หัวหนาภาควิชาชีวเคมี  
6. แพทยหญิงศิรินทร บุษยามานนท    หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร  
7. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย  รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา  
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา  ลี้วนิช    หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา  
9. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวรรณพร บุรีวงษ  หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา  
10. รองศาสตราจารย นายแพทยวรพจน  ตันติศิริวัฒน  หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  
11. แพทยหญิงจีรลักษณ  ลิ้มอ่ิม                    หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิฑูรย  อ้ึงกิจไพบูลย  หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร  
13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเกษม  เรืองรองมรกต  หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา  
14. รองศาสตราจารย ดร.พรรณี  หนูซ่ือตรง   หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา  
15. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอรุณี  ตั้งศิริชัยพงษ  รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชา  
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                                                                                   จักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซวิทยา 
16. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมนะพล  กุลประณีต  หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร  
17. นายแพทยคมสัน  ปลั่งศิริ     หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส  
18. นายตุล รอบรู      รักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร  
 
5. จํานวนหลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 คณะแพทยศาสตร มีหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2557 ท้ังสิ้น 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญาตร ี  

1 แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร (ภาคปกต)ิ 

2 แพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการรวมฯ นอตติงแฮม 

 
รวมระดับปริญญาตรีท้ังหมด 2  หลักสูตร 2 สาขาวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีวภาพการแพทย 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  อณูชีววิทยา 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ตจวิทยา 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีวภาพการแพทย 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  อณูชีววิทยา 

  รวมระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด  5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 

  รวมท้ังส้ิน 7  หลักสูตร รวมท้ังส้ิน 7 สาขาวิชา 

 
6. จํานวนนิสิต 
 6.1 จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา  

ลําดับท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาแพทยศาสตร 

916 - - 916 

 - โครงการรวมฯ นอตติงแฮม 64 - - 64 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
- 12 - 12 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา - 3 - 3 
 - สาขาวิชาตจวิทยา - 9 - 9 
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
- - 16 16 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา - - 23 23 
รวม 980 24 39 1,043 
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6.2 จํานวนนิสิตแยกตามช้ันป 

ระดับการศึกษา 
ระดับช้ันป รวม 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
ปริญญาตร ี 193 196 171 161 129 130 980 - 
ปริญญาโท 9 8 3 - 4 - - 24 
ปริญญาเอก 8 8 7 8 2 6 - 39 

รวม 210 212 181 169 135 136 
980 63 

1,043 
 
 

6.3 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระดับ ปการศึกษา 2556  ปการศึกษา 2557 
ปริญญาตรี  125 127 
ปริญญาโท  6 7 
ปริญญาเอก  1 1 

รวม 132 135 
หนวยนับ : คน 

 
7. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

7.1 จํานวนอาจารยประจํา  

จํานวนบุคลากร 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

สายวิชาการ 1 4 122.5 - 2 63 - 1 35 - - 2.5 231 
รวม 127.5 65 36 2.5 231 

(ขอมูล ณ วันท่ี 24 ก.ค.58) 
 

7.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ/ทางการแพทย 

จํานวนบุคลากร 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน) 

รวม 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สังกัดคณะฯ 23 62 11 - 96 
สังกัดศูนยฯ 302 556 158 2 1,018 

รวม 325 618 169 2 1,114 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค.58)

http://qa.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=9&ps=P&pn=ขรก.
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8. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณ  
หมวดรายจาย/ 

แหลงงบประมาณ 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

งบบุคลากร 208,263,464.12          48,211,736.51  256,475,200.63  
     - คณะแพทยศาสตร 4,099,999.32  7,097,000.00  11,196,999.32  
     - ศูนยการแพทยฯ 204,163,464.80          41,114,736.51  245,278,201.31  
งบดําเนินการ 122,525,925.57  700,618,349.13           823,144,274.70  
     - คณะแพทยศาสตร 106,130,401.94 7,434,401.04  113,564,802.98  
     - ศูนยการแพทยฯ         16,395,523.63        693,183,948.09  709,579,471.72  
งบลงทุน 33,691,109.50  5,146,715.30  38,837,824.80  
     - คณะแพทยศาสตร         27,639,109.50  - 27,639,109.50 
     - ศูนยการแพทยฯ 6,052,000.00          5,146,715.30  11,198,715.30  
งบเงินอุดหนุน         450,768.99          41,096,056.90             41,546,824.89  
     - คณะแพทยศาสตร 100,000.00  4,253,992.50             4,353,992.50  
     - ศูนยการแพทยฯ 350,768.99 36,842,063.40             37,192,832.39  
งบรายจายอ่ืน             149,997.89  10,622,823.61             10,772,821.50  
     - คณะแพทยศาสตร             149,997.89           6,914,660.95  7,064,658.84  
     - ศูนยการแพทยฯ -          3,708,162.66  3,708,162.66  

รวม 365,081,266.07       805,695,680.45       1,170,776,946.52  
 

9. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี  

รายการ ประสานมิตร 
องครักษ 

อาคารคณะแพทย ศูนยการแพทยฯ 
อาคารเรียน - อาคารพรีคลินิกและ

วิทยาศาสตร 10 ชั้น 
- อาคารกายวิภาคศาสตร  

7 ชั้น 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ    
10 ชั้น 

อาคาร 16 ชั้น มีจํานวน
เตียงผูปวย 400 เตียง พรอม
ระบบ ปฏิบัติการ 
Electrical Medical 
Record (EMR) 

หองเรียน -  หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีนั่ง 2 
หอง 

-  หองบรรยาย 30 ท่ีนั่ง 2 หอง 
-  หองเรียนกลุมยอย33หอง 
-  หองเรียนปฏิบัติการ 3 หอง 

-  หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีนั่ง     
2 หอง 

-  หองเรียนกลุมยอย 10 หอง 
-  skill lab 

-  หองเรียนบรรยาย        
150 ท่ีนั่ง  1 หอง 

-  หองเรียนบรรยาย
ภาควิชา 9 หอง 

หองประชุมพรอม ระบบ 
Teleconference 

2 หอง 2 หอง 2 หอง 

งานวิจัย หองวิจัยยอย 4 หอง 
อยูระหวางปรับปรุง หองเครื่องมือกลาง 2 หอง 

หองเลี้ยงสัตวทดลอง 1 หอง 
หองสมุด ใชหอสมุดกลาง หองสมุดคณะแพทยศาสตร 
หองสืบคนขอมูล - จัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 
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รายการ ประสานมิตร 
องครักษ 

อาคารคณะแพทย ศูนยการแพทยฯ 
- มีเครื่องคอมพิวเตอรบริการ 30 เครื่อง 
- คอมพิวเตอรแบบสื่อสารท่ัวไปชนิดพกพา (I-pad) จํานวน 

19 ชุด 
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

- อยูภายในหองสมุด 

หอพัก - - หอพักนิสิตแพทย 4 หลัง 
- หอพักแพทย 1หลัง 
- หอพักบุคลากร 1 หลัง 
- หอพักอาจารย 1 หลัง 
- หอพักพยาบาล 1 หลัง 

เครือขายบริการ 
อินเตอรเน็ต (WIFI) 

มี WIFI ในพ้ืนท่ีของอาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตรและองครักษ ศูนยการแพทยฯ 
และหอพักนิสิตแพทยศาสตรทุกตึก รวมจํานวนท้ังสิ้น 159 จุด 

 
10. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2557  

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพนําผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2556 เม่ือ
วันท่ี 24 - 27 มิถุนายน 2557 นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 24 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2557 เพ่ือรับทราบและวางแผนและแนวทางดําเนินการปรับปรุง ซ่ึงไดจัดทําเปนแผนยกระดับ และ
พัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2557 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 

ขอเสนอแนะ แนวทางเสริม แนวทางแกไข 
ผลการดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุง ในปการศึกษา 

2557 
1. มีการวิเคราะห SWOT ท่ี
ชัดเจนแสดงใหเห็นทิศทาง 
(Positioning) ปจจุบันเปน
อยางไร รวมถึงวิสัยทัศนมี
ความชัดเจนวาจะไปไหนใน
ปใด ชัดเจนมีตอบสนองได
ทุก goals รวมถึงมีการ
ติดตามผลการดําเนินตาม
แผนอยางชัดเจน 

1. ควรมีการเพ่ิม 
Roadmap เพ่ือใหบุคลากร
ในองคกรไดทราบถึงสถานะ
วาในแตละชวงปนั้นเดินทาง
มาถึงชวงใดของเปาหมาย
แลว 

1. กําหนดใหมีการ
วิเคราะหและรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
และถายทอดใหบุคลากร
ในองคกรทราบผานทาง
ชองทางตางๆ เชน MED 
SWU Weekly, 
Facebook คณะ 

1.1 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตรในท่ี
ประชุมกรรมการประจํา
คณะฯ ทุกไตรมาส 
1.2 มีการสื่อสารผลการ
ดําเนินงานแกบุคลากร
ผานทางการแถลงผลงาน
ประจําปของทีมบริหาร 
วารสาร Med SWU 
Weekly   

2. การรายงานผลการ
ติดตาม ควรมีการสรุปใน 
เชิงวิเคราะหเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะสาเหตุหรือปจจัย
ของเปาประสงคท่ีบรรลุและ

2. นําผลการวิเคราะหการ
ดําเนินงานมาใชในการ
ปรับปรุงแผน 

2.1 ทีมบริหารและฝาย
แผนไดทําการวิเคราะห 
SWOT และผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร นํามาใชใน
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ปรับปรุง ในปการศึกษา 

2557 
ไมบรรลุ เพ่ือไปสูการปรับ 
SWOT ท่ีชัดเจนเพ่ือใชใน
การทบทวนแผนตอไป 

การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือนําเขา
ประชุมประชาพิจารณ  
ในวันท่ี 22 เมษายน 2558 

2. การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรท่ีมีความชัดเจน
สามารถเปนตัวอยางท่ีดีได 

- จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการจัดทํา  
แผนยุทธศาสตรกับกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

2.1 มีการดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 
การจัดทําแผนกับคณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัย         
สงขลานครินทร 

3. มีการประเมินหลักสูตร
ดวยตัวชี้วัดท่ีปรับให
เหมาะสมกับการประเมิน
หลักสูตร โดย 
คณะกรรมการท่ีคณะแพทย
ตั้งข้ึน 

- พัฒนาการประเมิน
หลักสูตรโดยปรับตัวชี้วัด
ใหสอดคลองตามเกณฑ
ของ สกอ. ฉบับใหม 

3. มีการดําเนินการ 
ตรวจประเมินหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรตามเกณฑ 
ใหมของ สกอ.  

4. การจัดทํารายงานการ
สรุปรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงานงายตอการสืบคน 
ทําความเขาใจ 

- พัฒนาระบบการรายงาน
ผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยผานระบบ 
E-SAR หลักสูตร 

4. วางระบบ E-SAR    
เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับ
ตัวชี้วัดหลัก ไดแก ดาน
การเรียนการสอน และ
วิจัย 

5. การนําผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการ
มาเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดเปนคนละ
ประเด็นกับผลการประเมิน
ในเกณฑขอ 6 

การจัดกระบวนการ PDCA 
จะตองครบในประเด็น
เดียวกัน แตหากเปน
กระบวนการ Action ของ
รอบปกอนควรจะตอง
นําเสนอขอมูลใหชัดเจน 

กําหนดใหทุกโครงการฯ  
มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพโครงการฯ มา
พิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิต
เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานโครงการในป
การศึกษาตอไป 

5. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ
ดานกิจการนิสิตและนําเขา
ท่ีประชุมกรรมการกิจการ
นิสิตในวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2558เพ่ือนําขอเสนอแนะ
มาใชปรับปรุงโครงการใน
ปการศึกษา 2558 

6. มีแผนการวิจัยสราง
งานวิจัยชั้นเลิศท่ีชัดเจน 
และนําสูการพัฒนาท้ังระดับ
ชุมชนและนานาชาติ มี
โครงการท่ีรับการท่ีรับรอง
การพัฒนางานวิจัยสูระดับ
นานาชาติท้ังระดับบันฑิต
ศึกษาและคณาจารยท่ีสงผล

สงเสริมคณาจารยใหทํา 
วิจัยมากข้ึน โดยอาจเพ่ิม
แรงจูงใจหรือใหทุน
สนับสนุนมากข้ึน หรือทําให
กระบวนการขอทุนหรือ
เขาถึงแหลงทุนวิจัยงายข้ึน 
ลดระยะเวลาและ
กระบวนการในการขอทุน 

1. มีการจัดสรรพ้ืนท่ีและ
งบประมาณในการ
ปรับปรุงหองวิจัยทาง
คลินิก 
2. จัดตั้งหนวยงานสงเสริม
วิจัย R to R 
3. ใหทุนสนับสนุนการวิจัย
และทุนตีพิมพบทความ

6.1 มีการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณ 20 ลานบาท 
เพ่ือใชในการปรับปรุงหอง
วิจัยทางคลินิกท่ีชั้น 10 
ตึกคณะแพทยศาสตร 
องครักษ  ในปงบประมาณ 
2559 
6.2 มีการแตงตั้ง
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2557 
ใหเกิดการตีพิมพระดับ
นานาชาติเดนชัด มีสัดสวน
ผลงานตีพิมพอยูระดับ
นานาชาติคอนขางสูง 
คิดเปน 4:5 

พรอมลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการพิจารณาของ
กระบวนการขออนุญาตการ
ทําวิจัยในมนุษยและสัตว 

วิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติ 
4. การจัดตั้งศูนยเครื่องมือ
กลาง และขอตําแหนง
นักวิจัย เพ่ือสงเสริมการ
ทําวิจัยและการใหบริการ 
5. กําหนดผูรับผิดชอบใน
การนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน โดยแบงเปน   
3 สวน ไดแก ฝายประกัน
คุณภาพ ผูบริหาร และ
ภาควิชา 
6. ใหทุนสนับสนุนในการ
ผลิตหนังสือ ตํารา 

คณะกรรมการสงเสริม
งานวิจัย R 2 R โดยมี
อาจารย นพ.สุธีร          
รัตนมงคลกุล เปนประธาน 
6.3 ในปการศึกษา 2557 
มีการอนุมัติงบประมาณ 
21 ลานบาท เพ่ือเปนทุน
วิจัย  

7. ในแผนการปฏิบัติการ
ประจําป มีการแบงประเภท
โครงการเปนโครงการ
ประจําและโครงการท่ี
ตอบสนองตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตร 

- 1. สงเสริมโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมมากข้ึน 
โดยแจงใหคณาจารยทราบ
และย้ําเปนระยะ กําหนด
เปน KPI ท่ีชัดเจนของ
คณาจารยในคณะแพทย
แหงนี้ จัดใหมีการอบรม
ทักษะการสื่อสาร
สาธารณะ เพ่ือใหอาจารย
ท้ังหลายมีทักษะในการ
สอนประชาชน 
2. ปรับปรุงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยใหมีความ
เชื่อมโยงระหวางบูรณา
การการบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
ใหชัดเจนมากข้ึน 
 

7. ในปงบประมาณ 2558 
ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การโดยแบงเปน โครงการ
ตามยุทธศาสตร และ
โครงการตามพันธกิจ 

8. ไดรับรางวัลจากโครงการ
บริการวิชาการ คือ 
1. รางวัลโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ดีเดน ระดับเพชร 
2. รางวัลโรงพยาบาลสายใย

- ใหการสนับสนุนโครงการ
วิชาการท่ีตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรของคณะ โดย
ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ บุคลากร 

- 
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ปรับปรุง ในปการศึกษา 

2557 
รัก และสถานท่ี 
9. การนําเสนอผลการ
ดําเนินงานยังขาดการแสดง
ความเชื่อมโยงระหวาง
การบูรราการการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียน
การสอนท่ีนํามาใชใน
รายวิชาตางๆท่ีอางถึง (แตมี
หลักฐานแสดง) 

ปรับปรุงการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานใหเห็นความ
สอดคลอง 

1. กําหนดวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดในการบูรณา
การวิชาการกับการเรียน
การสอนของทุกโครงการ
บริการวิชาการอยาง
ชัดเจน 
2. ศึกษาดูงานแนวปฏิบัติ
ท่ีดีจากหนวยงานท่ีมีการ
จัดการโครงการบริการ
วิชาการท่ีดี 

9.1 กําหนดใหโครงการ
บริการวิชาการแสดงความ
เชื่อมโยงกับการบูรณาการ
ดานการเรียนการสอน  
9.2 ศึกษาดูงาน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดาน
การบริการวิชาการท่ี
โรงพยาบาลชลประทาน 
และคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  

10. ระบบ KPI รายบุคคล รักษาและพัฒนาระบบ KPI 
รายบุคคลใหเขมแข็งเพ่ือ
สรางประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการทํางาน
ตอไป 

1. พัฒนาระบบ KPI 
รายบุคคลใหสอดคลอง 
กับเปาหมายของคณะ 
และสนับสนุนใหบุคลากร
มีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุง
ตัวชี้วัดของ KPI 
2. ปรับปรุง KPI ให
สอดคลองกับการทํางาน
ตามบริบทของหนวยงาน 
โดยแยกตัวชี้วัดของ KPI 
ของคลินิก และพรีคลินิก 

10.1 ปรับปรุงตัวชี้วัดของ 
KPI เพ่ือใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะฯ โดยกําหนดใหมี
ตัวชี้วัดท่ีวัดประสิทธิภาพ
ของงานในทุกพันธกิจหลัก  
และจัดสัมมนาโครงการ
พัฒนาตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) ปละ 2 
ครั้ง โดยมีตัวแทนแตละ
หนวยงานเขารวมโครงการ 
10.2 ในปงบประมาณ 
2557 ไดมีการแยกตัวชี้วัด
ของ KPI ระหวางอาจารย
ทางพรีคลินิกและคลินิก 
ออกจากกันเพ่ือให
สอดคลองกับบริบทการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน 

11. มีรายงานการใชไปของ
งบประมาณเพ่ือทราบในท่ี
ประชุมรายงานคณะไมพบ
รายงานทางการเงินสําหรับ
ผูบริหาร 

ใหมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินท่ีอยางนอยตอง
ประกอบดวยรายรับ งบ
คาใชจาย และงบดุล เพ่ือให
ทราบถึงสถานะของเงิน
รายไดหักคาใชจายและวามี
เหลือเพียงพอท่ีจะใชใน

1. มีการจัดทํารายงาน
งบประมาณท่ีมีการ
วิเคราะหสถานะทาง
การเงิน และนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 
2. เพ่ิมการจัดทํารายงาน

11.1 มีการรายงานผลการ
ใชเงินตามแผนดาน
การเงินแกคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เปนระยะ
ทุก 1 – 2 เดือน  
11.2 มีการรายงานสถานะ
ทางการเงินของศูนย
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2557 
กิจกรรมในชวงตอไปหรือไม ทางการเงินสําหรับ

ผูบริหารและแจงใหทราบ
เปนระยะเวลาตลอดป 

การแพทยฯ แก
คณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนยการแพทยฯ เปน
ประจําทุกเดือน 

 
11.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะแพทยศาสตรไดจัดวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพและเริ่มมีการตรวจประเมินคุณภาพตั้งแตป
การศึกษา 2541 มีการดําเนินงานมาเปนประจําทุกป โดยเปนแผนงานประจําของคณะ มีการกําหนดกรอบการทํางาน 
รวมถึงการตั้งงบประมาณท่ีชัดเจนมาโดยตลอด ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ ประกอบดวย การ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธาน รับนโยบาย
คุณภาพจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ท่ีถายทอดมาจากนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยและ
คําแนะนําจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย มาใชกําหนดตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ ท่ีใชตรวจประเมินคุณภาพทุกภาควิชาและทุกรายวิชา รวมท้ังการประเมินคุณภาพสํานักงานคณบดี โดย
แตละหนวยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกระดับหนวยงาน  นอกจากนี้
ตั้งแตปการศึกษา 2555 คณะจัดใหมีการประเมินในระดับหลักสูตรโดยใชตัวบงชี้ของระบบ TQF ครบทุกหลักสูตร  

ระบบการประกันคุณภาพเริ่มจากการใหความรูทางวิชาการท่ีนํามาใชเปนองคประกอบคุณภาพแกบุคลากร
ทุกคนทุกหนวยงาน จากนั้นคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารางตัวบงชี้และ
เกณฑประเมิน และนําผลท่ีไดไปสูการประชาพิจารณจนเปนท่ียอมรับ  ในดานการพัฒนาระบบ มีการสัมมนาความรู
ดานประกันคุณภาพแกผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน และผูเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหมีความ
เขาใจท่ีตรงประเด็นใหมากท่ีสุด พัฒนาระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลท่ีสัมพันธกับ SAR  

การดําเนินการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานภายในคณะ จะมีการรายงานผลเสนอ
ยอนกลับไปในระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีท่ีมีขอควรปรับปรุง คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาจะรับ
ไปดําเนินการใหเกิดการพัฒนาคณะ และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะตอไ ป
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12. ตําแหนงยุทธศาสตร และแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) 

12.1 ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ปการงบประมาณ 2554 2555 2556 และ 2557 
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มุมมองดาน
การเรียนรู  
การพัฒนา 

 9 กลยุทธ 11 KPI 

 

แผนยุทธศาสตร 

 

 S   2 กลยุทธ   

      3 KPI 

 

 M  7 กลยุทธ   

      15 KPI 

 

 A  1 กลยุทธ   

      4 KPI 

 R   6 กลยุทธ   

      7 KPI 

 

 T  3 กลยุทธ  

      3 KPI 

 

 M  1 กลยุทธ   

      1 KPI 

 

 E   1 กลยุทธ   

      1 KPI 

 

 D  2 กลยุทธ   

     4 KPI 

 

  รวมท้ังสิ้น 

  23 กลยุทธ 

  38 ตัวช้ีวัด 

คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียนในป พ.ศ. 2560 

กลยุทธท่ี sM2 สราง

ชุมชนตนแบบดาน

สุขภาพ (S5,O7,T2,T3) 

กลยุทธที่ Ma3 พัฒนา KPI ระดับ 

หนวยงาน และ ระดับบุคคล ที่มี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (S2,T4) 

 
กลยุทธที่ T3 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ เพ่ือสราง

ความรวมมือ/หลักสูตรระดับนานาชาติ 

(S1,S3,O6) 

กลยุทธที่ D1 การสรางความภาคภูมิใจของบุคลากร นิสิตแพทย และนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่มีตอคณะแพทยศาสตร (S1,S2,S5,S6,S7,O8) 

กลยุทธที่ Ma6 ปรับปรุงระบบวิศวกรรม 

พ้ืนฐาน ใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

(W3,W10,O7)                    

กลยุทธที่ R4 สรางงานวิจัยที่มีคุณคา (ตอชุมชน/

ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ (W2,W14,O3)) 

 

กลยุทธที่ Ma5 สรางระบบธรรมภิบาลของ

การบริหารจัดการ (6 ดาน) 

(W12,W16,T2,T3) 

 

กลยุทธที่ D2  สรางอัตลักษณและเอกลักษณ

ของนิสิตแพทย (W1,W15,O1) 

 

กลยุทธที่ Ma4 บริหารความ 

เสี่ยง (W4,W9,W10,W15,O1,O2,T3) 

กลยุทธที่ T1 การสรางเครือขาย และการทํางานรวมกับสังคม

เชิงรุกในพ้ืนที่ 8 จังหวัด (สปสช เขต 4) 

(W1,W17,O1,O2,O4,O5,O6,T2,T3) 

กลยุทธที่ A1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม 

มาตรฐานทุกหลักสูตร (S4,O6)) 

กลยุทธที่ Ma2 สรางชุมชนตนแบบดานสุขภาพ 

(S5,S7,O1,O2,O6,O7,T2,T3,T7) 

 

 

กลยุทธที่ R5 อาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย 

กลยุทธที่ S2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง

ความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 

(W6,O8,T1) 

 

กลยุทธที่ E1 จัดการความรูที่ครอบคลุมทุก

ดาน (W8,W9,W11,O1) 

กลยุทธที่ R6 พัฒนาคุณภาพของงานประจํา

เพ่ือใหเกิด R2R (W2,O1,T2) 

กลยุทธที่ T2  สรางความรวมมือระหวางคณะ/หนวยงานวิทยาศาสตร

สุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (S3,O3,O6) 

 

กลยุทธที่ Ma7 กลยุทธการเงิน เพ่ือความม่ันคงของคณะแพทยศาสตร (W7,T5,T6) 

 มุมมองดาน
การเงิน 

 1 กลยุทธ 4 KPI 

 

1. สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตแพทยและ

บัณฑิตหลังปริญญารับใชสังคมท้ังในและตางประเทศ

 

 

2.สงเสริมงานวิจัยแบบสหสาขาวิชาท้ังในและ

ตางประเทศ และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

4. สืบสานและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

 

5. พัฒนาระบบบริหารทีมีคุณภาพ
โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มุมมองดาน  
ผูรับบริการ
และผูมีสวนได
เสีย 

  6 กลยุทธ 12 KPI 

 

กลยุทธที่ S1 จํานวนผูบริหารทุกระดับที่ได

พัฒนาศักยภาพดานผูนํา เพ่ือการรับรอง

คุณภาพระดับชาติ (QA+HA) 

(W12,W16,O1,O6) 

 

กลยุทธที R2  
พัฒนาวารสารการแพทย 
(W2,W14,O3) 

กลยุทธที่ R1 พัฒนา

ศูนยวิจัยเพ่ือสราง

งานวิจัยระดับนานาชาติ 

(W2,W14,O3) 

  มุมมองดาน         
  กระบวนการ 
  ภายใน 

 

 7 กลยุทธ 11 KPI 

 

กลยุทธที Ma1 ปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ 
ขั้นสูงโดยเนน SIMPLE และ Mindful health 
(S5,S7,O1,O2,O6,O7,T2,T3,T7) 

 

3.ใหบริการดานวิชาการแกสังคม

เพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

12.2 แผนท่ียุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ป 2557-2561  

กลยุทธที R3 ผลิต 
ตําราทางการแพทย 
(W2,W14,O3) 

กลยุทธที Mo1 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
รองรับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ  
(W11,O1) 
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สวนที่ 2 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ผลการประเมินตนเอง) 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.1  3.51 26.09 3.73  3.73 

7 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.2 80 223 96.54  5 

231 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.3 80 103.5 44.81  2.80 

231 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.4 5 -277 -34.63  5 

8 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.5 5 6  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.6 5 6  5 

คาเฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 1 (6 ตัวบงช้ี) 4.42 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.1 5 6  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.2 150,000 34,363,043.87 163,633.54  4.55 

210 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.3 60 79.20 34.29  2.86 

231 
คาเฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2 (3 ตัวบงช้ี) 4.14 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ สกอ. 3.1 6 6  5 

คาเฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3 (1 ตัวบงช้ี) 5 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ สกอ. 4.1 6 6  5 

คาเฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4 (1 ตัวบงช้ี) 5 
องคประกอบท่ี 5 การบริการจัดการ 
ตัวบงชี้ สกอ. 5.1 5 7  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 5.2 5 6  5 
ตัวบงชี้ มศว 5.1 5 6  5 
ตัวบงชี้ มศว 5.2 5 5  5 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 (4 ตัวบงช้ี) 5 
คะแนนเฉล่ียผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ. (13 ตัวบงช้ี)  4.53 
คะแนนเฉล่ียผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ. และ มศว (15 ตัวบงช้ี) 4.60 
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สรุปผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ (O) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา   เบอรโทรศัพท 084-106-6377 
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก เบอรโทรศัพท 089-676-5593 
    ประธานหลักสูตร 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณภัณฑารักษ  พรหมแกว                         เบอรโทรศัพท 081-3413-316 
    คุณจันทรทิมา  เจริญสิงห                             เบอรโทรศัพท 082-345-3774 
    คุณสุนันทา  ปนมุข        เบอรโทรศัพท 085-239-5995 
    คุณสุนันทา  ปนมุข        เบอรโทรศัพท 085-239-5995 
    คุณฐานียา  กําเนิดนนท    เบอรโทรศัพท 081-494-6292 
    คุณสุรีรัตน  เรืองศรี                                   เบอรโทรศัพท 090-775-9469 
    คุณวิไลวรรณ  ทิพสิงห                                เบอรโทรศัพท 090-775-9469 
    
เกณฑการประเมิน  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
  

 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีรับผิดชอบท้ังสิ้น 7 หลักสูตรแบงเปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 3 
หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ในปการศึกษา 2557 มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของ
แตละหลักสูตร ดังนี้ 
ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร คะแนนผลการประเมิน 

1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร 4.17 
2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรวมฯ 4.03 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 3.63 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 3.54 
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 3.38 

คะแนนท่ีได = 
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ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร คะแนนผลการประเมิน 
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา 3.63 
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา 3.71 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร หนวย 26.09 26.09 
2 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ หลักสูตร 7 7 
3 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะ

รับผิดชอบ 
คะแนน 3.73 3.73 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ 
ในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.1_1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาแพทยศาสตร ปการศึกษา 2557 

med_57_1.1_2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    
 โครงการรวมฯ ปการศึกษา 2557 

med_57_1.1_3  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาตจวิทยา ปการศึกษา 2557 

med_57_1.1_4  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ปการศึกษา 2557 

med_57_1.1_5  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต   
 สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ปการศึกษา 2557 

med_57_1.1_6  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชาอณูชีววิทยา ปการศึกษา 2557 

med_57_1.1_7  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
 สาขาวิชา อณูชีววิทยา ปการศึกษา 2557 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 3.73 3.73  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 3.73 3.73  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล   เบอรโทรศัพท 081-836-7528 
ผูรายงานผล :  คุณอารีรัตน  ศรีวรกุล    เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
        คุณภคมน  เวชประสิทธิ์                         เบอรโทรศัพท 085-761-6145 
     คุณรัชนีพร  อุปไมย                             เบอรโทรศัพท 085-761-6145 
 
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุม ค1  

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
80 ข้ึนไป 

 
วิธีการคํานวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได เทากับ 
 

 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 

 80 
 

  
ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน :  
 ในปการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ รวมท้ังสิ้น 
231 คน แยกเปนระดับการศึกษาปริญญาเอก 223 คน ระดับปริญญาโท 7 คน ระดับปริญญาตรี 1 คน ดังนั้น 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 96.54 จากเกณฑการประเมินกําหนดให
คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 80 ข้ึนไป เม่ือนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนท่ีได เทากับ 5 
  
 
 
 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี คน 1 1 
2 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท คน 7 7 
3 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 223 223 
2 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด คน 231 231 
3 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 96.54 96.54 

หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและ นับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  
ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหม ใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย ดังนี้ 

• 9 - 12 เดือน    คิดเปน 1 คน  

• 6 เดือนข้ึนไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  

• นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได  
 3. การนับจํานวนอาจารยกรณีอาจารยไปดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ) ใหนับผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัด 
 4. การนับอาจารยกรณีการชวยราชการขางหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือนใหนับ
ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ท่ีหนวยงานท่ีชวยราชการ (อางอิงจากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 23 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.2_1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดในปการศึกษา 2557  

จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
80 96.54 5  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

80 96.54 5  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล   เบอรโทรศัพท 081-836-7528 
ผูรายงานผล :  คุณอารีรัตน  ศรีวรกุล    เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
        คุณศรัมนัส  สารพัฒน                         เบอรโทรศัพท 085-761-6145 
   
   
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง   
0 – 5 

 
เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุม ค1  

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
วิธีการคํานวณ 
  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 
 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ X 100 
 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได เทากับ 

 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ X 5 
 80 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน :  
 ในปการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการรวมท้ังสิ้น 231 คน แยกเปนตําแหนง
ศาสตราจารย 2.5 คน รองศาสตราจารย  36 คน ผูชวยศาสตราจารย 65 คน และอาจารย 127.5 คน ดังนั้น 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน คิด
เปนรอยละ 44.81 จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 80 ข้ึนไป เม่ือนําผลการ
ดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนท่ีได เทากับ 2.80 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

หนวย
วัด 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  คน 127.5 127.5 
2 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  คน 65 65 
3 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  คน 36 36 
4 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง ศาสตราจารย  คน 2.5 2.5 
5 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

(ผศ.,รศ.,ศ)  
คน 103.5 103.5 

6 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด คน 231 231 
7 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(ผศ.,รศ.,ศ)  
รอยละ 44.81 44.81 

หมายเหตุ : 
 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและ นับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  
ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหม ใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย ดังนี้ 

• 9 - 12 เดือน    คิดเปน 1 คน  

• 6 เดือนข้ึนไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  

• นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได  
 2. การนับจํานวนอาจารยกรณีอาจารยไปดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ) ใหนับผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัด 
 3. การนับอาจารยกรณีการชวยราชการขางหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือนใหนับ
ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ท่ีหนวยงานท่ีชวยราชการ (อางอิงจากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 23 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.3_1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดในปการศึกษา 2557 จําแนกตามตําแห

ทางวิชาการ (อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
80 44.81 2.80  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

80 44.81 2.80  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายการศึกษา   เบอรโทรศัพท 084-106-6377 
     รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก       เบอรโทรศัพท 089-676-5593 
     ประธานหลักสูตร                           
ผูรายงานผล :  คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
        คุณภัณฑารักษ  พรหมแกว                         เบอรโทรศัพท 081-3413-316 
     คุณจันทรทิมา  เจริญสิงห                         เบอรโทรศัพท 082-345-3774 
     คุณสุนันทา  ปนมุข                          เบอรโทรศัพท 085-239-5995 
     คุณฐานียา  กําเนิดนนท                         เบอรโทรศัพท 081-494-6292 
     คุณสุรียนัตน  เรืองศรี                         เบอรโทรศัพท 090-775-9469 
     คุณวิไลวรรณ  ทิพสิงห                         เบอรโทรศัพท 092-268-2739 
     คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ                         เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
    
เกณฑการประเมิน  

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับคาความตางท้ังสูงกวาหรือต่ํากวาท่ีกําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ดังนี้ 

คาความแตกตางท้ังสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 
คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 
คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 
20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

 
สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
  

1. คํานวณคาหนวยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษารวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
 
SCH = ∑nici 
เม่ือ ni = จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
ci  = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ 
 

 Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 
  จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
 
 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารย
ประจํา 
 

นิสิตเต็มเวลาในหนวยงานนับปริญญาตรี 
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนิสิต เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 8 : 1 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละตามสูตร 
 
 

 
สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ท่ีเปนจริง – สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจาร
ประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 

 สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตาม
เกณฑมาตรฐาน 

 
2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 คิดเปน 5 คะแนน 
2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน 
2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได = 5 คะแนน 

 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน  

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

5.23-8=(-2.77)*100/8=-34.63 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด คน 170 239 
2 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)  หนวย 861.89 861.89 
3 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเปนปริญญาตรี หนวย 27.75 96.08 
4 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมกันทุกระดับเทากับ หนวย 889.64 957.97 
5 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา หนวย 5.23 4.01 
6 สัดสวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน หนวย 8 8 
7 รอยละของการคํานวณคาความแตกตางจากสัดสวนจํานวน

นิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําคณะ 
หนวย -34.63 -49.90 

8 คาเฉลี่ยคะแนนรวม ( เทียบคะแนนเต็ม  5 = คารอยละนอย
กวาหรือเทากับรอยละ 10) 

คะแนน 5 0 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
 ปการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 239 คน  จํานวนนิสิตรายหัว
จริงท้ังหมด 1 ,066 คน เปดสอนระดับปริญญาตรี 251 รายวิชา/กลุม จํานวน 816 หนวยกิต ชั่วโ มงบรรยาย 
248 ชั่วโมง ชั่วโมงปฏิบัติ 1 ,662 ชั่วโมง จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 10 ,431 ราย จํานวนหนวยกิตนิสิต 
(SCH) ในคณะแพทยศาสตร 31 ,028 สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา 4.01 : 1 (เกณฑ
มาตรฐาน 8  : 1) คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา จํานวนรอยละ -49.90 เทากับ 0 คะแนน  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.4_1 รายงานการวิเคราะห จํานวนหนวยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES)  

 ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 รอยละ -34.63 5  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 รอยละ -49.90 0  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป :  ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  เบอรโทรศัพท 089-476-2557 
     รองคณบดีฝายการศึกษา         เบอรโทรศัพท 084-106-6377                        
ผูรายงานผล :  คุณถนอมรัตน  วัชระชัยพงษ   เบอรโทรศัพท 081-561-3006 
        คุณประคองศรี  ผองภิรมย                         เบอรโทรศัพท 087-136-7695 
     คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ                         เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนิสิตในคณะ   
 
ผลการดําเนินการ 

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหนิสิตแพทยทุกคนเพ่ือใหนิสิตไดเขาพบและ
ขอรับคําปรึกษาจากคณาจารย ( med_57_1.5_1.1), (med_57_1.5_1.2) และทางฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ไดจัดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2557 ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2557                     
(med_57_1.5_1.3) โดยจัดการบรรยายเรื่อง การแนะนําคณะและศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ แนะนํา
หลักสูตร และการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร อัตลักษณของนิสิตแพทย เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต คือ  “จิตสาธารณะ” การปฏิบัติตามกฎขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และคณะ การแตงกายท่ีถูกระเบียบ การแนะนําการใชชีวิตใน มศว องครักษ โดยนิสิตแพทยรุนพ่ี และจัดให
ผูปกครองและนิสิตแพทยไดรับประทานอาหารกลางวันรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนสงตอ
ขอมูลระหวางผูปกครองและอาจารยท่ีปรึกษา มีการติดตอกันเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน มีการประสานงานเรื่อง
หอพักสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 กับมหาวิทยาลัยและจัดเรื่องกระบวนจัดหองพักใหกับนิสิตแพทยชั้นปท่ี 1 มีการ
ประสานงานในการแนะนําหนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน สํานักหอสมุดกลาง และมีการบริการดานสุขภาพ 
สวัสดิการตางๆ  

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดทํานามบัตรของหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (med_57_1.5_1.4)  
ท่ีมีเบอรโทรศัพทและ E-mail ของรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
อาจารยประจําชั้นปท่ี 1 อาจารยท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิตท่ีสามารถติดตอได
ตลอด 24 ชั่วโมงใหกับผูปกครองและนิสิตแพทยทุกคน เพ่ือเปนสื่อในการติดตอกันเม่ือมีปญหา 

งานแพทยศาสตรศึกษามีการจัดสอนเสริมเพ่ือเตรียมสอบ National License โดยนิสิตสามารถเลือก
เขาเรียนในหัวขอท่ียังสอบไมผาน (med_57_1.5_1.5)  นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีระบบคัดกรองนิสิตแพทยท่ีมี
ปญหาท้ังทางดานวิชาการ และการปรับตัวในการเรียนแพทย โดยรายงานปญหาท่ีเกิดข้ึนแกอาจารยท่ีปรึกษา 
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นัดพบปะกับผูปกครอง ในกรณีนิสิตแพทยท่ีมีปญหาท่ีซับซอน จะนําเขาคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป (med_57_1.5_1.6) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.5_1.1  คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
med_57_1.5_1.2  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
med_57_1.5_1.3  กําหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 
med_57_1.5_1.4  นามบัตรของหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
med_57_1.5_1.5  ตารางการสอนเสริม National License 
med_57_1.5_1.6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา  และนอก

เวลาแกนิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 การสรางหนาเว็บเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิตใหนิสิตสามารถติดตอได ใหคําแนะนําโดยการ
ติดตอสื่อสารดวยโทรศัพท มีการใชสื่อสังคมออนไลน เชน  Line , Facebook ของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสาร และยังมีการ
ประชาสัมพันธรวมกับ facebook ของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร ( med_57_1.5_2.1) นอกจากนั้นมีการ
นําขาวสารกิจกรรมของสโมสรนิสิตและฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตประชาสัมพันธในจดหมายขาวของคณะ 
(MED SWU weekly) (med_57_1.5_2.2) และเว็บไซดของคณะและมหาวิทยาลัย ( med_57_1.5_2.3) มี
บอรดประชาสัมพันธของคณะ และหอพัก สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ตางๆ (med_57_1.5_2.4) เชน ขาวดานทุนการศึกษา ทุนกูยืมการศึกษา แหลงศึกษาตอ อัตลักษณของนิสิต 
เอกลักษณของคณะแพทยศาสตร จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยไทย การประกวดและแขงขันทักษะ
ความสามารถดานตางๆ เปนตน 
 นอกจากนี้ งานพัฒนาศักยภาพนิสิตยังมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ไดแก โครงการประสานรักษ
ครั้งท่ี 1 พรีคลินิก และครั้งท่ี 2 คลินิก โครงการ ลา Steth Let’s Sing a Song ครั้งท่ี 8 (med_57_1.5_2.5) 
โครงการพิธีไหวครู ( med_57_1.5_2.6) และโครงการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯลฯ 
(med_57_1.5_2.7)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_1.5_2.1  หนาเว็บเพจ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร และเว็บเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน Face book 

med_57_1.5_2.2  MED SWU weekly คณะแพทยศาสตร  
med_57_1.5_2.3  เว็บไซตของของคณะและมหาวิทยาลัย 
med_57_1.5_2.4  รูปถายบอรดประชาสัมพันธ 
med_57_1.5_2.5   กิจกรรม/โครงการพิเศษนอกหลักสูตร (โครงการประสานรักษครั้งท่ี 1 พรีคลินิก และครั้งท่ี 

2 คลินิก (ลา Steth Let’s Sing a Song ครั้งท่ี 8) 
med_57_1.5_2.6 โครงการพิธีไหวครู 
med_57_1.5_2.7 โครงการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2557 ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปท่ี 6 รุนท่ี 25 ในวันท่ี 23 -24 
กุมภาพันธ 2558 เพ่ือ เตรียมความพรอมการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนิสิต โดยจัดอบรมใหความรู
ประสบการณการเตรียมตัวการเปนแพทยใชทุนโดยศิษยเกา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเตรียมตัวเปน
บัณฑิตแพทยท่ีพึงประสงค และเตรียมความพรอมเพ่ือเปนแพทยท่ีดีในอนาคต และเปนโอกาสแสดงความ
เคารพ ความกตัญู และระลึกถึงความเมตตากรุณาของอาจารยแพทย และองคกร ( med_57_1.5_3.1) 
นอกจากนี้ งานแพทยศาสตรศึกษายังมีระบบใหคําปรึกษาข้ันตอนการเลือกชดใชทุนในองคกรตางๆ เชน    
ศูนยการแพทยฯ รพ.ชลประทาน กระทรวงสาธารณสุข (med_57_1.5_3.2) (med_57_1.5_3.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.5_3.1 โครงการปจฉิมนิเทศ/ภาพถายกิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศ 
med_57_1.5_3.2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเลือกสถานท่ีใชทุน 
med_57_1.5_3.3 ข้ันตอนการเลือกชดใชทุนของกระทรวงสาธารณสุข 

 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5      
 
ผลการดําเนินการ 

- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอท่ี 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.68 
(ความพึงพอใจดานการใหคําปรึกษาดานวิชาการ เทากับ 4.71, ความพึงพอใจดานการใหคําปรึกษา ในการ      
ใชชีวิต เทากับ 4.66) 

- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอท่ี 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.68 
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(ความพึงพอใจการใหขอมูลของหนวยงานในเวลาราชการ เทากับ 4.70 , ความพึงพอใจการใหขอมูลของ
หนวยงานนอกเวลาราชการ เทากับ 4.66) 

- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอท่ี 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.40 
(ความพึงพอใจดานความเขาใจในการเตรียมความพรอมเปนแพทยใชทุน เทากับ 4.40) 

- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอท่ี 1-3 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.58 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.5_4.1  แบบประเมินคุณภาพการใหบริการ 
med_57_1.5_4.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 

 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงให ผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2557 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ไดนําผลการประเมินกิจกรรมเก่ียวกับนิสิตและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการท่ีสนองตอความตองการของนิสิต ( med_57_1.5_5.1) โดย
วางแผนการปรับปรุงตามแผนการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนิสิต ปการศึกษา 2557 
(med_57_1.5_5.2) โดยนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2558 เม่ือ
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 (med_57_1.5_5.3) 
 จากผลการปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2556 
(med_57_1.5_5.4) สงผลใหมีผลการประเมินความพึงพอใจตองานพัฒนาศักยภาพนิสิตดีข้ึนทุกดาน ดังนี้ 

ลําดับท่ี การบริการนิสิต 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2557 

1 มีการจัดใหคําปรึกษาทางวิชาการ และ
การใชชีวิตแกนิสิตในคณะ 

4.36 4.68 

2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ท้ังเต็มเวลา และนอกเวลาแกนิสิต 

4.41 4.68 

3 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือ
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 

4.22 4.40 

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4.33 4.58 

(med_57_1.5_5.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_1.5_5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
med_57_1.5_5.2 แผนพัฒนาการปรับปรุง 
med_57_1.5_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตคลินิก 
med_57_1.5_5.4 ขอเสนอแนะดานกิจการนิสิตจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2557 
med_57_1.5_5.5 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการปการศึกษา 2556 (สกอ. 3.1) 

 
6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา    
 
ผลการดําเนินการ 
 ในการประชุมวิชาการประจําป 2557 ของคณะแพทยศาสตร เม่ือวันท่ี 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 
ปการศึกษา 2557 ไดจัดการบรรยายวิชาการเรื่อง การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  : อุดมศึกษาเชิงสามัตถิยะ  
(Competence Based Higher Education) โดย ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร  เปนวิทยากรบรรยาย 
(med_57_1.5_6.1) เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ไดมีการประชาสัมพันธ ทาง e-mail และ
โทรศัพท เพ่ือเชิญศิษยเกาเขา รวมโครงการ โดยไมคิดคาใชจายในการลงทะเบียน  (med_57_1.5_6.2) 
นอกจากนี้ยังมีการใหขอมูล/ความรูผานทาง Website สมาคมศิษยเกา (med_57_1.5_6.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.5_6.1 เอกสารการบรรยาย เรื่อง การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 : อุดมศึกษาเชิงสามัตถิยะ 

(Competence Based Higher Education) 
med_57_1.5_6.2 รายชื่อศิษยเกาผูเขารวมการประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตร  

ในวันท่ี 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 
med_57_1.5_6.3 Website สมาคมศิษยเกา 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  เบอรโทรศัพท 089-476-2557 
     รองคณบดีฝายการศึกษา         เบอรโทรศัพท 084-106-6377                        
ผูรายงานผล :  คุณถนอมรัตน  วัชระชัยพงษ   เบอรโทรศัพท 081-561-3006 
        คุณประคองศรี  ผองภิรมย                         เบอรโทรศัพท 087-136-7695 
     คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ                         เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและ

การจัดกิจกรรม 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ( med_57_1.6_1.1) เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการ
วางแผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนานิสิต (med_57_1.6_1.2) โดยใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการประชุม
เปนครั้งคราวในวาระท่ีเก่ียวของ (med_57_1.6_1.3) นอกจากนี้ ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและอาจารยไดเขา
รวมประชุมสโมสรนิสิตเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ 
(med_57_1.6_1.4)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.6_1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
med_57_1.6_1.2 แผนดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
med_57_1.6_1.3 รายงานการประชุมสโมสรนิสิต 
med_57_1.6_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 
 1) คุณธรรม จริยธรรม  
 2) ความรู  
 3) ทักษะทางปญญา  
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาตคิรบท้ัง 5 ดาน ดังนี ้

1. โครงการเรียนรูคูคุณธรรม จิตตปญญาศึกษา (med_57_1.6_2.1) เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริม
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดใหมีการอภิปรายและรวมกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม เชน 
การชมภาพยนตรท่ีสรางเสริมจริยธรรมและมีการอภิปรายผลท่ีไดรับจากการดูภาพยนตรกิจกรรม
กระบวนการ 4 ทิศ เพ่ือใหรูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืนผานการทํางานเปนกลุม 

 
2. โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย  “คายสูฝนวันเปนหมอ” (med_57_1.6_2.2) เปนกิจกรรมท่ี

จัดข้ึนเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะ  1) ดานความรู 2) ดานทักษะทางปญญา 3) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกิจกรรมท่ีคณะฯ มอบหมายใหนิสิตแพทยพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเขาศึกษาดูงานดานการเปนแพทยโดยนิสิตตองเปนผูใหความรูและอธิบายการทํางานของแพทย
ในดานตางๆ ท้ังดานความรูและทัศนคติของความเปนแพทย 
 

3. โครงการละครเวทีเรื่องหองถัดไป ( med_57_1.6_2.3) เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะ
1) ดานความรู 2) ดานทักษะทางปญญา 3) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 4) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
กิจกรรมท่ีนิสิตทํางานเปนกลุมโดยมีชุมนุมการแสดง ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมถายภาพ เขารวมเพ่ือ
จัดละครเวทีโดยรับผิดชอบดําเนินงานทุกดาน ไดแก เขียนบทประพันธ อุปกรณประกอบฉาก ชุดการ
แตงการ ฯลฯ และมีการบันทึกวีดีทัศนเพ่ือเผยแพรทาง Youtube 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_1.6_2.1 โครงการเรียนรูคูคุณธรรม จิตตปญญาศึกษา 
med_57_1.6_2.2 โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย  “คายสูฝนวันเปนหมอ” 
med_57_1.6_2.3 โครงการละครเวทีเรื่องหองถัดไป 
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3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตร มีการจัดกิจกรรมของนิสิตแพทยไดมีการพัฒนาและนําหลักการ ความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพ มาใชในการจัดกิจกรรม โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาโครงการและเจาหนาท่ีงานพัฒนา
ศักยภาพนิสิตเปนผูใหคําปรึกษา และสอนทักษะการประกันคุณภาพใหกับนิสิตท่ีจัดโครงการ อาทิเชน 
โครงการวันมหิดล โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ และ ไดสงตัวแทนนิสิตแพทย เขารวมโครงการเครือขายกิจการ
นิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี 26 – 29 มิถุนายน 2558 (med_57_1.6_3.1) และโครงการ
สัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน ในวันท่ี 15 มีนาคม 2558 
(med_57_1.6_3.2) (med_57_1.6_3.3) เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิตเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
กับกิจกรรมนิสิต และไดสงโครงการวันมหิดลเขารวมประกวดโครงการ Good practices (med_57_1.6_3.4) 

นอกจากนี้ งานแพทยศาสตรศึกษายังจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องหลักประกันคุณภาพกับกิจการนิสิต  
ในรายวิชา พศก125 เพ่ือใหนิสิตนําหลักการดานประกันคุณภาพไปใชในการทําโครงการจิตอาสาของรายวิชานี ้
(med_57_1.6_3.5) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.6_3.1 โครงการเครือขายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 
med_57_1.6_3.2 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน 
med_57_1.6_3.3 หนังสือเชิญและรายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต

นักศึกษาแพทย 4 สถาบัน 
med_57_1.6_3.4 ภาพถายการเขารวมโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี good practice project  

ปการศึกษา 2557 
med_57_1.6_3.5 ตารางสอนรายวิชาหนทางสูความเปนแพทย (พศก 125) 
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4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของทุกกิจกรรม หลังเสร็จสิ้น
โครงการ เพ่ือนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการตามตัวบงชี้ของแผนมาปรับปรุง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ 
1. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตแพทยชั้นปท่ี 1 
ปการศึกษา 2557 

นิสิตไดรูกฎ ระเบียบการ
เรียนในคณะแพทยศาสตร 
และการสรางอัตลักษณ
นิสิตแพทย มศว 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.40 

2. โครงการสงเสริม 
อัตลักษณนิสิตแพทย 
ครั้งท่ี 1 “คายสูฝนวัน
เปนหมอ ครั้งท่ี 21” 

นิสิตแพทยมีอัตลักษณ
ดานทักษะการสื่อสาร 

≥90% 90.94 % 

3. โครงการสัมมนา
เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษานิสิตนักศึกษา
แพทย 4 สถาบัน 

- นิสิตมีความเขาใจใน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- นิสิตมีการใชระบบ 
PDCA ในการทํากิจกรรม
เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางคณะ
แพทยศาสตร 

100% ครบทุกกิจกรรม 100 % 

4. โครงการเครือขาย
กิจการนิสิตนักศึกษา
แพทยแหงประเทศไทย 

มีเครือขายระหวาง
สถาบันแพทย 

100 % 100 % 

5. โครงการละครเวทีเรื่อง
หองถัดไป The musical 

ความพึงพอใจดานการ
สรางเสริมอัตลักษณ
ทักษะสื่อสารในนิสิต
แพทย 

≥3.51 คะแนน 4.54 

6. โครงการมอบเสื้อกาวน นิสิตแพทยมีจิตสํานึก 
และเจตคติท่ีดีตอการเปน
แพทย 

≥3.51 คะแนน 4.57 

7. โครงการเรียนรูคู
คุณธรรมจิตตปญญา
ศึกษา 

นิสิตแพทยมีความ
ภาคภูมิใจในจริยธรรม 
คุณธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

≥3.51 คะแนน 4.02 (รุนท่ี 1) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_1.6_4.1 สรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 
med_57_1.6_4.2 สรุปผลการประเมินโครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย ครั้งท่ี 1 “คายสูฝนวันเปนหมอ 

ครั้งท่ี 21” 
med_57_1.6_4.3 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษา

แพทย 4 สถาบัน 
med_57_1.6_4.4 สรุปผลการประเมินโครงการเครือขายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 
med_57_1.6_4.5 สรุปผลการประเมินโครงการละครเวทีเรื่องหองถัดไป The musical 
med_57_1.6_4.6 สรุปผลการประเมินโครงการมอบเสื้อกาวน 
med_57_1.6_4.7 สรุปผลการประเมินโครงการเรียนรูคูคุณธรรมจิตตปญญาศึกษา 
 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยกําหนด
ตัวชี้วัด คือ โครงการดานกิจการนิสิตบรรลุวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 100 ผลการดําเนินงาน พบวา ทุก
โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด (med_57_1.6_5.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_1.6_5.1 สรุปผลการประเมินโครงการความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม 

 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 
 ฝายกิจการนิสิตไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 
สรุปขอเสนอแนะโครงการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (รอบเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558) 
(med_57_1.6_6.1) 

ลําดับ โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานโครงการ 
ขอเสนอแนะ /แนวทางการ

ดําเนินการแกไข 
1 โครงการ Gross to hos สถานท่ีหองประชุมอาคารกาย

วิภาคศาสตรท่ีใชในการจัด 
กิจกรรมมีท่ีนั่งนอยเกินไป 
เนื่องจากนิสิตแพทยเพ่ิมข้ึน

ควรซอมท่ีนั่งท่ีชํารุด และ
ตอเติมเพ่ิมท่ีนั่งใหรองรับ 
กับจํานวนนิสิต 
แพทยท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป 
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ลําดับ โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานโครงการ 
ขอเสนอแนะ /แนวทางการ

ดําเนินการแกไข 
ทุกป 

2 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ สถานท่ีดําเนินโครงการไกล
เกินไป ทําใหเสียเวลาในการ
เดินทาง 

ควรจัดสถานท่ีท่ีใกลกวานี้ 

3 โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน  - สถานท่ีจอดรถผูปกครอง
และผูรวมงานไมมี ตองใหไป
จอดท่ีไกลๆควรจะหาท่ีจอด
รถบริเวณอาคารท่ีจัดงาน 
 - พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พูดจาไมสุภาพ ควร
ปรับปรุง 

- ควรกันสถานท่ีจอดรถให
ผูรวมงานและผูท่ีเขารวม
โครงการเพ่ือความสะดวก
ตอการเขารวมงาน 
- ควรจัดฝกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในการ
ติดตอสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก 

4 โครงการคายหมอนอยนักพัฒนา 
รุนท่ี 7 

- การขนยายอุปกรณในการ
เตรียมจัดโครงการไมสะดวก 
เนื่องจากตองขนยายอุปกรณ
ข้ึนเขา ซ่ึงเปนทางลาดชัน 
- การผสมปูนตองทําใหเสร็จ
ภายในวันเดียว หากท้ิงปูนไวก็
จะแหงทําใหไมสามารถเทพ้ืน
เปนเนื้อเดียวกันได 
- การดูแลรักษาอุปกรณ เม่ือ
ทํางานเสร็จ หรือถึงเวลาพัก 
อุปกรณท่ีใชในการทํางาน
มักจะถูกท้ิงไวในสภาพท่ี
ทํางานคางไว จึงทําใหอุปกรณ 
ชํารุด เสียหาย และสูญหายได 

- ควรจัดสถานท่ีท่ีใกลและ
สะดวกในการขนยาย
อุปกรณตางๆ 
- ควรหาชางท่ีชํานาญการ
เรื่องการกอสรางมาคอย
แนะนําวิธีการหรือเทคนิค
ตางๆท่ีนิสิตแพทยไมทราบ 
- ควรหาชางท่ีชํานาญการ
เรื่องการกอสรางมาคอย
แนะนําวิธีการใชและเก็บ
รักษาอุปกรณ 
 

5 โครงการเครือขายกิจการนิสิต
นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 
“กิจกรรมจริยธรรมสัญจร” 

สถานท่ีดําเนินโครงการไกล
เกินไป ทําใหเสียเวลาในการ
เดินทางอยากใหมีกิจกรรมท่ี
ศึกษาเชิงวัฒนธรรมของแตละ
จังหวัด 

ควรจัดสถานท่ีท่ีใกลกวานี้
ควรหาสถานท่ีท่ีเปนท่ีศึกษา
เชิงวัฒนธรรมของแตละ
จังหวัด 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_1.6_6.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  เบอรโทรศัพท 089-280-7792 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร  แสงซ่ือ    เบอรโทรศัพท 061-631-4089 
      
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป : ขอ 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรค 
 
ผลการดําเนินการ 
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website ของงานวิจัย (med_57_2.1_1.1) เพ่ือใหความรูดานการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย (med_57_2.1_1.2) และใหคําแนะนํา สําหรับการสงบทความเพ่ือตีพิมพ  การเขียน
บทความวิชาการและการเขียนตํารา ขอมูลการจัดทําวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ  การประกาศ
รับทุนวิจัย  และเผยแพร ขอมูลดานการจัดการความรู  KM และมีระบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส เพ่ือสืบคน
วารสาร และขอมูลนักวิจัย (med_57_2.1_1.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_2.1_1.1 รูปถายหนาเว็บไซตงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ  

http://www.med.swu.ac.th/research/ 
med_57_2.1_1.2 ประชาสัมพันธขอมูลดานจรรยาบรรณนักวิจัย ท่ีหนาเว็บไซตคณะแพทยศาสตร 

http://www.med.swu.ac.th/th/ 
med_57_2.1_1.3 หนาเว็บไซตระบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส เพ่ือสืบคนวารสาร และขอมูลนักวิจัย    

http://www.med.swu.ac.th/researchmed/ 
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2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ในประเด็นตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 
ผลการดําเนินการ 
 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้  
1. หองสําหรับปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ (med_57_2.1_2.1)   
 1.1 มีหองเครื่องมือกลางและหองสัตวทดลอง  
 1.2 มีหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก  
 1.3 ใชระบบรักษาความปลอดภัย  สําหรับผูท่ีจะเขาใชหองเครื่องมือกลางและสัตวทดลอง 
 1.4 มีหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพ่ือตีพิมพในวารสาร 
 1.5 มีระบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกสเพ่ือสืบคนวารสารและตํารา 
2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรคหองสมุด คณะฯ มีแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยและนิสิตแพทย ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร 
องครักษ (med_57_2.1_2.2)   
3. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (med_57_2.1_2.3)   
 3.1 มีระบบรักษาความปลอดภัย  สําหรับผูท่ีจะเขาใชหองเครื่องมือกลาง 
 3.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิจัยของหองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://lib.swu.ac.th/th/ 
 3.3 วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online  
4. กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 4.1 มีการจัดประชุมวิชาการ และการเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิต ท้ังแบบ oral 
presentation และ poster presentation ในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร เม่ือวันท่ี 27 – 
28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีการนําเสนอผลงานวิชาการจํานวน 46 เรื่อง ( oral จํานวน 12 เรื่อง, poster 
จํานวน 34 เรื่อง) (med_57_2.1_2.4)   
 4.2 ไดเชิญศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) จาก Maastricht University และ 
Academic Medical Center (med_57_2.1_2.5) มาบรรยายพิเศษใหความรูทางวิชาการ โดย Professor 
Dr. Wouter H. Lamers Department of Anatomy & Embryology, Maastricht University, The 
Netherlands  เรื่อง "How do we get rid of our amino acids: a little bit of biochemistry, many 
experiments, and an unexpected outcome" และ บรรยายพิเศษ โดย Assoc. Prof. Dr. 
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EleonoreKöhlerDepartment of Anatomy & Embryology, Maastricht University, The 
Netherlands เรื่อง "Knockout models to study the role of arginine metabolism in vascular 
function" เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 25 58 ณ หองประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและ
วิทยาศาสตร  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_2.1_2.1 รูปถายหองเครื่องมือกลางและหองสัตวเลี้ยงทดลอง 

รูปถายหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก 
รูปถายระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับผูท่ีจะเขาใชหองเครื่องมือกลางและ
สัตวทดลอง 
รูปถายหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพ่ือตีพิมพใน
วารสาร 
รูปถายระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสืบคนวารสารและตํารา 

med_57_2.1_2.2 รูปถายหองสมุด ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร 
หนาเว็บไซตงานหองสมุด คณะแพทยศาสตร องครักษ 
http://www.med.swu.ac.th/librarymd/ 

med_57_2.1_2.3 รูปถายระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับผูท่ีจะเขาใชหองเครื่องมือกลางและ
สัตวทดลอง 
หนาเว็บไซตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิจัยของหองสมุดมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/ 
หนาเว็บไซตวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS 

med_57_2.1_2.4 หนังสือประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร ประจําป 2557 
med_57_2.1_2.5 หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญจาก Maastricht University และ Academic Medical 

Center พรอมกําหนดการบรรยายพิเศษ และรูปถาย 
 
 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ผลการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2557 คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ไดจัดสรรงบประมาณ รอยละ 5 จาก
เงินรายไดคณะแพทยศาสตร เปนเงิน 1,700,000 บาท (med_57_2.1_3.1) และรายไดศูนยการแพทยฯ เปน
เงิน 10,190,000 บาท (med_57_2.1_3.2) เพ่ือสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย และการบริหารงานวิจัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 
 
 



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 44 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_2.1_3.1 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร 
med_57_2.1_3.2 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดศูนยการแพทยฯ 

 
4. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสราง
งานวิจัยและรับผิดชอบในการเผยแพรผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารเพ่ือตีพิมพ
ผลงานวิจัย การใหทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป 2557 คณะแพทยศาสตร 
ไดจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการจํานวน 46 เรื่อง (oral จํานวน 12 เรื่อง, poster จํานวน 
34 เรื่อง (med_57_2.1_4.1) 

2. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย  
 ไดประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย ในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร ประจําป 
 2557 วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 (med_57_2.1_4.2) 

3. คณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท) ฉบับพิเศษ เนื่องในวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร มศว ครบรอบ 30 ป ไดรวบรวมบทความจากผูนิพนธจํานวน 55 เรื่อง และอยู
ระหวางดําเนินการสงประเมินบทความ และแจงใหผูนิพนธแกไขตามขอเสนอแนะ เพ่ือตี พิมพใน 
Volume 98 No. 10 October 2015 (SUPPL.) และ No.11 November 2015 (SUPPL.)   
จํานวน 55 เรื่อง (med_57_2.1_4.3) 

4. กองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ (Journal of Medicineand 
Health Sciences) จัดทําวารสาร 3 ฉบับตอป เพ่ือตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการและ
ผลงานวิจัย จํานวน 24 เรื่อง  (med_57_2.1_4.4) 

5. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรในการเขารวมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 23 ผลงาน (med_57_2.1_4.5) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_2.1_4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป 2557 
หนังสือประชุมวิชาการประจําป 2557 

med_57_2.1_4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัยและเพ่ิมเติม 
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย 

med_57_2.1_4.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท)  
ฉบับพิเศษ และเพ่ิมเติม 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
จํานวนบทความจากผูนิพนธ 

med_57_2.1_4.4 คําสั่งแตงตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภ  
หนา website วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

med_57_2.1_4.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร 
ประกาศการใหทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดั
นานาชาต ิ
สรุปรายชื่อผูขอทุนพัฒนาบุคลากร  ป 2557 

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดจัดโครงการหรือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  โดยการจัดอบรม 
เรื่อง การใชโปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน  (OJS) การจัดการความรู ( KM) ดานงานวิจัย เรื่อง 

“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยใหไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน ”, “การนําผล KM ของงานวิจัย ท่ี

เผยแพรบนเว็บไซด ไปใช แลวไดผลดี ” เขารับการอบรม ความรูดาน จริยธรรมการทําวิจัยท่ีจัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย และการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย ดังนี้ 

 1. ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย (med_57_2.1_5.1) ในงานสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร ประจําป 2557 วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 ไดแก 

1.1 รางวัลนักวิจัยดีเดน (พรีคลินิก) ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา 
1.2  รางวัลนักวิจัยดีเดน (คลินิก) ไดแก รองศาสตราจารย แพทยหญิงสมลักษณ จึงสมาน 
1.3 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน (พรีคลินิก) ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมพร จาริยะพงศ

สกุลเรื่อง Alpha-Mangostin Attenuation of Hyperglycemia-Induced Ocular 
Hypoperfusion and Blood Retinal Barrier Leakage in the Early Stage of Type 
2 Diabetes Rats  

 2. รองศาสตราจารย ดร.โกสุม จันทรศิริ  อาจารยประจําภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร  เปนคน
ไทยคนแรกท่ีไดรับเหรียญตราเกียรติยศ  Da Vinci Award จากประเทศอังกฤษ  ในฐานะนักนวัตกรรมผูสราง
ผลงานระดับนานาชาติท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลก และไดรับ รางวัลอาจารยดีเดน  สาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ  จากสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจําป  พ.ศ.  2557 จากทาน
อธิการบดี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (med_57_2.1_5.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_2.1_5.1 โครงการอบรม เรื่อง การใชโปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน (OJS)  
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
ครั้งท่ี 1 
โครงการอบรม เรื่อง การใชโปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน  (OJS) ครั้ง
ท่ี 2 

  การจัดการความรู (KM) ดานงานวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยใหไดรับ 

  ทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน” 

 การจัดการความรู (KM) ดานงานวิจัย เรื่อง “การนําผล KM ของงานวิจัย ท่ีเผยแพร 
 บนเว็บไซดไปใชแลวไดผลดี” 
 การจัดอบรมดานจริยธรรม 
ประกาศรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย และประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับรางวัล 
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย 

med_57_2.1_5.2 ภาพถายอาจารยท่ีรับรางวัล 
 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะฯ มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย                 

ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  1294/2557 (med_57_2.1_6.1) เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูประสานงานการ
ดําเนินงานวิจัยมีนายอดิศร แสงซ่ือ นางสมทรง ภารพงษ และนางสาว พฤกษา แจมใส เปนผูรับผิดชอบในการ
ประสานงานกับสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มศว ในกรณีท่ีนักวิจัยตองการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/        
อนุสิทธิบัตร ตามเอกสารท่ีใชและแบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (med_56_2.1_6.2) สามารถดาวน
โหลดเอกสารไดท่ี http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload3 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_2.1_6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 1294/2557 
med_57_2.1_6.2 เอกสารท่ีใชสําหรับจดทรัพยสินทางปญญา 

แบบฟอรมบันทึกขอความขอใหดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ตัวตั้ง = ปการศึกษา         ตัวหาร = ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  เบอรโทรศัพท 089-280-7792 
ผูรับผิดชอบ : คุณอดิศร  แสงซ่ือ    เบอรโทรศัพท 083-615-2413 
  
เกณฑการประเมิน 
 การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 100,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เทากับ 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  

 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได เทากับ  

 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
X 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ : 

 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และ นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา     
ศึกษาตอ 

 2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง  
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 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ี
ปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ีไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ี
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน : 

ขอมูลสวนกลางจากฝายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ประจําปการศึกษา 2557 

แหลงเงินทุนภายในสถาบัน (med_57_2.2_1)   21,442,710.00 บาท  
แหลงทุนภายนอกสถาบัน (med_57_2.2_2)   15,620,433.87 บาท  

 รวม        37,063,143.87 บาท 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน บาท 21,442,710.00 21,442,710.00 
2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบัน บาท 12,920,333.87 15,620,433.87 
3 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคภายใน

สถาบัน 
บาท - - 

4 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน 

บาท - - 

5 จํานวนรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

บาท 34,363,043.87 37,063,143.87 

6 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน 210 210 

7 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน - - 

8 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ คน 21 21 
9 จํานวนวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ คน - - 
10 จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยท้ังหมด คน 231 231 
11 จํานวนเงินสนับสนุนฯ ตออาจารยประจํา บาท/คน 163,633.54 176,491.16 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_2.2_1 สรุปโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากภายใน ประจําป 2558 
สรุปโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
สรุปโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากจากงบประมาณแผนดิน 
สรุปโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร 
สรุปโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดศูนยการแพทยฯ 

med_57_2.2_2 สรุปโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
ประจําป 2558 พรอมแนบสัญญาการรับทุนท่ีมีการลงนามและอนุมัติเรียบรอยแลว 

 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
150,000.00 159,234.69 4.55  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
150,000.00 176,491.16 4.90  
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ (O) 
การคิดรอบป : ตัวตั้ง = ปปฎิทิน         ตัวหาร = ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  เบอรโทรศัพท 089-280-7792 
ผูรับผิดชอบ : คุณอดิศร  แสงซ่ือ    เบอรโทรศัพท 083-615-2413 

 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังนี้ 
 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 60 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 40 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย x 100 
 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมท่ีลาศึกษาตอ จํานวน  231 คน 
โดยมีผลงานวิจัยของอาจารยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพรรวม 103 ชิ้นงาน คิดเปนรอยละของผลงานวิชาการหรือ
งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตามเกณฑ = 42.60 (ผลรวมถวงน้ําหนัก/จํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด*100) 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน
ช้ินงานในป 

2557 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 231  
2 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (คน) 231  
3 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 210  
4 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ (คน) 21  
5 จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) -  
6 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) -  
7 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ (คน) -  
8 จํานวนรวมของบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ/ (ชิ้นงาน) 103  



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 51 

 

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน
ช้ินงานในป 

2557 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

เผยแพร  
9 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 0.20   
 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   

10 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

11 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ  

0.40   

12 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ  

0.40   

13 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  0.40 1 0.40 
14 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  
0.60   

15 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  

0.60   

16 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 
ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   

17 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน
ช้ินงานในป 

2557 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

18 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1  

0.80 13 10.40 

19 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1  

0.80 7 5.60 

20 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 54 54.00 

21 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 5 5.00 

22 จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
23 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
1.00   

24 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ  

1.00   

25 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหม และไดรับการ
จดทะเบียน  

1.00   

26 จํานวนตําราท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว  

1.00 5 5.00 

27 จํานวนหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว  

1.00 2 2.00 

28 จํานวนงานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00   

29 จํานวนตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ  

1.00 2 2.00 

30 จํานวนหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

1.00   

31 จํานวนงานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 85.20 
32 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 0.20   
 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 

จํานวน
ช้ินงานในป 

2557 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

33 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
มหาวิทยาลัย 

0.40   

34 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   
35 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0.80   

36 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 14 14 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 14 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย  98.40 
 
รายการหลักฐานอางอิง 
 
ตารางท่ี 1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประท้ังหมด ในปการศึกษา 2557 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_2.3_1.1 จํานวนรายชื่ออาจารยประท้ังหมด  
 
 
ตารางท่ี 2 รายชื่อผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (คาน้ําหนัก 0.40) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 1 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อวารสาร วัน-เดือน-ปท่ี
เผยแพร  

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

1 ชุดอุปกรณตรวจวัณโรค 
ชนิด มัยโคแบคทีเรียม ทู
เบอรคุโลซีส 

รศ.ดร.โกสุม 
จันทรศิร ิ

24 ต.ค.2557-12 ม.ิย.2560 กรมทรัพยสิน
ทางปญญา 
เลขท่ีอนุ
สิทธิบัตร 
9263  

med_57_2.3_2.1 
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ตารางท่ี 3 รายชื่อ บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1  
(คาน้ําหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 13 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อวารสาร วัน-
เดือน-ปท่ีเผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 ผลของการปรับปรุง
ลําดับหัวเรื่องและเน้ือหา
การสอนชีวเคมีท่ีมีตอ
ความสามารถในการ
เรียนรูในกลุมนิสิตแพทย 

กรรณิกา  
เสริมสุวิทยวงศ, 
จันทรทรา 
ตนันทยุทธวงศ,วาสนา 
สุขุมศิริชาต,ิ 
 วัลยา ธเนศพงศธรรม, 
 สิรินันทนิลวรางกูร,  
นุจรี ตัญจพัฒนกุล,  
โกสุม จันทนศิร,ิ  
รมิดา วัฒนโภคาสิน 

- วารสารการแพทย
และวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี 1 
เดือนเมษายน 2557 
- 29 กรกฎาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.1 

2 การศึกษาอุบัติการณและ
การดํา เนินโรคของทารก
แรกเกิดท่ีสงสัยวามีเสียง
ฟูหัวใจชนิดปกติใน
โรงพยาบาลศูนย
การแพทยฯ 

ศรัยอร ธงอินเนตร, 
ชนาธิป ลือวิเศษ
ไพบูลย 

- วารสารการแพทย
และวิทยาศาสตร
สุขภาพฉบับท่ี 21 เลม
ท่ี 1 เดือนเมษายน 
2557 
- 29 กรกฎาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.2 

3 การวินิจฉัยการบาดเจ็บ
ของชองทองชนิดไมมี
แผลทะลุดวย
เครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร 

อรศิริ อมรวิทยาชาญ - วารสารการแพทย
และวิทยาศาสตร
สุขภาพฉบับท่ี 21 เลม
ท่ี 1 เดือนเมษายน 
2557 
- 29 กรกฎาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.3 

4 การผาตัดตอหินในตาหมู
เสียชีวิต และตากระตาย
มีชีวิตดวยเครื่องผาตัดตอ
หินแบบเข็มอัตโนมัต ิ

ชัยพร แผแพทยคุณ, 
ศุภชัย วงศพิเชฐชัย 

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี 2 
เดือนสิงหาคม 2557 
- 1 ตุลาคม 2557 
 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.4 

5 ความแมนยําของการ
แปลผลเอ็กซเรย
คอมพิวเตอรสมองของ
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ 
หองฉุกเฉินชวงนอกเวลา
ราชการ โรงพยาบาลศูนย
การฯ 

อรศิริ อมรวิทยาชาญ,  
มัทนา ต.วรพานิช, 
พิชัย สรรพโรจน
พัฒนา 
วิทยวราวิทย 

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี 2 
เดือนสิงหาคม 2557 
- 1 ตุลาคม 2557 
 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.5 

6 เปรียบเทียบคะแนนการ
ปอนนมโดยอุปกรณเสริม
กับการปอนแกวในการ
เขาเตา 

สุขวดี เกษสุวรรณ, 
นงเยาว ใบยา, 
เกศสุดา แมหละเจริญ
พร,เกษม เรืองรอง
มรกต 

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี 2 
เดือนสิงหาคม 2557 
- 1 ตุลาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.6 
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ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อวารสาร วัน-
เดือน-ปท่ีเผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

 
7 การบริโภคผักผลไมสด 

การออกกํา ลังกายและ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว
นอยของวัยรุนไทย 

มนจุฑา เอ่ียมอุดมกาล
, 
ทวิมา ศิริรัศม,ี 
บุปผา ศิริรัศมี 

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี 2 
เดือนสิงหาคม 2557 
- 1 ตุลาคม 2557 
 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.7 

8 การทําความสะอาดและ
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ
ปนเปอนเบลดและดาม
จับของเครื่องสองตรวจ
กลองเสียง 

ทัศนีย ลิมปโสภณ, 
เฟองฟา อุตรารัชตกิจ, 
อรษา สุตเธียรกุล, 
วรพจน ตันติศิริวัฒน, 
กนกรัตน ศิริพานิชกร 

วชิรเวชสาร 
- ปท่ี 58 ฉบับท่ี 2 
หนา 13-22 ป พ.ศ.
2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.8 

9 ความสัมพันธระหวาง
ความแปรปรวนของอัตรา
การเตนของหัวใจกับ
พาราไทรอยดฮอรโมนใน
ผูปวยท่ีไดรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม 

วีระศักดิ์ อัศววงศ
อารยะ,ภัทรวีรินทรวร
รัฐสุนทร,สิรินันทนิลว
รางกูร, 
อัมพร จาริยะพงศสกุล 

ธรรมศาสตรเวชสาร 
ปท่ี : 14  ฉบับท่ี : 2  
เลขหนา : 153-162  
ปพ.ศ. : 2557 
- 24 มกราคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.9 

10 บุคลากรทางการแพทย
กับการรับสัมผัสยาเคมี
บําบัดในหอผูปวยมะเร็ง 

นิตยา นาจวง,  
ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือ
กาล, ฉัตรชัย เอก
ปญญาสกุล, สุธีร รัต
นมงคลกุล 

ศรีนครินทรเวชสาร   
ปท่ี : 29  ฉบับท่ี : 3  
เลขหนา : 249-255  
ปพ.ศ. : 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.10 

11 การประเมินความเสี่ยง
ตอการเกิดมะเร็งของการ
รับสัมผัสฟอรมัลดีไฮด
ทางการหายใจในนิสิต 
แพทยระหวางเรียน
ภาคปฏิบัติทางกายวิภาค 

กมลวรรณ พรมเทศ, 
อรวรรณ แกวบุญชู,  
กิติพงษ หาญเจริญ, 
ฉัตรชัย เอกปญญา
สกุล 

วารสารพิษวิทยาไทย   
ปท่ี : 29  ฉบับท่ี : 1-2  
เลขหนา : 8-22  ป
พ.ศ. : 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.11 

12 คุณสมบัติของแบบคัด
กรองโรคสมาธิสั้นช่ือ 
Swanson, Nolan, and 
Pelham IV Scale 
(SNAP-IV) และ 
Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire สวนท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรม
อยูไมน่ิง/สมาธิสั้น (SDQ-
ADHD) ฉบับภาษาไทย 

ณัทธร พิทยรัตนเสถียร
, ธันวรุจน บูรณะสุข
สกุล, ดุษฎี จึงศิรกุล
วิทย,  
ทรงภูมิ เบญญากร 

วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศ
ไทย 
ปท่ี : 59  ฉบับท่ี : 
2  เลขหนา : 97-
110  ปพ.ศ. : 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.12 

13 การสังเคราะหไฮดรอกซี
แซนโทนและการประเมิน

ThongchaiKhamme
e, Anan 

วิทยาศาสตร มข. 
Volume 42, Number 1, 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_3.13 
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ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อวารสาร วัน-
เดือน-ปท่ีเผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

ฤทธ์ิยับยั้ง เอ็นไซมอะเซ
ติลโคลีนเอสเทอเรสและ
ความเปนพิษตอเซลล
ประสาท 

Athipornchai, 
WanchalermUpama
ia, YamarateeJaisin 
and 
SunitSuksamrarn 

212-220  2014 

 
ตารางท่ี 4 รายชื่อ บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 
1 (คาน้ําหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 7 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อวารสาร วัน-
เดือน-ปท่ีเผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 การประเมินการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม 

ภาวิน พัวพรพงษ วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี1 
เดือนเมษายน 2557 
- 29 กรกฎาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_4.1 

2 การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูรับและผูใหบริการ
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

รัชนี อัศวรุงนิรันดร,  
รุจิกาญจน อัศวรุงนิ
รันดร, พรพรรณ โรจน
แสง 

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี1 
เดือนเมษายน 2557 
- 29 กรกฎาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_4.2 

3 ความสําเร็จในการรักษา
ภาวะนํ้า ตาลในเลือดต่ํา 
จากมะเร็งตับดวยการให
เคมีบําบัดผานทางหลอด
เลือดแดง 

กัญชนา งาวสุวรรณ, 
ปยนันท ชนไมตรี 

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี 2 
เดือนสิงหาคม 2557 
- 1 ตุลาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_4.3 

4 การรักษาแผลเรื้อรังใน
ผูปวยเทาเบาหวาน โดย
การใชเฝอกแบบสัมผัสทุก
สัดสวน 

วรพล อรามรัศมีกุล วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
ฉบับท่ี 21 เลมท่ี3 
เดือนธันวาคม 2557 
- 24 ธันวาคม 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_4.4 

5 ผลของการจัดทานอนขณะ
และหลังใหนมทางสายให
อาหารตอความสามารถใน
การรับนมในทารกเกิดกอน
กําหนดท่ีมีนํ้าหนักตัวนอย 

หทัยชนก นิติกุล,  
สุดาภรณพยัคฆเรือง,  
นงลักษณ จินตนาดิลก 
,จันทนา พันธบูรณะ 

วารสารสภาการ
พยาบาล 
- ปท่ี 29 ฉบับท่ี 4 
หนา 32-44 ป พ.ศ. 
2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_4.5 

6 การใชยา Angiotensin 
Converting Enzyme 
Inhibitor (ACEIs) รวมกับ
ยา Angiotensin II 
Receptor Antagonist 

จิรายุทธ จันทรมา พุทธชินราชเวชสาร 
ปท่ี : 31  ฉบับท่ี : 3  
เลขหนา : 479-485  
ปพ.ศ. : 2557 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_4.6 
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ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อวารสาร วัน-
เดือน-ปท่ีเผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

(ARBs) 
7 Optimising Bedside 

Teaching in Obstetrics 
and Gynaecology 

 
พรรณวรา ปริตกุล 

Thai Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology 
VOL 22, NO 2 
(2014) หนาท่ี 61-86 
ป พ.ศ.2014 

TCI  
ลําดับท่ี 1 

med_57_2.3_4.7 

 
ตารางท่ี 5 รายชื่อ บทความวิจัย ฉบับสมบูรณท่ี ตีพิมพในวารสาร ทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(คาน้ําหนัก 1.00)ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 54 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศ
ท่ีจัดและวันเดือนป

ท่ีเผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 Waist Circumference, 
Waist-to-Height Ratio 
and Body Mass Index 
and Updated 
Reference Standards 

SanguansakRerksupp
aphol, 
LakkanaRerksuppaph
ol 

Journal of Clinical 
and Diagnostic 
Research. 2014 
Nov, Vol-8(11): 
PC05-PC09 

Scopus 
 

med_57_2.3_5.1 

2 Accuracy of VITROS 
alcohol analysis for 
post-mortem 
specimens 

Lekskulchai, V. Australian Journal 
of Forensic 
Sciences 2014 

Scopus 
 

med_57_2.3_5.2 

3 Reduction of 
atherogenic risk in 
patients with type 2 
diabetes by 
curcuminoid extract: A 
randomized 
controlled trial   

Chuengsamarn S, 
Rattanamongkolgul 
S,Phonrat B, 
Tungtrongchitr R, 
Jirawatnotai S. 

J NutrBiochem. 
2014 Feb; 
25(2):144-50. doi: 
10.1016/j.jnutbio.2
013.09.013. Epub 
2013 Nov 6. 

Scopus,  
PubMed 

med_57_2.3_5.3 

4 A multi-center thai 
university-based 
surgical intensive care 
units study (THAI-SICU 
study): Methodology 
and ICU characteristics   

Chittawatanarat K, 
Chaiwat O, Morakul S, 
Pipanmekaporn T, 
Thawitsri T, 
Wacharasint P, 
Fuengfoo P, 
Chatmongkolchart S, 
Akaraborworn O, 
Pathonsamit C, 
Poopipatpab S, 
Chanthawong S, Chau-
In W, Kusumaphanyo 
C, Buppha P, Somrat C, 
Kongsayreepong S. 

J Med Assoc Thai. 
2014 Jan; 97 Suppl 
1:S45-54. 

Scopus,  
PubMed 

med_57_2.3_5.4 
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ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 
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ท่ีเผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

48 Phylogenetic 
relationships of two 
earth tiger tarantulas; 
Haplopelmalividum 
and H. longipes 
(Araneae; 
Theraphosidae); within 
the 
InfraorderMygalomorp
h using 28S ribosomal 
DNA sequences. 

Ngamniyom A; 
Manaboon M; 
Panyarachun B; 
Showpittapornchai U. 

International 
Journal of 
Zoological 
Research 2014. 10 
(1):15-19. 

Scopus med_57_2.3_5.48 

49 Neuropeptide Y in the 
adult and fetal human 
pineal gland. 

Møller M; Phansuwan-
Pujito P; Badiu C. 

Biomed Res Int. 
2014;2014:868567 

Scopus,  
PubMed 

med_57_2.3_5.49 

50 Effects of Curcumin on 
Restoration and 
Improvement of 
Microvasculature 
Characteristic in 
Diabetic Rat’s Choroid 
of Eye 

WipapanKhimmaktong, 
HattayaPetpiboolthai, 
PiyaneeSriyaSriya, 
VipaveeAnupunpisit 

J Med Assoc Thai 
2014; 97 (Suppl. 2): 
S39-S46 

Scopus,  
PubMed 

med_57_2.3_5.50 

51 Effect of intake of 
different water 
temperatures on 
thermoregulatory 
responses during 
sauna exposure.  

Chaunchaiyakul R, 
Kongkhum S, 
Chaunchaiyakul S, 
Parathakornku J. 

Adaptive Medicine 
2014. 6(2): 80-85. 

scopus med_57_2.3_5.51 

52 Malaria detection 
using non-blood 
samples,  

KwannanNantavisai Songklanakarin J. 
Sci.Technol.36 (6), 
633-641, Nov.- 
Dec.2014 

scopus med_57_2.3_5.52 

53 Prevalence and 
patterns of fractures in 
children 
 

นพ.ปวริศร  สุขวนิช . Journal of the 
Medical 
Association of 
Thailand.Volume 
97, September 
2014, Pages S116-
S120. 

scopus med_57_2.3_5.53 

54 The most important 
risk factors for 
avascular necrosis and 
chondrolysis in 
patients with slipped 
capital femoral 
epiphysis 

นพ.ปวริศร  สุขวนิช . Journal of the 
Medical 
Association of 
Thailand.Volume 
97, September 
2014, Pages S133-
S138. 

scopus med_57_2.3_5.54 
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ตารางท่ี 6 รายชื่อบทความวิชาการ ฉบับสมบูรณท่ี ตีพิมพในวารสาร ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (คาน้ําหนัก 1.00) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 5 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศท่ี
จัดและวันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 Dealing with vascular 
conundrums with MR 
imaging   

Angthong, W*., 
Semelka, R.C. 

RadiolClin North Am. 
2014 Jul; 52(4):861-
82. doi: 
10.1016/j.rcl.2014.02.
002. Epub 2014 Apr 
2. 

scopus,  
PubMed 

med_57_2.3_6.1 

2 Unexpected causes of 
pulmonary hypertension in 
a previously healthy Thai 
rural man with right-sided 
heart failure   

Angkananard, T.,  
Chonmaitree, P.,  
Petborom, P.   

Am J Case Rep. 2014 
Apr 30; 15:180-4. doi: 
10.12659/AJCR.89034
0. eCollection 2014. 

scopus,  
PubMed 

med_57_2.3_6.2 

3 Erysipelothrixrhusiopathiae 
bacteremia without 
endocarditis associated 
with psoas abscess: the 
first case report in 
Thailand. 

Upapan P, 
Chayakulkeeree 
M. 

J Med Assoc Thai. 
2014 Mar; 97Suppl 
3:S232-6. 

PubMed med_57_2.3_6.3 

4 Chemical constituents and 
biological activities of 
Zanthoxylumlimonella 
(Rutaceae): A review   

Supabphol, R.,   
Tangjitjareonkun, 
J. 

Tropical Journal of 
Pharmaceutical 
Research  
Volume 13, Issue 12, 
1 December 2014, 
Pages 2119-2130 

PubMed med_57_2.3_6.4 

5 Blepharoclonus: 
anatomical localization 
and etiological 
consideration.. 

Methawasin K, 
Bhidayasiri R, 
Phanthumchinda 
K, Kaufman L. 

J Med Assoc Thai. 
2014 Sep; 97(9):977-
81. 

PubMed med_57_2.3_6.5 

 
ตารางท่ี 7 รายชื่อตําราท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00) 
ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 5 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศ
ท่ีจัดและวันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 ภาวะขอน้ิวมือยึดติด
และสภาพผิดรูปทางมือ
ท่ีพบบอย 

นิยม ละออปกษิณ ยิ่งเจริญการพิมพ  med_57_2.3_7.1 

2 ภาวะติดเช้ือรุนแรงท่ี ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล หจก.ยงเกียรติออฟ  med_57_2.3_7.2 
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ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศ
ท่ีจัดและวันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

ตองรักษาดวยศัลยกรรม 
Difficut Surgical 
Infections 
(Necrotizing Fasciitis 
and other surgical 
soft tissue infections) 

เซ็ทโปรดักช่ัน 
กรุงเทพฯ 2554 

3 ศัลยศาสตรพ้ืนฐาน
ศัลยศาสตรและอาการ
ของโรคทางศัลยกรรม 
(ปวดทอง Abdominal 
Pain) 

วุฒิชัย ธนาพงศธร, 
ปริญญา อัครานุรักษกุล,  
ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 

หจก.สินทวีกิจ พริ้น
ติ้ง กรุงเทพฯ 2554 

 med_57_2.3_7.3 

4 ภาวะติดเช้ือรุนแรงท่ี
ตองรักษาดวยศัลยกรรม 
Difficult Surgical 
Infection (Empyema 
thoracis) 

ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล หจก.ยงเกียรติออฟ
เซ็ทโปรดักช่ัน 
กรุงเทพฯ 2554 

 med_57_2.3_7.4 

5 ตํารา ภาวะติดเช้ือ 
(Peritionitis and 
Intra-abdominal 
infection) 

ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล เม็ดทรายพริ้นติ้ง 
กรุงเทพฯ 2547 

 med_57_2.3_7.5 

 
 
ตารางท่ี 8 รายชื่อหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00)
ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศท่ี
จัดและวันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

1 การตรวจปสสาวะ พัชรินทร แสงจารึก
, สุภาพร วิวัฒนกุล 

บริษัทอมรินพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง จํากัด 
(มหาชน) กรุงเทพฯ 
2555 

 med_57_2.3_8.1 

2 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของระบบตอม
ไรทอ 

พรรณี หนูซื่อตรง, 
อรพิน เกิด
ประเสริฐ 

สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2555 

 med_57_2.3_8.2 
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ตารางท่ี 9 รายชื่อตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศท่ี
จัดและวันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

1 ระบบทางเดินอาหาร
และการประยุกต 
สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ผศ.นพ.สมนึก นิล
บุหงา และ ผศ.ดร.
อุดมศรี โชวพิทธพร
ชัย 

สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ. 2557 

1.0 med_57_2.3_9.1 

2 ตําราเรื่อง  
เสนและสายในเวช
ปฏิบัติศัลยกรรม 

คณาจารยภาควิชา
ศัลยศาสตร 

สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 
กุมภาพันธ 2557 

1.0 med_57_2.3_9.2 

 
ตารางท่ี 10 รายชื่อ ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (คาน้ําหนัก 
1.00) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 14 ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและ

ประเทศท่ีจัดและ
วันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 Trypanosome DNA  Kosum Chaisiri 4th International 
Festival of 

Innovation, April 
22th – 24th, 

2014, Shiraz, Iran 

 med_57_2.3_10.1 

2 Haemoplasma Gold-nano 
DNA sensor Kit 

Somchai 
Santiwatanakul, 
Kosum Chansiri 

4th International 
Festival of 

Innovation, April 
22th – 24th, 

2014, Shiraz, Iran 

 med_57_2.3_10.2 

3 E.canis Gold-nano DNA 
sensor Kit 

SomchaiSantiwatanak
ul, Kosum Chansiri 

4th International 
Festival of 

Innovation, April 
22th – 24th, 

2014, Shiraz, Iran 

 med_57_2.3_10.3 

4 Color Band Quantimeter Kosum Chansiri 8th International 
Exhibition of 

Inventions, 2014, 
China 

 med_57_2.3_10.4 

5 HBV DNA sensor Kit for 
Detection of Hepatitis B 
Virus 

Somchai 
Santiwatanakul, 
Kosum Chansiri 

8th International 
Exhibition of 

Inventions, 2014, 
China 

 med_57_2.3_10.5 

6 DNF DNA sensor Kit for Somchai 8th International  med_57_2.3_10.6 
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ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและ

ประเทศท่ีจัดและ
วันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

Defection of Dengue Fever 
Virus 

Santiwatanakul, 
Kosum Chansiri 

Exhibition of 
Inventions, 2014, 

China 
7 2-in-1 DNA sensor Kit for 

Defection of Salmonella 
and Listeria in Food 
Products 

Somchai 
Santiwatanakul, 
KosumChansiri 

8th International 
Exhibition of 

Inventions, 2014, 
China 

 med_57_2.3_10.7 

8 Kit de detection de 
Shigella et Enteroinvasiva 
E. coil (EIEC) 

Somchai 
Santiwatanakul, 
Kosum Chansiri 

Salon 
International Des 

Inventions 
Geneve, 4 April 

2014, 
Switzerland 

 med_57_2.3_10.8 

9 Kit PRRSV Nano-or. 
Sensible au virus du 
syndrome respiratoire et 
reproductive chez le 
cochond’elevage 

Somchai 
Santiwatanakul, 
Kosum Chansiri 

Salon 
International Des 

Inventions 
Geneve, 4 April 

2014, 
Switzerland 

 med_57_2.3_10.9 

10 Kit de detection de 
Listeria 

Somchai 
Santiwatanakul, 
KosumChansiri 

Salon 
International Des 

Inventions 
Geneve, 4 April 

2014, 
Switzerland 

 med_57_2.3_10.1
0 

11 Kit de detection de la 
filiariase chez I’Homme 

Somchai 
Santiwatanakul, 
Kosum Chansiri 

Salon 
International Des 

Inventions 
Geneve, 4 April 

2014, 
Switzerland 

 med_57_2.3_10.1
1 

12 Kit pour controller les 
bacteriesbioplastiquesdan
s I’ADN 

Kosum Chansiri Salon 
International Des 

Inventions 
Geneve, 4 April 

2014, 
Switzerland 

 med_57_2.3_10.1
2 

13 Shigella and 
EnteroinrasiveE.coli DNA 
sensor Kit 

Somchai 
Santiwatanakul, 
Kosum Chansiri 

42nd 
International 
Exhibition of 
Inventions of 
Geneva (2-6 
April 2014) 
Hongkong 

 med_57_2.3_10.1
3 
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ลําดับท่ี 
(คา

น้ําหนัก) 

ชื่อผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและ

ประเทศท่ีจัดและ
วันเดือนปท่ี

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

14 Bioplastic Bacteria 
Screening DNA Sensor Kit 

Kosum Chansiri 42nd 
International 
Exhibition of 
Inventions of 
Geneva, China 

 med_57_2.3_10.1
4 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
60 34.29 2.86  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 
เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

60 42.60 3.55  
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี      เบอรโทรศัพท 081-647-5637 
    ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ    เบอรโทรศัพท 089-913-4058 
    รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ ฝายการแพทยฯ  เบอรโทรศัพท 089-441-3959 
    ผูชวยคณบดีฝายบริหาร     เบอรโทรศัพท 090-987-2795 
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา  คําไพเราะ    เบอรโทรศัพท 089-609-3589 
    คุณสมพจน  หวลมานพ                         เบอรโทรศัพท 081-754-7063 
    คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ                             เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
    คุณสุมาลี  มณีวงษ        เบอรโทรศัพท 084-120-5334 
    คุณอรุณี  จันทรแสง        เบอรโทรศัพท 081-552-6593 
    คุณวัชรินทร  รอดภัย    เบอรโทรศัพท 081-774-4116 
       
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม และกําหนดตัวบงช้ีวัด

ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม และเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรไดจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สังคม โดยใหนิสิตแพทยลงพ้ืนท่ีสํารวจชุมชนภายใตการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตรชุมชน
ภาคปฎิบัติ1 (วช 281) (med_57_3.1_1.1)  พบ วามีปญหาดานสุขภาพท้ังการ เจ็บปวยดวยโรคท่ัวไป โรค
เรื้อรังท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน การเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง ปญหายาเสพติด  ปญหาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ และปญหาเพศสัมพันธในวัยรุน โดยชุมชนในพ้ืนท่ีมีความตองการในดานการสรางเสริมสุขภาพและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปองกันโรค การคัดกรองโรคเบื้องตน และ การดูแลสุขภาพเม่ือเกิดการ
เจ็บปวย  โดยกําหนดตัวชี้วัดไวในแผนยุทธศาสตรท่ี 2 ของ SMART MED คือ ยุทธศาสตร การบริหารท่ีเนน
เปาหมายของคณะแพทยศาสตร  (Management to Excellence) กลยุทธ Ma2 สรางชุมชนตนแบบ
ดานสุขภาพ   มีตัวชี้วัดจํานวน 2 ตัว KPI Ma2.1 จํานวนโครงการบริการชุมชนเพ่ิมข้ึน 2 เรื่อง/ป 
และ KPI Ma2.2 โครงการบริการวิชาการเพ่ือบริการชุมชนโดยบุคลากรและ/หรือนิสิตท่ีมีการบรูณา
การรวมกับการเรียนการสอนและ/ หรืองานวิจัย 1 โครงการ (med_57_3.1_1.2) และไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2558 ท่ีสอดคลองกับกลยุทธ Ma2 สราง
ชุมชนตนแบบดานสุขภาพ  และพันธกิจท่ี 3 ใหบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มี
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จิตสํานึก และรับผิดชอบตอชุมชน    จํานวน 25 โครงการ   ไวภายใตแผนปฏิบัติราชการคณะ
แพทยศาสตร  และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป
งบประมาณ  2558 (med_57_3.1_1.3)เสนอตอท่ีประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ครั้ง
ท่ี 10/2557 วันท่ี 2 4 กันยายน 2557 วาระท่ี 3.3.2 (med_57_3.1_1.4)  
 ตอมาคณะแพทยศาสตรไดนําโครงการบริการวิชาการจํานวน 9 โครงการ ไดแก 
 1. โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 
 2. โครงการสานรัก ถักทอสายใยเลานิทานกอนนอนแกเด็กปวยปฐมวัย w 9/2 
 3. โครงการชุมชนตนแบบปลอดบุหรี่ 
 4. โครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก 
 5. โครงการเครือขายครอบครัวสัมพันธ 
 6. โครงการงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2558 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะความรูในการดูแลตนเองของผูปวยท่ีมีภาวะขอเขา
เสื่อม 

 8. โครงการพัฒนาการลูกรัก 
 9. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการดูแลผิวหนาใหหางไกลจากฝา 
เสนอของบประมาณตอศูนยบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตชื่อโครงการบริการวิชาการศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือชุมชน พรอมอีก 2 โครงการคือ 1. โครงการศูนยนมแมชุมชน และ 
2. โครงการการสงเสริมความจําและการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม และไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 (med_57_3.1_1.5) 
ดังนั้น คณะแพทยศาสตรจึงได ถอดแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2558 มาเปนแผนปฏิบัติราชการดานการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 27 โครงการ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
3/2558 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558  วาระท่ี 1.4.2 (med_57_3.1_1.6)   
 
รายการหลักฐาน   

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_3.1_1.1 ผลการสํารวจความตองการของชุมชน 
med_57_3.1_1.2 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   

สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2557-2561  
med_57_3.1_1.3 แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2558 
med_57_3.1_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2557 วันท่ี 24 กันยายน 2557 
med_57_3.1_1.5 บันทึกขอความเรื่อง แจงผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ

แกชุมชน ป พ.ศ. 2558 
med_57_3.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2558 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 
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2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ 
1 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก เพ่ือใหความรูแกบุคลากร ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไปในกา

เลิกบุหรี่ และเสริมพลังและแรงจูงใจในการมีสวนรวม
สนับสนุนใหกําลังใจแกผูท่ีตองการเลิกบุหรี่ 

2 โครงการชุมชนตนแบบปลอดบุหรี่ เพ่ือจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ในชุมชน เพ่ือกระตุนใหประชาชนใน
ชุมชนใหความสําคัญกับการเลิกบุหรี่ สรางเครือขายสถาน
บริการบําบัดผูเสพยาสูบใหไดมาตรฐานในจังหวัดนครนายก 
เพ่ือใหผูสูบบุหรี่โดยเฉพาะผูปวยเรื้อรัง ไดรับการบําบัดรักษา
ตามแนวทางการรักษาท่ีถูกตองเพ่ือปองกันและบรรเทาอาก
ของโรคท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะความรูใน
การดูแลตนเองของผูปวยท่ีมีภาวะขอเขาเสื่อม 

ผูปวยท่ีมีภาวะขอเขาเสื่อมไดรับความรูท่ีถูกตองในการดูแล
ตนเองในชุมชนเขตท่ีรับผิดชอบหลักประกันท่ัวหนา และ
เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูและ
สามารถนําไปเผยแพรในชุมชนไดอยางมีคุณภาพ 

4 โครงการพัฒนาการลูกรัก เพ่ือใหผูปกครองไดรับความรู ความเขาใจและทราบแนวทาง
ในการดูแลบุตรหลานท่ีเปนเด็กพิเศษ 

5 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการดูแลผิวหนาใหหางไก
จากฝา 

เพ่ือใหความรูแกบุคลากรศูนยการแพทยฯ และบุคคลท่ัวไปที
สนใจรูวิธีการรักษาฝาอยางไรใหปลอดภัย และถูกวิธี 

6 โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแ
ในทารกปวย 

จะจัดโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2558 

7 โครงการพัฒนาเครือขายปฐมภูมิศูนยการแพทย ฯ 
กิจกรรม โครงการสรางแรงบันดาลใจและอบรม
พัฒนาศักยภาพ อสม. (วัน อสม. แหงชาติ) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมช  
และสงเสริมดานกิจกรรมและการแสดงออกดานวิชาการแก 
อสม.ในเขตรับผิดชอบไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางตอเนื่อง 

8 โครงการแนวทางสรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือ
ชีวีมีสุข 

ไมดําเนินการจัดโครงการ 

9 โครงการการใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
 เสนเสียง 

ไมดําเนินการจัดโครงการ 

10 โครงการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 3 ตําบล (บึงศาล คลองใหญ ชุมพล) 
กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขายปฐมภูมิศูนยการแพทยฯ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูเครือขาย SRRT ระดับตําบลในการเฝาระวัง
และปองกันโรคติดตอ เพ่ือพัฒนาระบบการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดตอในชุมชน 

11 โครงการเรื่องการใหความรูและตรวจคัดกรองโรคจอ
ประสาทตาเสื่อมในผูสูงอายุ 

เพ่ือเปนการใหความรู และการบริการตรวจคัดกรองโรคจอ
ประสาทเสื่อมในผูสูงอายุ 

12 โครงการใหความรูและคัดกรองเบื้องตนโรคตอหิน เพ่ือใหการบริการตรวจคัดกรองโรคตอหินแกประชาชน และ
ใหความรูในการดูแล ปองกัน และการรักษา 
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โครงการ/กิจกรรม ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ 
13 โครงการศูนยนมแมเพ่ือชุมชน เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบลไดรับความรู และ

สรางเครือขายการเรียนรูรวมกันดูแลการเลี้ยงลูกดวยนมแมใ
ชุมชน เพ่ือใหนิสิตแพทยไดฝกปฏิบัติการใชทักษะการสื่อสาร 

14  การสงเสริมความจําและการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
สมองเสื่อม 

1. ผูสูงอายุและครอบครัวในเขตอําเภอองครักษ          
จังหวัดนครนายก มีความรูเรื่องโรคสมองเสื่อม 
2. ผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมไดรับการสงเสริมความจํา   
โดยใช Neurobie Exercise 

15 โครงการสานรัก ถักทอสายใย เลานิทานกอนนอนแก
เด็กปวยปฐมวัย w 9/2 

เพ่ือใหเด็กปวยปฐมวัยและผูปกครองมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน
เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอาน และมีความรู คติเตือนใจ
จากสื่อนิทาน 

16 โครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก เพ่ือใหนิสิตแพทยไดตระหนักถึงการดูแลผูปวยเด็กแบบองค
รวม 

17 โครงการเครือขายครอบครัวสัมพันธ เพ่ือลดความตึงเครียดของบิดามารดาของผูปวยทารก และ
สงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบิดา-มารดา ลดความขัดแยง
ของบิดา-มารดา และครอบครัว และเปนชองทางในการสื่อส
ระหวางบิดา-มารดา และครอบครัวกับทีมสุขภาพ 

18 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558  
(รวมโครงการเวทีนี้ของเรา) 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน และเด็กในหอผูปวยไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมสันทนาการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเครียดและวิตก
กังวลตอความเจ็บปวยขณะรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 

19 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตบุคลากร นิสิต           
 คณะแพทยศาสตร และชุมชน (บูรณาการรวมกับการ
เรียนการสอนรายวิชาจิตเวชศาสตร) 

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรูจักการฝกนั่งสมาธิ สงเสริม
สุขภาพจิตสงผลใหการทํางานดีข้ึน 

20 โครงการสงเสริมทันตสุขศึกษา เพ่ือใหบริการทันตกรรม และใหคําปรึกษาเก่ียวทันตสุขภาพ
แกประชาชนตามนโยบายงานวันทันตสาธารณสุข 

21 โครงการใหความรูสูชุมชน ไมดําเนินการจัดโครงการ 
22 โครงการหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป 2558  (บูรณาการ
รวมกับการเรียนการสอน และ/หรือแบบ R2R) 

เพ่ือใหบริการตรวจ รักษาแกครู นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 
และผูยากไรไดมีโอกาสไดรับการตรวจ รักษาจากแพทย 

23 โครงการใหความรูกับประชาชนเพ่ือฟอกเลือด ลางไต ไมดําเนินการจัดโครงการ 
24 โครงการใหความรูเก่ียวกับโรคพารคินสันเพ่ือ
ประชาชน “สนุก เฮฮา ประสาพารคินสัน ปท่ี 2  
เรื่อง ทองผูกเรื่องใหญทําไงดี” 

เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับโรคพารคินสัน สงเสริมความเขาใ
การรักษาดวยยา เปนการพบประสังสรรคระหวางผูปวย แล
ของแพทย เปนการผอนคลายความเครียดของผูปวยและผูดู  
เปนกิจกรรมใหนิสิตแพทยสามารถเขารวมและวางรากฐานค
ความเขาใจเบื้องตนในการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาการเดิน การ
เคลื่อนไหว และเรื่องทองผูก ในผูปวยสูงอายุท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึ  

25 โครงการวันเบาหวานโลก เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
และครอบครัวและใหผูรับบริการไดรับความรูและสามารถ
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

26 โครงการเมาไมขับและขับข่ีปลอดภัย เพ่ือใหความรูกับนักเรียนระดับชั้นมัทธยมศึกษาตอนตนเรื่อง
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โครงการ/กิจกรรม ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ 
การขับข่ีและผลของการดื่มสุรา และอันตรายจากการขับข่ี
หลังจากดื่มสุรา 

27 โครงการวันแมแหงชาติ เรื่อง ศูนยการแพทยฯ       
รพ.สายใยครอบครัว 

จะจัดโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2558 

 
 คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําป
การศึกษา 2557 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังใหนิสิตแพทยไดฝกทักษะทางการสื่อสารและมีสวนรวมในการใหความรูแกผูปวยได ซ่ึง
ผลการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม ท้ังสิ้น 21 โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ 
ไดแก โครงการวันแมแหงชาติ เรื่อง ศูนยการแพทยฯ รพ. สายใยครอบครัว และโครงการพัฒนาระบบการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมในทารกปวย ซ่ึงจะจัดในเดือนสิงหาคม และไมดําเนินการจัด 4 โครงการ ไดแก โครงการให
ความรูสูชุมชน ,โครงการใหความรูกับประชาชนเพ่ือฟอกเลือดลางไต ,โครงการแนวทางสรางเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเพ่ือชีวีมีสุข และโครงการใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพเสนเสียง ซ่ึงติดตามไปยังผูรับผิดชอบโครงการ 
พบวาวิทยากรไมสามารถมาบรรยายในเวลาท่ีจะจัดโครงการได เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ และชวงเวลาในการจัด
โครงการเปนชวงปดภาคเรียน ทําใหกลุมเปาหมาย(อาจารย,ครู) ไมสามารถเขารวมโครงการได รวมถึงงบประมาณ
ในการจัดโครงการไมเพียงพอ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_3.1_2.1 โครงการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2557 จํานวน 21 โครงการ  

 
3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรไดดําเนินโครงการดานการสงเสริม ปองกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาทุกโครงการ  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_3.1_3.1 โครงการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2557 จํานวน 21 โครงการ 

 (ดูเอกสารอางอิง med_57_3.1_2.1)  
 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรมีการ ติดตามและประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ ของโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ภายใตยุทธศาสตร ( SMART MED) นําเสนอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 22 เมษายน 
2558 วาระท่ี 3.6 (med_57_3.1_4.1) พบวา Ma2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ เพ่ิมข้ึน 8 โครงการ (บรรลุ) 
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และ Ma2.2 โครงการบริการวิชาการเพ่ือบริการชุมชนโดยบุคลากรและ/หรือนิสิตท่ีมีการ บูรณาการรวมกับเรียน
การสอนและ/หรืองานวิจัย จํานวน 4 โครงการ (บรรลุ)  สวนผลการดําเนินงานของแตละโครงการบริการวิชาการ  
(med_57_3.1_4.2) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 
3.4.2 (med_57_3.1_4.3)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_3.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ คณะฯ ครั้งท่ี 5/2558  

วันท่ี 22 เมษายน 2558 วาระท่ี 3.6 
med_57_3.1_4.2 ผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการดานบริการวิชาการ ประจําป 

งบประมาณ 2558 
med_57_3.1_4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558  

 
5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 
ผลการดําเนินการ  

ในป 2557 คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการจํานวน 27 โครงการ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  21 โครงการ 
(บรรลุ 20 โครงการ ไมบรรลุ 1 โครงการ) อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ 4 โครงการ
ผลการประเมินพบปญหา และมีแนวทางการแกไข ดังนี้  

 1. โครงการบริการวิชาการบางสวนยังไมตอบสนองตอกลยุทธในการเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพแนว
ทางการแกไข สื่อสารแนวทางการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกภาควิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
ตอบสนองตอกลยุทธในการเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ 
 2. การดําเนินโครงการยังไมเปนไปตามรอบการเบิกจายงบประมาณ แนวทางการแกไข ชี้แจงและติดตาม
ใหหนวยงานดําเนินการโครงการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป 
 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการใหบริการวิชาการ 
  จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องโครงการไมตอบ สนองตอกลยุทธใน
การเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ นั้น ในการจัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 จะ
พิจารณาโครงการใหตอบสนองกลยุทธ การเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ กอนจัดทําเปนแผนบริการวิชาการ
ตอไป พรอมติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนของโครงการและรอบการเบิกจายงบประมาณ  

นอกจากนี้ พบวาตัวชี้วัดของกลยุทธการเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ ท่ีระบุวามีโครงการบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึน อยางนอย 2 เรื่อง/ป อาจจะสงผลใหการดําเนินโครงการบริการวิชาการในปตอๆไป ไม
บรรลุผลตามตัวชี้วัด ดังนั้น จะนําผลการดําเนินงานนี้ไปปรับปรุงตัวชี้วัดกลยุทธหลักของแผนบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ 2559 ตอไป 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_3.1_5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558  
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6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอย
กวารอยละ 5 ของอาจารยประจําในคณะ 

 
ผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการโดยมีการวางแผนยุทธศาสตรท่ีเปนงานตามพันธกิจกลัก
ใหบริการดานวิชาการและดานสุขภาพระดับตติยภูมิ เปนการใหบริการแกสังคม ผูปวย ประชาชนท่ัวไปท้ังในและ
นอกคณะฯท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวและ/หรือจังหวัดนครนายกตามแผนบริการวิชาการแกชุมชนของ
มหาวิทยาลัย และมีการสงเสริมหรือสนับสนุนใหคณาอาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย อาทิ เชน โครงการออกหนวยแพทยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีฯ ครั้งท่ี 60 และครั้งท่ี 61 (med_57_3.1_6.1) โครงการวันเด็กและเวทีนี้ของเรา  (med_57_3.1_6.2) 
โครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก (med_57_3.1_6.3) โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก(med_57_3.1_6.4) โครงการศูนย
นมแมชุมชน (med_57_3.1_6.5) โครงการพัฒนาการลูกรัก  (med_57_3.1_6.6) โครงการเครือขายครอบครัวสัมพันธ  
(med_57_3.1_6.7) โดยในปการศึกษา 2557 มีอาจารยเขารวมโครงการบริการวิชาการจํานวน 75 คน จากจํานวน
อาจารยประจํา 231 คนคิดเปนรอยละ 32.47 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_3.1_6.1 รายชื่อผูเขารวมโครงการหนวยแพทยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
med_57_3.1_6.2 รายชื่อผูเขารวมโครงการวันเด็กและเวทีนี้ของเรา 
med_57_3.1_6.3 รายชื่อผูเขารวมโครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก  
med_57_3.1_6.4  รายชื่อผูเขารวมโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 
med_57_3.1_6.5  รายชื่อผูเขารวมโครงการศูนยนมแมชุมชน 
med_57_3.1_6.6  รายชื่อผูเขารวมโครงการพัฒนาการลูกรัก 

med_57_3.1_6.7  รายชื่อผูเขารวมโครงการเครือขายครอบครัวสัมพันธ 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  เบอรโทรศัพท 089-476-2557 
    รอง ผอ.ศูนยการแพทยฯ ฝายสนับสนุนการแพทยฯ เบอรโทรศัพท 081-928-3800 
    รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ   เบอรโทรศัพท 081-824-4689 
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก  เบอรโทรศัพท 089-676-5593 
ผูรายงานผล : คุณถนอมรัตน  วัชระชัยพงษ   เบอรโทรศัพท 081-561-3006 
    คุณศุภวรรณ  พันธุภักดี                         เบอรโทรศัพท 089-106-9155 
      คุณเสาวนีย  จันทรนอย                             เบอรโทรศัพท 086-814-4629 
    คุณวลัยลักษณ  พวงดี     เบอรโทรศัพท 095-949-5438 
    คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณจันทรทิมา  เจริญสิงห   เบอรโทรศัพท 082-345-3774 
    คุณสมพจน  หวลมานพ    เบอรโทรศัพท 081-754-7063 
    คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ    เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
    คุณอํานาจ  พลอยพลาย    เบอรโทรศัพท 087-995-5188 
  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (med_57_4.1_1.1) โดยมีการ
กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ ( med_57_4.1_1.2) ตามพันธกิจท่ี 4 คือ สืบสานและสรางองคความรูใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนในโครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มีการถายทอด
ลงสูแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานโดยมีสํานักงานคณบดีและสํานักงานอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
รวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตรวมเปนเจาภาพหลัก และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและรับผิดชอบการดําเนินโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (med_57_4.1_1.3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_4.1_1.1 นโยบายดานการเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
med_57_4.1_1.2 แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมปการศึกษา 2556-2558  
med_57_4.1_1.3 คําสั่งแตงตั้ง/ผูรับผิดชอบคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธดาน ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ
แพทยศาสตร และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน (med_57_4.1_2.1) ไดแก  

1. การบรรลุตามเปาหมายของโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เปาหมายรอยละ 80 )  
2. ระดับความภาคภูมิใจของนิสิตแพทยและระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอคณะแพทยศาสตร (เปาหมาย ≥3.51 

จาก 5 คะแนน) 
3. ระดับความภาคภูมิใจของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (เปาหมาย ≥3.51 จาก 5 คะแนน)  
 
คณะฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ประจําทุกป ซ่ึงในปการศึกษา 2557 ไดมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนเพ่ือการดําเนินงานเปน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  1,629,44.70 บาท มีโครงการดาน ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท้ังสิ้น 11 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1. โครงการวันแมแหงชาติ - ระดับความจงรักภักดีตอสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
- ระดับความภาคภูมิใจของลูกตอ
พระคุณแม 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

2. โครงการวันมหิดล - ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีตอ
คุณูปการของสมเด็จพระราชบิดา 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

3. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผู
เกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร 

- จํานวนบุคลากรและนิสิตท่ีเขา
รวมแสดงมุทิตาจิต 

- จํานวน 200คน 

4. โครงการสงเสริมจริยธรรมความ
กตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของ
นิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งาน
ทําบุญเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 

- จํานวนผูเขารวมงาน 
- ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 
- นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
พระคุณอาจารยใหญ 

- 335 คน 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

5. โครงการสานสัมพันธบุคลากรและ
ทําบุญวันปใหม 

- จํานวนของผูเขารวมกิจกรรม
ภาพรวม (ระดับความสัมพันธท่ีดี
ภายในคณะแพทยศาสตร) 
- ระดับความพึงพอใจภาพรวมตอ
การจัดโครงการ 
- รอยละการมีสวนรวมของ

- ≥ 1,400 คน 
 
 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
 
- ≥ 50% 
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โครงการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผูเขารวมงานตาม Theme 
(Cowboy Party) ท่ีกําหนด 

6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน
สงกรานตและวันวันผูสูงอายุ 

- ระดับความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

7. โครงการสงเสริมจริยธรรมความ
กตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของ
นิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย  
(งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) 

- ระดับความภาคภูมิใจของนิสิต
แพทยมีความสํานึกตอพระคุณ
อาจารยใหญ 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

8. โครงการทําบุญสัตวทดลอง - รอยละของนิสิตท่ีเขารวม
โครงการฯ 
- นิสิตแพทยมีความตระหนักถึง
คุณคาชีวิตของสัตวทดลอง 

- รอยละ 80 
 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

9. โครงการงานวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร 

- บุคลากรและนิสิตมีความภูมิใจ
และเกิดความรักความผูกพันกับ
คณะฯ  

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

10. โครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหลอเทียนและถวาย
เทียนเขาพรรษา 

- ระดับความเขาใจและพึงพอใจ
ในกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

11. โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
ของคณะแพทยศาสตร มศว 

- จัดหาสถานท่ีและปรับปรุงพ้ืนท่ี
จัดแสดงประวัติของคณะ
แพทยศาสตร 

- มีพ้ืนท่ีจัดตั้งหอจดหมายเหตุและ
มีการปรับปรุงสถานท่ี 

  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_4.1_2.1  งบประมาณสนับสนุนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงานบริหารและธุรการ 
สํานักงานอํานวยการ เปนผูกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
แพทยศาสตรรวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตมีสวนรวม และรับผิดชอบดูแลใน
การดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว  นอกจากนี้แตละโครงการจะมีผูรับผิดชอบในการของบประมาณและ
ดําเนินโครงการตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ (med_57_4.1_3.11) ดังนี้ 

ช่ือโครงการ วันท่ีจัด ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. โครงการวันแมแหงชาติ 
(med_57_4.1_3.1) 

5 สิงหาคม 2557 ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

2. โครงการวันมหิดล 4 กันยายน 2557 สํานักงานอํานวยการและงาน
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ช่ือโครงการ วันท่ีจัด ผูรับผิดชอบโครงการ 
(med_57_4.1_3.2) พัฒนาศักยภาพนิสิต 
3. โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญู
ตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิต
แพทยและนิสิตทันตแพทย  
(งานทําบุญเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 
(med_57_4.1_3.3) 

19 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

4. โครงการสานสัมพันธบุคลากรและ
ทําบุญวันปใหม (med_57_4.1_3.4) 

9 มกราคม 2558 สํานักงานอํานวยการ 

5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน
สงกรานตและวันวันผูสูงอายุ 
(med_57_4.1_3.5) 

7 เมษายน 2558 สํานักงานอํานวยการ 

6. โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญู
ตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิต
แพทยและนิสิตทันตแพทย (งานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ) 
(med_57_4.1_3.6) 

7 พฤษภาคม 2558 ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

7. โครงการทําบุญสัตวทดลอง 
(med_57_4.1_3.7) 

8 พฤษภาคม 2558 หองปฏิบัติการรวม (MDL) 

8. โครงการงานวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร (med_57_4.1_3.8) 

16 มิถุนายน 2558 งานบริหารและธุรการ 

9. โครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหลอเทียนและถวายเทียน
เขาพรรษา (med_57_4.1_3.9) 

20 และ 27 กรกฎาคม 2558 งานบริหารและธุรการ 

10. โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุของ
คณะแพทยศาสตร มศว 
(med_57_4.1_3.10) 

ตุลาคม 57 ถึง กันยายน 2558 งานบริหารและธุรการ 

11. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผู
เกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร 

งดการจัดงาน งานบริหารและธุรการ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_4.1_3.1  โครงการวันแมแหงชาติ 
med_57_4.1_3.2  โครงการวันมหิดล 
med_57_4.1_3.3  โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทยและนิสิต

ทันตแพทย (งานทําบุญเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 
med_57_4.1_3.4  โครงการสานสัมพันธบุคลากรและทําบุญวันปใหม 
med_57_4.1_3.5  โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
med_57_4.1_3.6  โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทยและ  
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
 นิสิตทันตแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) 

med_57_4.1_3.7  โครงการทําบุญสัตวทดลอง 
med_57_4.1_3.8  โครงการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 
med_57_4.1_3.9  โครงการทําบุญถวายเทียนเขาพรรษา 
med_57_4.1_3.10  โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ 
med_57_4.1_3.11  สรุปผลการติดตามการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ท่ีวัดตามแผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซ่ึงมีผลการดําเนินการดังนี้  
 1. การบรรลุตามเปาหมายของโครงการดานทํานุบํารุงศิลป ะและวัฒนธรรมบรรลุตามเปาหมายรอยละ 
100  (เปาหมายรอยละ 80) 
 2. ระดับความภาคภูมิใจของนิสิตแพทยและระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีตอคณะแพทยศาสตรเทากับ 4.43 
คะแนน (เปาหมาย≥3.51 จาก 5 คะแนน) 
 3. ระดับความภาคภูมิใจของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  เทากับ 4.59 คะแนน (เปาหมาย 
≥3.51 จาก 5 คะแนน)  
 ผลการดําเนินงานของโครงการดานทํานุบํารุงศิลป ะและวัฒนธรรม มีดังนี้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน
ความสําเร็จ 

1. โครงการวันแม
แหงชาติ 
(med_57_4.1_4.1) 

- ระดับความจงรักภักดีตอ
สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- ระดับความภาคภูมิใจของ
ลูกตอพระคุณแม 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

- 4.59 
 

- 4.60 

2. โครงการวันมหิดล 
(med_57_4.1_4.2) 

ระดับความภาคภูมิใจท่ีมีตอ
คุณูปการของสมเด็จพระ
ราชสุดา 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.60 

3. โครงการสงเสริม
จริยธรรมความกตัญูตอ
อาจารยใหญผูมีพระคุณ
ของนิสิตแพทยและนิสิต
ทันตแพทย (งานทําบุญ
เลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 
(med_57_4.1_4.3) 

- จํานวนผูเขารวมงาน 
- ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมงาน 
- นิสิตแพทยมีความสํานึก
ตอพระคุณอาจารยใหญ 

- 335 คน 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

- 344 คน 
- 4.60 
- 4.50 

4. โครงการสานสัมพันธ
บุคลากรและทําบุญวันป

- จํานวนของผูเขารวม
กิจกรรมภาพรวม (ระดับ

- ≥ 1,400 คน 
 

- 1,404 คน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน
ความสําเร็จ 

ใหม (med_57_4.1_4.4) ความสัมพันธท่ีดีภายใน
คณะแพทยศาสตร) 
- ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมตอการจัดโครงการ 
- รอยละการมีสวนรวมของ
ผูเขารวมงานตาม Theme 
(Cowboy Party) ท่ี
กําหนด 

 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
 
- ≥ 50% 

 
- 4.70 

 
- 90% 

5 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุ 
(med_57_4.1_4.5) 

ระดับความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.77 คะแนน 

6. โครงการสงเสริม
จริยธรรมความกตัญูตอ
อาจารยใหญผูมีพระคุณ
ของนิสิตแพทยและนิสิต
ทันตแพทย (งานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ) 
(med_57_4.1_4.6) 

ระดับความภาคภูมิใจของ
นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
พระคุณอาจารยใหญ 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.30  คะแนน 

7. โครงการทําบุญ
สัตวทดลอง 
(med_57_4.1_4.7) 

- นิสิตแพทยมีความ
ตระหนักถึงคุณคาชีวิตของ
สัตวทดลอง 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.4 คะแนน 
 
 

8.โครงการวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร 
(med_57_4.1_4.8) 

ระดับความพึงพอใจ - ≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.70 คะแนน 

9. โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหลอ
เทียนเขาพรรษา 
(med_57_4.1_4.9) 

ระดับความเขาใจและพึง
พอใจในการกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน อยูระหวางดําเนินการ 

10.โครงการจัดตั้งหอ
จดหมายเหตุคณะ
แพทยศาสตร มศว 
(med_57_4.1_4.10) 

จัดหาสถานท่ีและปรับปรุง
พ้ืนท่ีจัดแสดงประวัติของ
คณะแพทยศาสตร 

มีพ้ืนท่ีจัดแสดงและมีการ
ปรับปรุง 

ไดพ้ืนท่ีจัดสราง และมี
การปรับพ้ืนเพ่ือใชเปนท่ี
จัดตั้งหอจดหมายเหตุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_4.1_4.1  สรุปแบบประเมินโครงการวันแมแหงชาติ 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_4.1_4.2  สรุปแบบประเมินโครงการวันมหิดล 
med_57_4.1_4.3  สรุปแบบประเมินโครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณ     

ของนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งานทําบุญเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 
med_57_4.1_4.4  สรุปแบบประเมินโครงการสานสัมพันธบุคลากรและทําบุญวันปใหม 
med_57_4.1_4.5  สรุปแบบประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
med_57_4.1_4.6  สรุปแบบประเมินโครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณ    

ของนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) 
med_57_4.1_4.7  สรุปแบบประเมินโครงการทําบุญสัตวทดลอง 
med_57_4.1_4.8  สรุปแบบประเมินโครงการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 
med_57_4.1_4.9  สรุปแบบประเมินโครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหลอเทียนเขาพรรษา 
med_57_4.1_4.10  สรุปแบบประเมินโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุคณะแพทยศาสตร 

 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดนําผลการประเมินโครงการและขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยนําผลเสนอตอคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดําเนินการพบวาในปการศึกษา 
2557 คณะฯ มีโครงการท้ังหมด 11 โครงการ ไดดําเนินโครงการไปท้ังสิ้น 10 โครงการ สําหรับอีก 1 โครงการ คือ
โครงการจัดงานมิทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ งดจัด เนื่องจากเปนความประสงคของผูเกษียณอายุ สําหรับ 10  
โครงการ ประเมินแลว บรรลุตามเปาหมายท้ัง 10 โครงการ ผูจัดโครงการไดรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
(med_57_4.1_5.1) เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 12 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 
3.7 (med_57_4.1_5.2) เพ่ือแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเสนอความเห็นใหมีการปรับรูปการจัดให
เหมาะสมโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ (med_57_4.1_5.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_4.1_5.1 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 
med_57_4.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 4/2558  

วันท่ี 12 มิถุนายน 2558 
med_57_4.1_5.3 แผนพัฒนากิจกรรมปงบประมาณ 2559 

 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
ผลการดําเนินการ 
 ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธและภาพกิจกรรมในโครงการตางๆ ผาน Website คณะแพทยศาสตร 
และศูนยการแพทยฯ ขาวรายสัปดาห (MED SWU Weekly) และประชาสัมพันธใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกสถาบันทราบ (med_57_4.1_6.1) (med_57_4.1_6.2) 
 
รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_4.1_6.1 Website คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ 
med_57_4.1_6.2 MED SWU Weekly 
med_57_4.1_6.3 ขาวประชาสัมพันธภายนอก  เชน หนังสือพิมพสาลิกาทองถ่ิน, หนังสือพิมพเกียรติภูมิ, 

หนังสือพิมพบูรพา 
 
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
ผลการดําเนินการ 
 
 - ไมมี - 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ี สกอ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
                      และเอกลักษณของคณะ 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ / ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี      เบอรโทรศัพท 081-647-5637 
    ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ    เบอรโทรศัพท 089-913-4058 
    รองคณบดีฝายการศึกษา    เบอรโทรศัพท 084-106-6377 
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก  เบอรโทรศัพท 089-676-5593 
    รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ   เบอรโทรศัพท 089-280-7792 
    รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล    เบอรโทรศัพท 081-836-7528 
    รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ    เบอรโทรศัพท 084-104-3310 
    รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ   เบอรโทรศัพท 081-824-4689 
    ผูชวย ผอ.ฝายพัฒนาระบบบริการ   เบอรโทรศัพท 084-467-2392 
    ประธานหลักสูตร      
ผูรายงานผล : คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ    เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
    คุณสุมาลี  มณีวงษ                          เบอรโทรศัพท 084-120-5334 
      คุณนัฑพร  เสนาปณฑ                             เบอรโทรศัพท 089-897-0336 
    คุณวนิดา  วัฒนะ     เบอรโทรศัพท 089-671-3133 
    คุณสายรุง  ตรีสงฆ    เบอรโทรศัพท 089-777-3346 
    คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณศิริพรรณ  ตันติวัชรประกาย   เบอรโทรศัพท 086-557-5471 
    คุณสุพัตรา  คําไพเราะ    เบอรโทรศัพท 089-609-3589 
    คุณศุภวรรณ  พันธุภักดี    เบอรโทรศัพท 089-106-9155 
    คุณอดิศร  แสงซ่ือ    เบอรโทรศัพท 083-615-2413 
    คุณอารีรัตน  ศรีวรกุล    เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
   
   
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห  SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะมหาวิทยาลัยรวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
แนวทางการประเมิน 
 1.1 มีการวิเคราะหขอมูล SWOT ของคณะเพ่ือใชในการพัฒนาแผนกลยุทธโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยรวมท้ังกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและ
กําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ 
 1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของคณะโดยกําหนดตัวบงชี้และ
คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะและถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร 
 1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้งและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ  1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 1.6 มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
ผลการดําเนินการ 
 1.1 ในปงบประมาณ 2557 คณะแพทยศาสตร แบงการบริหารเปน 2 ชวง คือ ชวงแรก รอบ 6 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2556- มีนาคม 2557) บริหารดวยแผนยุทธศาสตร ROADMAPS (med_57_5.1_1.1)  และชวงท่ี 2 รอบ 
6 เดือนหลังบริหารดวยแผนยุทธศาสตร SMART MED (med_57_5.1_1.2) ซ่ึงท้ังสองแผนมีความสอดคลองกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ( med_57_5.1_1.3) ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 และมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการ คําสั่งมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 2145/2554 และ 1686/2555 ( med_57_5.1_1.4) เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับ
นโยบาย และดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธโดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญาและ
วิสัยทัศนของ มศว พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กลุม ค 1 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว(พ.ศ. 2552-2561) (med_56_1.1_1.5)  

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับประกอบดวย 
ผูบริหาร คณาจารยและสายสนับสนุน รวมท้ังใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมโดยตอบแบบสอบถาม วิเคราะห SWOT 
และเชิญผูบริหาร หัวหนาภาค วิชา หัวหนางานระดมความคิดเห็นเพ่ือทบทวน SWOT พรอมกําหนดตําแหนง
ยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ในวันท่ี 24-25 ธันวาคม 2556 และ 17 มกราคม 2557 เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ( med_56_1.1_1.6) และในวันท่ี 31 มีนาคม 2557 ผูบริหารชุดปจจุบันได
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ประชุมพิจาณาปรับแผนยุทธศาสตรเปน SMARTMED (med_57_5.1_1.2) ท้ังนี้ไดจัดใหมีการประชาพิจารณแผน
ยุทธศาสตรเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2557 (med_56_1.1_1.7) และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวน
ไดสวนเสียตอคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ไดแก สมาคมผูปกครอง สมาคมศิษยเกา สโมสรนิสิตแพทย 
และสถานีอนามัยใน สปสช. เขต 4 สระบุรี ( med_56_1.1_1.8) และนําแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 
2557-2561 (SMART MED) (med_57_5.1_1.2) เขาท่ีประชุมกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 4/2557 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 4.6 (med_57_1.1_1.9) 

   
 1.2 คณะแพทยศาสตรมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ (med_57_5.1_1.10)  

ในปงบประมาณ 2557 คณะแพทยศาสตรไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ( ROADMAPS) โดยแผนกลยุทธทาง
การเงินจึงมีการปรับเปลี่ยนเชนกันจากเดิมท่ีอยูในยุทธศาสตร M กลยุทธท่ี 11 (Modern Management & 
MSMC ) (sM11) กลยุทธการเงินอยูในยุทธศาสตรท่ี 5 ของคณะแพทยศาสตร แผนยุทธศาสตรการบริหารท่ีเนน
เปาหมายของคณะแพทยศาสตร   (Modern Management & MSMC ) Mindful health care + 
SIMPLE+Maximize utilization management+Continuos quality) กลยุทธท่ี sM11 กลยุทธการเงิน เพ่ือ
ความม่ันคงของคณะฯ (S5,S6,W5,W7,W9,W12 ,O1 ,O6,T5,T6) โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัว ไดแก 

sM11 KPI  1 ผลการตรวจสอบงบการเงิน 1 ครั้ง/ป โดยผูตรวจสอบบัญชีภายนอกซ่ึงรับรองโดยผู
ตรวจสอบบัญชีภายนอก เปาหมายผานมาตรฐานการตรวจสอบ 

sM11 KPI 2 จํานวนเงินของการระดมทุนเขาสูกองทุนพัฒนาคณะแพทยฯ และกองทุนพัฒนาศูนย
การแพทยฯ เปาหมาย 3 ลานตอป 

sM11 KPI 3 มีการใชงบประมาณประจําป (งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได) เปนไปตาม
เปาหมาย รอยละ 90 ของเปาหมาย 

ตอมาไดมีการปรับยุทธศาสตรจาก ROADMAPS เปน SMART MED ซ่ึงกลยุทธการเงินอยูในยุทธศาสตรท่ี 
2 ของคณะแพทยศาสตร แผนยุทธศาสตรการบริหารท่ีเนนเปาหมายของคณะแพทยศาสตร (Manangement to 
Exellence) กลยุทธท่ี Ma 7 กลยุทธการเงิน เพ่ือความม่ันคงของคณะแพทยศาสตร ( W7,T5,T6) โดยมีตัวชี้วัด 4 
ตัว ไดแก 

KPI Ma7.1 ผลการตรวจสอบงบการเงิน โดยผูตรวจสอบบัญชีภายนอก1 ครั้ง/ป 
KPI Ma7.2 จํานวนเงินของการระดมทุนเขาสูกองทุนพัฒนาคณะแพทยฯ และกองทุนพัฒนาศูนย

การแพทยฯ เปาหมาย 3 ลานตอป 
KPI Ma7.3 รอยละของการใชงบประมาณแผนดินประจําปเปนไปตามแผนการใชเงิน เปาหมายมากกวา 

รอยละ 95  
KPI Ma7.4 รอยละของเงินรายไดของศูนยการแพทยฯ มีอัตรารายไดสูงกวาคาใชจาย เปาหมาย รอยละ 

20  
ดังนั้นจึงตองมีการดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรทางการเงินใหมเพ่ือใหการดําเนินงานทางการเงิน

บรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามกลยุทธของคณะฯ โดยจัดทําเปนแผนระยะยาวชวงปงบประมาณ 2557-2561 ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 วาระท่ี 4.7 
(med_57_5.1_1.11) โดยมีการวิเคราะห SWOT และนําเสนอออกมาเปนกลยุทธ 5 ดาน คือ กลยุทธเพ่ิมรายได 
กลยุทธการจัดสรร กลยุทธวางแผนการใชจายเงิน กลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย (ลดรายจาย/เพ่ิม
ประสิทธิผล) และกลยุทธตรวจสอบการใชจายเงินอยางถูกตองและโปรงใส และไดนําแผนยุทธศาสตรการเงิน
ดังกลาวนําเสนอเขาท่ีประชุมประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
(med_57_5.1_1.12) 
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 1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของคณะโดยกําหนดตัวบงชี้และ
คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะและถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร 

 คณะแพทยศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ และวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติการประจําป ครบท้ัง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยทีมผูบริหารคณะไดจัดประชุมแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ ซ่ึงประกอบดวยแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป 
(med_57_5.1_1.2) ดังนี้ 

1.  ดานการเรียนการสอน ตรงกับพันธกิจคณะ ขอท่ี 1 และตรงกับแผนกลยุทธ Academic Passion 
2.  ดานวิจัย ตรงกับพันธกิจคณะ ขอท่ี 2 และตรงกับแผนกลยุทธ Research Capital  
3.  ดานบริการวิชาการ ตรงกับพันธกิจคณะ ขอท่ี 3 และตรงกับแผนกลยุทธ Management to Excellence 
4.  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตรงกับพันธกิจคณะ ขอท่ี 4 และตรงกับแผนกลยุทธ  Dignity & 

Values & Unity 
 มีการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ ไปยังหนวยงานภายในคณะ ดังนี้  

1. ถายทอดผานท่ีประชุมกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 4/2557 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 4.6 
(med_57_1.1_1.9) 

2. ถายทอดผานเว็บไซตของคณะแพทยศาสตร
(http://www.med.swu.ac.th/th/images/SMART%20MED%202557-2561update.pdf) 
(med_57_5.1_1.13)   

3. ถายทอดผานหนังสือแจงเวียนแจงไปยังทุกภาควิชาและหนวยงาน (med_57_5.1_1.14)   
4. ถายทอดผาน KPI รายบุคคล (med_57_5.1_1.15) 
 

 1.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้งและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะแพทยศาสตร ไดมอบหมายใหงานนโยบายและแผนดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบงชี้ 81 ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการติดตามเปนรายไตรมาส ปละ 4 ครั้ ง
(med_57_5.1_1.16) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา จํานวน 4 ครั้ง ไดแก 

ครั้งท่ี 1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2556 ถึงธันวาคม 2556 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 25 มีนาคม 2557 วาระท่ี 3.4 (med_57_5.1_1.17) 

ครั้งท่ี 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ตุล าคม 255 6 ถึง มีนาคม 255 7 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 3/2557วันท่ี 30 เมษายน 2557วาระท่ี 3.2  (med_57_5.1_1.18) 

ครั้งท่ี 3 รอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 255 6 ถึง มิถุนายน 255 7 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 วาระท่ี 3.4.3 (med_57_5.1_1.19) 

ครั้งท่ี 4 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 255 6 ถึง กันยายน 255 7 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 11/2557 วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.3 (med_57_5.1_1.20) 

และในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2558 และเสนอตอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา จํานวน 2 ครั้ง คือ 

ครั้งท่ี 1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 28 มกราคม 2558 วาระท่ี 3.3 (med_57_5.1_1.21) 

http://www.med.swu.ac.th/th/images/SMART%20MED%202557-2561update.pdf
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ครั้งท่ี 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 22 เมษายน 2558 วาระท่ี 3.5  (med_57_5.1_1.22) 
 
 1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ  1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
  คณะแพทยศาสตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธในปงบประมาณ 
2557  เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตร ROADMAPS รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 
จํานวน 40 ตัวชี้วัด บรรลุ 19 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 21 ตัวชี้วัด และตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตร SMART MED รอบ 3 
เดือน (เมษายน 2557 – มิถุนายน 2557) จํานวน 38 ตัวชี้วัด บรรลุ 23 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 15 ตัวชี้วัด เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2557 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 วาระท่ี 3.4.1 และ 3.4.2 
(med_57_5.1_1.23) 

ครั้งท่ี 2 ตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตร SMART MED รอบ 6 เดือนหลัง เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 11/2557 วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.4 มีผลการดําเนินงานคือ บรรลุ 30 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 8 ตัวชี้วัด 
(med_57_5.1_1.24) 

และในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการติดตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร SMART MED รอบ 6 เดือน  
จํานวน 38 ตัวชี้วัด เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 22 เมษายน 2558 วาระท่ี 3.6 มีผล
การดําเนินงานคือ บรรลุ 17 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด และอยูระหวางการดําเนินการ 19 ตัวชี้วัด 
(med_57_5.1_1.25) 

 
 1.6 มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 คณะแพทยศาสตร นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะครั้งท่ี 11/2557 วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.4 (med_57_5.1_1.26)  พบวา มีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุ
เปาหมาย 8 ตัวชี้วัด จึงมอบหมายใหรองคณบดี รองผูอํานวยการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของหาแนวทาง เพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานและใหมีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร  SMART MED  โดยนําเขาหารือในท่ี
ประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 14 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3 
(med_57_5.1_1.27) เพ่ือทบทวน หารือ และแกไขตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ SMART MED ท่ีไมบรรลุจํานวน 8 
ตัวชี้วัด จาก 38 ตัวชี้วัด พรอมใหมีการทบทบทวน SWOT ใหม ( med_57_5.1_1.28, med_5.1_1.29, 
med_5.1_1.30) โดยจัดใหมีการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร SMART MED ในวันท่ี 22 เมษายน 2558 
(med_57_5.1_1.31, med_57_5.1_1.32)  และในวันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2558 ไดจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร ประจําป 2558 (med_57_5.1_1.33) ท่ีประชุมไดมีการหารือ ขอปรับยุทธศาสตร 
SMART MED ใหสอดคลองกับการดําเนินงานอีกครั้ง  ท้ังนี้งานนโยบายและแผน จะไดสรุปและนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะตอไป 
 
รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_1.1 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ  

ประจําปงบประมาณ 2554 – 2558 (ROADMAPS) 
med_57_5.1_1.2 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ  

ประจําปงบประมาณ 2557 – 2561 (SMART MED) 
med_57_5.1_1.3 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
med_57_5.1_1.4 คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
med_57_5.1_1.5 ผังแสดงความสอดคลองเชื่อมโยงสอดคลองเชื่อมโยงของยุทศาสตรคณะแพทยศาสตร 

(ROADAMPS และ SMART MED) ยุทศาสตร 15 ป มศว แผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2552-2561) 

med_57_5.1_1.6 โครงการทบทวนและวิเคราะห SWOT Analysis คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ  
วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2556 , วันท่ี 17 มกราคม 2557 

med_57_5.1_1.7 บันทึกขอความรวมมือแสดงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตร (SMART MED) พรอมรายชื่อ
ผูเขารวมการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร SMART MED วันท่ี 30 เมษายน 2557 

med_57_5.1_1.8 หนังสือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตร (SMART MED)  
ประจําปงบประมาณ 2557-2561 ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

med_57_5.1_1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2557  
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 4.6 

med_57_5.1_1.10 แผนกลยุทธทางการเงินคณะแพทยศาสตร 
med_57_5.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งท่ี 5/2558  

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 วาระท่ี 4.7 
med_57_5.1_1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2558  

วันท่ี 22 กรกฏาคม 2558 วาระท่ี 3.1 
med_57_5.1_1.13 เว็บไซตของคณะแพทยศาสตร 

(http://www.med.swu.ac.th/th/images/SMART%20MED%202557-2561update.pdf) 
med_57_5.1_1.14 บันทึกแจงเวียนแผนยุทธศาสตร 
med_57_5.1_1.15 ตัวอยาง KPI รายบุคคล 
med_57_5.1_1.16 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินโครงการ 
med_57_5.1_1.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557  

วันท่ี 25 มีนาคม 2557 วาระท่ี 3.4 
med_57_5.1_1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2557  

วันท่ี 30 เมษายน 2557 วาระท่ี 3.2 
med_57_5.1_1.19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2557  

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 วาระท่ี 3.4.1-3.4.3 
med_57_5.1_1.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2557  

วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.3 และ 3.4 
med_57_5.1_1.21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2558 

วันท่ี 28 มกราคม 2558 วาระท่ี 3.3 

http://www.med.swu.ac.th/th/images/SMART%20MED%202557-2561update.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_1.22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2558  

วันท่ี 22 เมษายน 2558  วาระท่ี 3.5 และ 3.6 
med_57_5.1_1.23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2557  

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 วาระท่ี 3.4.1-3.4.3 
med_57_5.1_1.24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2557  

วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.3 และ 3.4 
med_57_5.1_1.25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2558  

วันท่ี 22 เมษายน 2558  วาระท่ี 3.5 และ 3.6 
med_57_5.1_1.26 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2557  

วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.3 และ 3.4 
med_57_5.1_1.27 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 14 มกราคม 2558  
med_57_5.1_1.28 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร 
med_57_5.1_1.29 หนังสือขอความรวมมือวิเคราะห SWOT 
med_57_5.1_1.30 หนังสือแจงผลการวิเคราะห SWOT 
med_57_5.1_1.31 หนังสือขอเชิญเขารวมประชาพิจารณแผนฯ SMART MED 
med_57_5.1_1.32 รายชื่อผูเขารวมประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร วันท่ี 22 เมษายน 2558 
med_57_5.1_1.33 รายชื่อผูเขารวมประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร ประจําป 2558  

วันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2558 
 
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวนคาใชจาย

เพ่ือพัฒนานิสิตอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 

 
แนวทางการประเมิน 
 2.1 มีการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรโดยแสดงผลของการวิเคราะหดังนี้ 
  - สัดสวนของคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตอหนวย  (คน) หารดวยตนทุนตอหนวย
  (คน) ในแตละหลักสูตรหากมีคามากกวา 1 ถือวาคุมคาและ 
  - ผลตางระหวางคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตอหนวย (คน) ลบดวยตนทุนตอ 
  หนวย  (คน) ในแตละหลักสูตรหากมีคามากกวา 0 ถือวาคุมคา 
 2.2 มีการวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิตโดยแสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร (คน) เทียบกับคูแขง 
 2.3 มีการวิเคราะหประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตท่ีประกอบดวย 
  - ตนทุนประสิทธิผลของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเทากับตนทุนรวมหารดวย 
 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาโดยคาท่ีคํานวณไดจะตองนอยกวาคูเทียบ  
  - ตนทุนประสิทธิผลของบัณฑิตท่ีมีงานทําเทากับตนทุนรวมหารดวยจํานวนบัณฑิตท่ีมีงาน
  ทําในปการศึกษานั้นโดยคาท่ีคํานวณไดจะตองนอยกวาคูเทียบ  
 2.4 มีการนําผลการวิเคราะหตามเกณฑขอ  1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาเพ่ือใหได
ขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคาตอไป 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 93 

 

ผลการดําเนินการ 
 2.1 ผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรแสดงในแบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอ
หนวยระดับหลักสูตร (med_57_5.1_2.1) 
  -สัดสวนของคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตอหนวย  (คน) หารดวยตนทุนตอหนวย  (คน) 
ของคณะแพทยศาสตร 
  - ผลตางระหวางคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตอหนวย  (คน) ลบดวยตนทุนตอหนวย  
(คน) ของคณะแพทยศาสตร 
 
 2.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิตโดยแสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร (คน ) เทียบกับคูแขงแสดงในแบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอหนวยระดับหลักสูตร
(med_57_5.1_2.1)  

สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร โครงการรวมฯ เปนหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ มีการเปดสอนเพียง  
2 หลักสูตรในประเทศไทย ซ่ึงทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย A ไมมีการคํานวณตนทุนตอหนวย 
 
 2.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  แสดงในแบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอหนวย
ระดับหลักสูตร (med_57_5.1_2.1) 

สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร โครงการรวมฯ เปนหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ มีการเปดสอนเพียง 2 
หลักสูตรในประเทศไทย ซ่ึงทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย A ไมมีการคํานวณตนทุนตอหนวย 
 
 2.4 มีการนําผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฏาคม 2558 โดยประเมินวา หลักสูตรแพทยศาสตรท่ีคณะดําเนินการยังมี
ตนทุนท่ีสูง อยางไรก็ตามหลักสูตรทางดานแพทยศาสตรเปนหลักสูตรท่ีผลิตแพทยซ่ึงยังขาดแคลนและจําเปนตอ
การพัฒนาประเทศ (med_57_5.1_2.2) 
  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_2.1 แบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอหนวยระดับหลักสูตร 
med_57_5.1_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2558  

วันท่ี 22 กรกฏาคม 2558 
 
 
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเส่ียงลดลงจากเดิม 

 
แนวทางการประเมิน 
 3.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบ  
พันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 3.2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงอยางนอย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะภายใตกรอบการวิเคราะห
ดังเชน 
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  - ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
  - ดานการเงิน 
  - ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  - ดานปฏิบัติการ 
  - ดานบริบทอ่ืนๆ ของหนวยงาน เชน ดานภัยพิบัติดานชื่อเสียง ฯลฯ 
 ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเปนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธอยางนอย  
2 ประเด็น 
 3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหใน  
ขอ 2 
 3.4 มีการวิเคราะหและระบุสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง  (ปจจัยเสี่ยง ) ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในคณะและ
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯ 
 3.6 มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 
 3.7 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 3.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบ  
พันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

คณะฯ กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ ในกลยุทธท่ี Ma4 บริหารความ
เสี่ยง (med_57_5.1_3.1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร (med_57_5.1_3.2) 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง (med_57_5.1_3.3)  

คณะฯ กําหนดโครงสรางระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ โดยแบงความรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก 
(med_57_5.1_3.4) ดังนี้  

1. ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ คณบดีเปนผูรับผิดชอบ 
2. ดานการเงิน คณบดีเปนผูรับผิดชอบ 
3. ดานปฏิบัติการ 

  1.1 ดานการเรียนการสอน รองคณบดีฝายการศึกษาและรองคณบดีฝาย พัฒนาศักยภาพนิสิตเปน
ผูรับผิดชอบ 
  1.2 ดานการวิจัย รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ 
  1.3 ดานประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบ  
 4. ดานบริบทอ่ืนๆ ของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงไดแก 
ดานความปลอดภัย และดานการบริหารจัดการ รองคณบดีท่ีเก่ียวของและผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปน
ผูรับผิดชอบ 

สําหรับศูนยการแพทยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ ซ่ึง
ประกอบดวยคณบดีคณะแพทยศาสตรเปนประธาน ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปนรองประธานรับผิดชอบ
ความเสี่ยงดานบริการวิชาการ ประกอบดวย 1) ความเสี่ยงดานคลินิก 2) ความเสี่ยงดานสนับสนุนวิชาการ 3) ความ
เสี่ยงดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
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 3.2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงอยางนอย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะภายใตกรอบการวิเคราะห
ดังเชน 
  - ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
  - ดานการเงิน 
  - ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  - ดานปฏิบัติการ 
  - ดานบริบทอ่ืนๆของหนวยงานเชน ดานภัยพิบัติดานชื่อเสียงฯลฯ 
 ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเปนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธอยางนอย  
2 ประเด็น 

คณะฯ ไดมีการวิเคราะหและมีมติระบุประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญ ตามบริบทของคณะ ท้ังสิ้น 6 ดาน 
ไดแก ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ดานการบริหารและการคลัง ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และดานความปลอดภัย (med_57_5.1_3.5) โดยนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 11/2557 วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.2 และมีมติเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมาย
ใหฝายประกันคุณภาพดําเนินการตอ และมอบหมายใหงานนโยบายและแผนเพ่ิมความเสี่ยงดานยุทธศาสตรข้ึนอีก 
1 ประเด็น คือ SWOT Analysis ไมเปนไปตามความเปนจริง (med_57_5.1_3.6) 

สําหรับศูนยการแพทยฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯรับผิดชอบงานความเสี่ยง 2 
ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย และดานการบริหารจัดการ (med_57_5.1_3.7) มีการประชุมรวมกันในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห/ระบุความ
เสี่ยง และคนหาปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบ/สรางความเสียหาย/ลดโอกาสตามบริบทขององคกร 
(med_57_5.1_3.8) 

 
 3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหใน  
ขอ 2 

ทีมบริหารประชุมประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงระดับบริหาร/หนวยงาน จัดลําดับความเสี่ยงและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (med_57_5.1_3.9) และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
11/2557 วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 (med_57_5.1_3.6) 
 
 3.4 มีการวิเคราะหและระบุสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง  (ปจจัยเสี่ยง ) ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในคณะและ
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

คณะฯ มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของประชุมวิเคราะห และระบุสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง   
(ปจจัยความเสี่ยง) ท้ังท่ีเปนปจจัยภายในคณะและปจจัยภายนอก  

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน 
ประเด็น เรื่อง สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเส่ียง 

ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 1. การดําเนินงานดานยุทธศาสตรไม
บรรลุเปาหมายและตัวบงชี้ 39 ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้มีความแตกตางจากเดิมทําให
ผูรับผิดชอบจึงไมมีขอมูลแสดงผลการ
ดําเนินงานใหเปนขอมูลปจจุบัน(บรรลุ
เปาหมายท่ีติดตามในรอบ 9 เดือน
จํานวน 24 ตัวบงชี้และไมบรรลุ 14 
ตัวบงชี้) 
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ประเด็น เรื่อง สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเส่ียง 
2. SWOT Analysis ไมเปนไปตาม
ความเปนจริง 

บุคลากรไมเขาใจสภาพแวดลอม การ
วิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก 
เนื่องจากการนับคะแนนท่ีไดไม
ครบถวนทําใหขอมูลท่ีสรุปไดเปน
ขอมูลท่ีไมแนนอน สงผลตอการทํา
แผนยุทธศาสตรตอไป 

ดานการเงิน 1. การเบิกจายงบประมาณไมทันตาม
กําหนด 

ขาดการวางแผนการใชเงินท่ีชัดเจน 
ขาดการใชเงินท่ีเปนระบบ และผูท่ี
เก่ียวของไมตระหนักถึงความสําคัญ 

ดานปฏิบัติการ 1. การจัดทํา มคอ. 3-4 ไมทันเวลาท่ี
กําหนด 

การรายงานไมไดเปนไปตามแผนท่ี 
วางไวเนื่องจากมีบางรายวิชายังจัดทํา 
มคอ ข้ึนเว็บไซตไมทันตามเวลา 

2. การขาดแคลนงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน 

จํานวนหนังสือรับรองการใชประโยชน
ของผลงานววิจัยมีไมถึงรอยละ 20 
(จํานวน 17 ผลงานตอจํานวนอาจารย
ประจํา 226.50 คิดเปน รอยละ 7.51 
= 1.88 คะแนน)  

3. ผลงานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพไม
เพียงพอ 

จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพมีจํานวนไมถึงรอยละ 
10 ( จํานวน 22 ผลงานตออาจารย
ประจํา 226.50 คน คิดเปนรอยละ 
5.96=2.98 คะแนน) 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 
 

การปรับปรุงหลักเกณฑไมทันตอเกณฑ
ท่ีเปลี่ยนแปลง และตัวบงชี้เกณฑการ
ประเมิน สกอ. สมศ. มีการ
เปลี่ยนแปลงบอย บุคคลากรขาด
ความรูความเขาใจในเกณฑการ
ประเมิน 

ดานบริบทอ่ืนๆของ
หนวยงาน เชน ความ
ปลอดภัย 

1. ความเสี่ยงตออัคคีภัย 
2. บอบําบัดน้ําเสียไมไดมาตรฐาน 

บุคคลากรขาดทักษะในเรื่องการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย และขาด
วิธีการซักซอมกําหนดเสนทางอพยพ
การชวยเหลือเม่ือเกิดอัคคีภัย 

ดานบริบทอ่ืนๆของ
หนวยงาน เชน ความ
ปลอดภัย และดานการ
บริหารจัดการ 

1. ความเสี่ยงทางดาน Clinic  
1.1 ความเสี่ยงท่ัวไป  
1.2 ความเสี่ยงเฉพาะทางคลินิก  
 
 
 
 

การเฝาระวังไมเพียงพอ ความรูทักษะ
ของเจาหนาท่ีและการประสานงาน
ภายในลาชา ไมชัดเจน และการไม
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
 การประเมินไมครบถวน ไมครอบคลุม 
สงผลตอการวางแผนการดูแล และการ
วินิจฉัยโรคท่ีลาชา 
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ประเด็น เรื่อง สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเส่ียง 
 
 
 
1.3 ขอรองเรียนระบบบริการ 
(Complaint management)  
 

   การใหบริการตรวจรักษา ท่ีลาชา 
เนื่องจากการพบแพทยเฉพาะทาง 
ตองมีการรอคอยนาน 
   การสื่อสารเรื่องระบบคิวไมชัดเจน 
จึงทําผูปวยเกิดความไมพึงพอใจ  
   พฤติกรรมการใหบริการของ
เจาหนาท่ี การแสดงกิริยาไมเหมาะสม 
และการใชคําพูดโตเถียง ไมสุภาพ 
วิเคราะหสาเหตุพบวา เหตุเกิดท่ี
หนวยงานเดิม และบุคคลเดิม ซ่ึง
หัวหนางานไดมีการพูดคุยตักเตือน 
และใชขอกําหนดตามกฎระเบียบของ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. ทรัพยสินภายในและนอกอาคารสูญ
หาย ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 

การตรวจตราไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
กลองวงจรปดไมครอบคลุมจุดเสี่ยง 
บุคคลากรขาดความตระหนักเฝาระวัง
ทรัพยสิน 

2. ระบบกาซทางการแพทยไมพรอมใช
งาน /ชํารุดทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ 

ขาดการ Maintenance ระบบ อายุ
การใชงานหลายปเครื่องเสื่อมสภาพ 
ขาดผูดูแลรับผิดชอบระบบโดยตรง 

3. การบริหารความเสี่ยงระดับ 3/SE 
ขาดประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติงานทีม RRT ไมชัดเจน 
บุคคลากรขาดความตระหนักและวิตก
กังวลตอการรายงานความเสี่ยง ความ
รุนแรงระดับ 3/SE 

4. ระบบไฟฟาขัดของทําใหระบบ EMR 
ลม 

เครื่องสํารองไฟฟามีไมครอบคลุมทุก
จุดบริการ และระบบไฟฟาลมทําให
ระบบ EMR ขัดของ 

 
 3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯ 

คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับท่ีมีความเสี่ยงสูง มีการดําเนินการตามแผน และติดตามการ
ดําเนินงานท่ี 6 เดือน (med_57_5.1_3.10)  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสําคัญ Top 3 ในแต
ละโปรแกรม เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ มีการดําเนินการตามแผน และสงเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัย การลงนิเทศใหความรู/ความเขาใจในระบบบริหารความเสี่ยงโดย Safety team การ
ทบทวน Root cause analysis (RCA) และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของเหตุการณไมพ่ึงประสงค ท้ังดาน
คลินิก   ดานบริการ และสนับสนุนบริการ ท้ังแบบ Focus Group และแบบทีมสหสาขาอยางตอเนื่อง  
(med_57_5.1_3.11) 
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 3.6 มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญ  
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 

คณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ี 6 
เดือน (med_57_5.1_3.10) โดยมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะแพทยฯ ปงบประมาณ 2558 เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน และ
นําเสนอในการประชุมประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 วาระ 3.3.3-3.3.4 
(med_57_5.1_3.12) เพ่ือนําเสนอตอฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือรับการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (med_57_5.1_3.13)    

ผลการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสําคัญมีดังนี้ 
ประเด็น เรื่อง ตัวช้ีวัดความเส่ียง ผลการดําเนินงาน 

ดานยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธ 

1. การดําเนินงานดาน
ยุทธศาสตรไมบรรลุเปาหมาย
และตัวบงชี้ 39 ตัวบงชี ้

การบรรลุเปาหมายของ
ตัวบงชี้ดานยุทธศาสตร 
39 ตัวบงชี้ 

บรรลุทุกตัวชี้วัด 

 2. SWOT Analysis ไมเปนไป
ตามความเปนจริง 

มีการอบรมใหความรู
ดาน SWOT Analysis 

บุคลากรมีความรูดาน 
SWOT Analysis มาก

ข้ึน 
ดานการเงิน 1. การเบิกจายงบประมาณไม

ทันตามกําหนด 
การเบิกจายงบประมาณ
ตรงตามกําหนด 

การเบิกจายในไตรมาส
ท่ี 4 ครบตรงตาม

กําหนด 
ดานปฏิบัติการ 1. การจัดทํา มคอ. 3-4 ไม

ทันเวลาท่ีกําหนด 
การจัดทํามคอ 3-4  
ตรงตามกําหนด  

ครบรอยละ 100 

 2. ผลงานวิจัยมีปริมาณและ
คุณภาพไมเพียงพอ 

จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ จํานวนผลงานวิจัย
ตีพิมพนานาชาติ มี
จํานวน 49 ฉบับ 

 3. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะไม
ผานเกณฑ 
มาตรฐาน 

คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ > 3.51 

ผลการประเมินตนเอง 
> 3.51 (อยูระหวางรอ

รับการประเมิน) 

ดานบริบทอ่ืนๆ ของ
หนวยงาน เชน ความ
ปลอดภัย 

1. ความเสี่ยงตออัคคีภัย -มีการซอมแผนอัคคีภัย 
 

มี 

 2. บอบําบัดน้ําเสียไมได
มาตรฐาน 

คา BOD  อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 
 สําหรับศูนยการแพทยฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน

ความกาวหนา ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ และคณะกรรมการบริหารศูนยการแพทยฯ 
เพ่ือกํากับใหมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานสรุปการควบคุมภายในตามแผนฯ และ
ประเมินผลความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
(med_57_5.1_3.14)  
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 3.7 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 คณะฯ ไดนําผลการประเมินและ ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 11/2557 วันท่ี 22 
ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.2 ไปใชในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบป 2558 โดยจัดทําแผนความเสี่ยงใหครอบคลุม
พันธกิจหลักของคณะฯ และเพ่ิมแผนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรข้ึนอีก 1 ประเด็น คือ SWOT Analysis ไมเปนไป
ตามความเปนจริง (med_57_5.1_3.5) 

 ศูนยการแพทยฯ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) สรพ วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 255 6 ไปใชในการปรับแผน/วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
โดยจัดทํารายงานการปรับปรุงขอเสนอแนะ หลังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เสนอแก สรพ เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการ Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม 2558 (med_57_5.1_3.15) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_3.1 แผนยุทธศาสตรของคณะ (กลยุทธท่ี Ma4 บริหารความเสี่ยง) 
med_57_5.1_3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร 
med_57_5.1_3.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนยการแพทยฯ 
med_57_5.1_3.4 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงคณะฯ และศูนยการแพทยฯ 
med_57_5.1_3.5 แผนบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
med_57_5.1_3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2557  

วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 3.2 
med_57_5.1_3.7 แผนบริหารความเสี่ยง ศูนยการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
med_57_5.1_3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ 
med_57_5.1_3.9 รายงานการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
med_57_5.1_3.10  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) 
med_57_5.1_3.11 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ 
med_57_5.1_3.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2558  

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 วาระท่ี 3.3.3-3.3.4 
med_57_5.1_3.13 สรุปผลการประเมินการควบคุมดวยตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
med_57_5.1_3.14 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 
med_57_5.1_3.15 แผนพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือลดความเสี่ยง 
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4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง  10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  2. หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) 
  3. หลักการตอบสนอง ( Responsiveness) 
  4. หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability) 
  5. หลักความโปรงใส ( Transparency) 
  6. หลักการมีสวนรวม ( Participation) 
  7. หลักการกระจายอํานาจ ( Decentralization) 
  8. หลักนิติธรรม ( Rule of Law) 
  9. หลักความเสมอภาค ( Equity) 
  10. หลักมุงเนนฉันทามติ ( Consensus Oriented) 
 
ผลการดําเนินการ 

ทีมคณะผูบริหารคณะแพทยศาสตรบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น  โดยคํานึงถึงประโยชน
ของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. หลักประสิทธิผล คือ การบริหารงานโดยยึดหลัก KPI ของแผนยุทธศาสตร และ KPI ระดับบุคคล  

(med_57_5.1_4.1) 
2. หลักประสิทธิภาพ คือ มีการวิเคราะห Unit Cost ในการผลิตบัณฑิตแพทย และมีระบบการบริหาร

จัดการแบบลีน (Lean management system) ตามรายละเอียดในตัวบงชี้ มศว 5.1 
3. หลักการตอบสนอง โดยมีการประเมิน 

-ความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียและมีการปรับปรุง เชน โครงการเยี่ยมบัณฑิตมีการ
นําผลการเยี่ยมบัณฑิตมาปรับปรุงท้ังในระดับภาควิชา และระดับหลักสูตร (med_57_5.1_4.2)  
-การประเมินความคาดหวังของคนไขท่ีมาใชบริการ โดยจัดใหมีกลองรับขอเสนอแนะ (OP-Voice, IP-
Voice ) (med_57_5.1_4.3) 
-แบบประเมินผูบริหาร (med_57_5.1_4.4) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ คือ  
-ดูแลคนไขและใหความรูแกเครือขายบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีชุมชน 3 ตําบลท่ีโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
รับผิดชอบ(med_57_5.1_4.5) 
-จรรยาบรรณแพทยและการจัดการเก่ียวกับขอรองเรียนของผูปวย องคกรแพทยไดตั้งคณะอนุกรรมการ
ดานจริยธรรม และมีการแกไขเก่ียวกับขอรองเรียนดานจริยธรรมของแพทยท่ีไดรับ (med_57_5.1_4.6) 

5. หลักความโปรงใส โดย 
- การเรียนการสอน กําหนดใหนิสิตสามารถขอดูผลการสอบได (med_57_5.1_4.7) 
- การเงิน มีการตรวจสอบการเงินโดยผูตรวจสอบจากภายนอกและภายใน 
- การบริหาร มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามาประชุมรวมกับคณะกรรมการศูนยการแพทยฯ 
- การบริการ มีองคกรแพทยฯ เปนคณะกรรมการภายใน 

6. หลักการมีสวนรวม  โดยจัดใหมีประชาพิจารณใน โครงการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร
ประจําป 2558 (med_57 _5.1 _4. 8) และโครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  (KPI) 
(med_57_5.1_4.9) และจัดใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปท่ี 1 
(med_57_5.1_4.10) 
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7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(med_57_5.1_4.11) คําสั่งคณะแพทยศาสตรเรื่อง มอบอํานาจหนาท่ีใหรองคณบดีคณะแพทยศาสตร 
(med_57_5.1_4.12) 

8. หลักนิติธรรม คือ การบริหารโดยยึดหลักเกณฑและกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ                 
คณะแพทยศาสตร (med_57_5.1_4.13) 

9. หลักความเสมอภาค จัดใหมีการใหบริการคนไขโดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะตามคํา
ประกาศสิทธิผูปวยขอ 2 (med_57_5.1_4.14) 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ ทีมผูบริหารจัด โครงการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตรประจําป 2558 
(med_57_5.1_4.8)  และโครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI) (med_57_5.1_4.9) แบบ
ฉันทามติ ซ่ึงไมมีการนับคะแนนเสียง  นอกจากนี้ทางฝายประกันคุณภาพยังได มีการประชุมพิจารณาตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557 เพ่ือให
คนในคณะมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ (med_57_5.1_4.15) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.1_4.1 แผนยุทธศาสตร และ KPI 
med_57_5.1_4.2  แบบประเมินเยี่ยมบัณฑิตของโรงพยาบาล (ผูใชบัณฑิต) 
med_57_5.1_4.3 OP-Voice, IP-Voice 
med_57_5.1_4.4 แบบประเมินผูบริหาร 
med_57_5.1_4.5 โครงการสรางแรงบันดาลใจและอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
med_57_5.1_4.6 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารองคกรแพทย 
med_57_5.1_4.7 แบบบันทึกของดูคะแนนของนิสิต  
med_57_5.1_4.8  โครงการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตรประจําป 2558 
med_57_5.1_4.9   โครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI) 
med_57_5.1_4.10  โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปท่ี 1 
med_57_5.1_4.11  สรุปโครงการแฉลงนโยบายของรองคณบดี 
med_57_5.1_4.12  คําสั่งคณะแพทยศาสตรเรื่อง มอบอํานาจหนาท่ีใหรองคณบดีคณะแพทยศาสตร 
med_57_5.1_4.13 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2556 ,วาดวย

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ,
จรรยาบรรณนักวิจัย 

med_57_5.1_4.14 คําประกาศสิทธิผูปวย  
med_57_5.1_4.15 โครงการประชุมพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

ภาควิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557 
 
 
5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ

ตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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แนวทางการประเมิน 
 5.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานการจัดการความรูโดยมีผูบริหารคณะรวมเปนคณะทํางาน 
 5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรูโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สนับสนุนวิสัยทัศนกลยุทธหรือสอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยและกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางสอดคลอง 
 5.3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง  (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  2 เพ่ือกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
 5.4 บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอ 3 ไปปฏิบัติและผูรับผิดชอบหรือ
คณะทํางานมีการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนและปญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ 
 5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปการศึกษานี้หรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี
นําไปใชงานตามขอ  4 แลวไดผลดีมาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงชี้ของแผนและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 5.7 นําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ในปตอไป 
 
ผลการดําเนินการ  
 5.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานการจัดการความรูโดยมีผูบริหารคณะรวมเปนคณะทํางาน 

 คณะแพทยศาสตร ไดประกาศนโยบายการจัดการความรู (med_57_5.1_5.1) และมีการมอบหมายให
คณบดีและผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ ดูแลรับผิดชอบดานการเงินและการบริการ รองคณบดีฝายบริหารและ
วิชาการพรีคลินิกดูแลรับผิดชอบดานการเรียนการสอน รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธดูแลรับผิดชอบดาน
วิจัย รองคณบดีฝายประกันคุณภาพดูแลรับผิดชอบดานประกันคุณภาพ และแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู
คณะแพทยศาสตร  (med_57_5.1_5.2) โดยมีคณบดีเปนท่ีปรึกษาซ่ึงทําหนาท่ีในการจัดทําแผนดําเนินการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการความรู  

 5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรูโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สนับสนุนวิสัยทัศนกลยุทธหรือสอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยและกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางสอดคลอง 

 คณะฯ มีการกําหนดในแผนยุทธศาสตรสรางองคกรแหงการเรียนรู Education and learning Organization กล
ยุทธท่ี E 1 จัดการความรูท่ีครอบคลุมทุกดานโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สนับสนุนวิสัยทัศนและกลยุทธและสมรรถนะหลักของคณะท่ีครอบคลุมพันธกิจดานการเงิน ดานการเรียนการสอน 
ดานวิจัย และดานประกันคุณภาพ (med_57_5.1_5.3, (med_57_5.1_5.4)  
 5.3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง  (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  2 เพ่ือกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

 คณะฯ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ( tacit knowledge) เพ่ือ
คนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูจากกิจกรรมดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนดประเด็นดังนี้ 
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ดานการเรียน 
การสอน 

ดานวิจัย 
ดานการประกัน

คุณภาพ 
ดานการเงิน ดานบริการ 

เทคนิค “แนวปฏิบัติท่ี
ดีในการคุมสอบ” 
(med_57_5.1_5.5) 

เทคนิค”การเขียน
โครงการวิจัยใหไดรับ
ทุน จากแหลงทุน
ภายนอกสถาบัน” 
(med_57_5.1_5.5) 

เทคนิค “การจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลประกัน
คุณภาพภาควิชาไดโดย
ใชระบบ   E-SAR 
Medicine” 
(med_57_5.1_5.5) 

เทคนิค “การจัด
โครงการใหประสบ
ความสําเร็จและ
เทคนิคการเบิก
งบประมาณใหเปนไป
ตามแผนการใชงาน” 
(med_57_5.1_5.5) 

เทคนิค “การ
ใหบริการใหผูปวย
ประทับใจ” 
(med_57_5.1_5.5) 

วันท่ี 27 เมษายน 
2558 ณ หองเรียน
รวม ชั้น 4 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะ
แพทยศาสตร 

วันท่ี 20 มกราคม 
2558 ณ หองประชุม 
ชั้น 7 อาคารกายวิภาค
ศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มศว 
ประสานมิตร 
 

วันท่ี 24 เมษายน  2558 
ณ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คณะ
แพทยศาสตร 

วันท่ี 27 มกราคม  
2558 ณ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะ
แพทยศาสตร 

วันท่ี 21 มกราคม  
2558 ณ ภาควิชา
รังสีวิทยา         
คณะแพทยศาสตร 

มีการเผยแพรเอกสาร
เปนประกาศของคณะ
แพทยศาสตร มศว 
ความรูสูกลุมเปาหมาย  
Website KM และ 
Website KM งาน
แพทยศาสตรศึกษา 
(med_57_5.1_5.6) 

มีการเผยแพร
หนังสือเวียน และ 
Website KM 
 
 
(med_57_5.1_5.6) 

มีการเผยแพร      
Website KM 
 
 
 
(med_57_5.1_5.6) 

มีการเผยแพร
หนังสือเวียน และ 
Website KM 
 
 
(med_57_5.1_5.6) 

มีการเผยแพร 
Website KM 
 
 
 
(med_57_5.1_5.6) 

จัดโดย :  
งานบริการการศึกษา/   
แพทยศาสตรศึกษา 

จัดโดย :  
งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

จัดโดย :  
งานบริหารระบบ
คุณภาพ 

จัดโดย :  
งานบริหารระบบ
คุณภาพ 

จัดโดย :  
ภาควิชารังสีวิทยา 

 
 5.4 บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอ 3 ไปปฏิบัติและผูรับผิดชอบหรือ
คณะทํางานมีการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนและปญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ 

 ในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดนําผลจากกิจกรรมเรื่อง เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพ
ระดับภาควิชาของปการศึกษา 2556 มาปรับปรุงการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพระดับภาควิชา
ของปการศึกษา 2557 (med_57_5.1_5.7) และมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูใชระบบ E-SAR 
medicine ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2556 มาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวยใหการ
ปฏิบัติงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ (med_57_5.1_5.8) 
 5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปการศึกษานี้หรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี
นําไปใชงานตามขอ  4 แลวไดผลดีมาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯ ไดนําแนวทางปฏิบัติท่ีดีในเรื่อง เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพภาควิชาได โดย
เผยแพรเปนลายลักษณอักษรลงในวารสาร Med SWU Weekly และ Website KM ของฝายประกันคุณภาพ มา
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ใชในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาประจําปการศึกษา 2557 เพ่ือใหบุคลากร
กลุมเปาหมายสามารถคนหาเพ่ิมพูนความรูและนําความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว ( med_57_5.1_5.9) 
(med_57_5.1_5.10) 
 5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงชี้ของแผนและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดความรูตามตัวบงชี้ของแผนและรายงานผลการดําเนินงาน
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (med_57_5.1_5.11) 
 5.7 นําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ในปตอไป 

 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม  2558 วาระท่ี 3.3.2 (med_57_5.1_5.12) ไปปรับปรุงแผนการจัดการความรูในป
ตอไป 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.1_5.1 นโยบายการจัดการความรู 
med_57_5.1_5.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู/กรรมการประจําคณะ/กรรมการประจําสํานักงาน

คณบด ี
med_57_5.1_5.3 ยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ประจําปงบประมาณ 2557 - 2561 
med_57_5.1_5.4 แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2557 
med_57_5.1_5.5 เอกสารสรุปกิจกรรมโครงการการจัดการความรูเรื่อง  

- เทคนิค “แนวปฏิบัติท่ีดีในการคุมสอบ” 
- เทคนิค “การเขียนโครงการวิจัยใหไดรับทุน จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน” 
- เทคนิค “การจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพภาควิชาไดโดยใชระบบ E-SAR Medicine” 
- เทคนิค “การจัดโครงการใหประสบความสําเร็จและเทคนิคการเบิกงบประมาณใหเปนไปต
แผนการใชงาน” 
- เทคนิค “การใหบริการใหผูปวยประทับใจ” 

med_57_5.1_5.6 แนวปฏิบัติท่ีด ี
- เทคนิค “แนวปฏิบัติท่ีดีในการคุมสอบ” 
- เทคนิค “การเขียนโครงการวิจัยใหไดรับทุน จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน” 
- เทคนิค “การจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพภาควิชาไดโดยใชระบบ E-SAR Medicine” 
- เทคนิค “การจัดโครงการใหประสบความสําเร็จและเทคนิคการเบิกงบประมาณใหเปนไปต
แผนการใชงาน” 
- เทคนิค “การใหบริการใหผูปวยประทับใจ” 

med_57_5.1_5.7 แบบสรุปประเมินโครงการสัมมนาการจัดการความรูในระดับภาควิชา  
เรื่อง “เทคการจัดเก็บรวบรวมขอมูลดานประกันคุณภาพภาควิชาได” 

med_57_5.1_5.8 - สรุปแบบประเมินโครงการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา        
ประจําปการศึกษา 2556” 
- ระบบ E-SAR Medicine http://110.77.140.134/esar/index.asp 

med_57_5.1_5.9 วารสาร Med SWU Weekly 
med_57_5.1_5.10 Website KM ของฝายประกันคุณภาพ http://www.med.swu.ac.th/qms/ 
med_57_5.1_5.11 หนังสือเวียนมติกรณีเรงดวนพรอมลายเซ็นคณะกรรมการ 
med_57_5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 ก.ค.2558 วาระท่ี 3.3.2  
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 
แนวทางการประเมิน 
 6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง  – จุดออนดานบุคลากรความ
ตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองคกร
ของคณะและครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 6.2 มีตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีสะทอนผลผลิตและผลลัพธ 
 6.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงชี้ของแผนและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 6.4 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
ผลการดําเนินการ 

6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง  – จุดออนดานบุคลากรความ
ตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองคกร
ของคณะและครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 5 ป โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรท่ี 1 แผนยุทธศาสตรเพ่ิม
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับในหัวขอ S ของ ROADMAPS คือ Staff focus 
(med_57_5.1_6.1) 

1. แผนการบริหารบุคลากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากจํานวนบุคลากร และประเภทของบุคลากร (สาย
วิชาการ/สายสนับสนุน) เพ่ือการบริหารใหเหมาะสมกับพันธกิจในแตละดาน ซ่ึงพิจารณาในประเด็นบริหาร
อัตรากําลังบริหารคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับสภาพการแขงขันและการขาดแคลนในกลุมวิชาชีพเฉพาะ เชน การ
ขอตําแหนงเพ่ิม การปรับเปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน โดยใช KPI รายบุคคล เปนเครื่องมือในการติดตามผล 
(med_57_5.1_6.2) 

2. แผนการพัฒนาบุคลากร คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนไปพัฒนาตนเอง โดยมีเกณฑเฉลี่ยคือ ปละ 10,000 บาท ตอคนสําหรับอาจารย และ 5,000 บาท ตอคน
สําหรับสายสนับสนุน นอกจากนี้ คณะและมหาวิทยาลัยมีการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาดูงานและ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

- ทุนศึกษาตอตางประเทศ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 2,000,000 บาท 
- ทุนศึกษาตอ/ฝกอบรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,000,000 บาท 
- ทุนประชุมวิชาการและเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศ จํานวน  2,000,000 บาท 

แผนพัฒนาบุคลากร กําหนดใหอาจารยแพทยใหมจากทุกภาควิชา เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา  2557 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวันท่ี 5-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโอเชี่ยน มารีนา ยอชท คลับ พัทยา 
จังหวัดชลบุรีซ่ึงประกอบดวย สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF:HEd) และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ แพทยสภา พ.ศ. 2555 ภาพรวมหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
คณะแพทยศาสตร ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน อภิปรายบทบาทอาจารยท่ีปรึกษา และเทคนิคการให
คําปรึกษา  
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 6.2 มีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรอยูในแผน
ยุทธศาสตรท่ี 1 ซ่ึงมีอยู 2 กลยุทธ คือ กลยุทธท่ี S1 จํานวนผูบริหารทุกระดับไดพัฒนาศักยภาพดานผูนําเพ่ือการ
รับรองระดับชาติ (ตัวชี้วัด KPI S 1.1 ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนํา เปาหมายรอยละ 60) และ
กลยุทธท่ี S2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความผูกพันของบุคลากร คณะแพทยศาสตร (ตัวชี้วัด KPI S2.2 
รอยละของบุคลากรเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก เปาหมาย≥ 80) และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร เชน โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนาหนวยงาน (Good leader) โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  (med_57_5.1_6.3) และสงบุคลากรระดับ
หัวหนาหนวยงานเขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-MDP)   
รุนท่ี 2 ป 2558 หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง และหลักสูตรผูบริหารระดับสูง (med_57_5.1_6.4)  

คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยประเมินตาม KPI ของแผนบริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามพันธกิจหลัก ป
ละ 2 ครั้ง โดยกําหนดตัวชี้วัดบุคลากร Functional competency (med_57_5.1_6.5)  ไดแก  

1. การเขารวมประชุมหรือเปนวิทยากรในการประชุมทางดานวิชาชีพ ภายในและภายนอกคณะฯ 
2. การเขารวมประชุมหรือเปนวิทยากรในการประชุมทางดานวิจัย ภายในและภายนอกคณะฯ 
3. การเขารับการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหรืออบรมอาจารย     

ท่ีปรึกษา  
6.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงชี้ของแผนและ

รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 คณะฯ ประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 (med_57_5.1_6.6)  โดยมีขอสรุป ดังนี้  
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

  รายงานผลประเมินความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร ไดกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธท่ี S1, S2 และ ตัวบงชี้ KPI S1.1, KPI 
S2.2)  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  งานทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการ
พัฒนาผูบริหารทุกระดับและบุคลากรระดับปฏิบัติการท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตามผลประเมิน
ความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธ ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลประเมิน 
(รอยละ) 

แผนยุทธศาสตร เพ่ิม
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรทุก
ระดับ (Staff Focus) 

กลยุทธท่ี S1 จํานวน
ผูบริหารทุกระดับท่ีได
พัฒนาศักยภาพดานผูนํา
เพ่ือการรับรองคุณภาพ
ระดับชาติ 

KPI S1.1 ผูบริหารทุก
ระดับไดรับการพัฒนา
ดานภาวะผูนํา 

60 100 

 กลยุทธท่ี S2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสราง
ความผูกพันของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร 

KPI S2.2 รอยละของ
บุคลากรเปาหมายท่ี
ไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก 

≥80 - สายวิชาการ 
52.79 

- สายสนับสนุน 
83.82 
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6.4 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (med_57_5.1_6.6) 
    การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
  จากผลการประเมินความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร ในสวนของผูบริหารทุกระดับไดรับการ
พัฒนาดานภาวะผูนํา รอยละ 100 จากคาเปาหมาย รอยละ 60  สําหรับระดับปฏิบัติการ สายวิชาการ มีผลการ
ประเมิน  รอยละ 52.79  จากคาเปาหมาย ≥80% ซ่ึงต่ํากวาคาเปาหมาย และสายสนับสนุนวิชาการ มีผลการ
ประเมิน รอยละ 83.82 จากคาเปาหมาย ≥80%  สูงกวาคาเปาหมาย 
 ดังนั้น  ในสวนของบุคลากรระดับปฏิบัติการ สายวิชาการ ท่ีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมาย  
จะตองหาแนวทางหรือสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักของแตละบุคคล  โดยงานทรัพยากรบุคคล 
จะดําเนินการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง ไปยังภาควิชาและหนวยงาน เพ่ือสรุปจัดทําเปนแผนพัฒนา
บุคลากร พรอมท้ังขอสนับสนุนงบประมาณเปนทุนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการไดไปประชุม 
สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการในสายวิชาชีพของตนเองตอไป 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_6.1 แผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ประจําปงบประมาณ 2557 – 2 

แผนพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร พ.ศ. 2557 - 2561  
med_57_5.1_6.2 ขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
med_57_5.1_6.3 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
med_57_5.1_6.4 รายงานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มศว 
med_57_5.1_6.5 เกณฑการประเมินตัวชี้วัด Functional competency 
med_57_5.1_6.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 8/2558  

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
 
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธ

กิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 
 7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7.2 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวนประกอบดวย 
  1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ 
  2) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและ 
  มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานขอมูลครบถวนตามท่ี 
  กําหนดในระบบ  CHE QA online 
 7.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและเชื่อมโยงสูแผน
กลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ 
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 7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีพัฒนาการของผล
การดําเนินงานในภาพรวมในรอบปท่ีประเมินสูงข้ึนกวาปกอน 
 
ผลการดําเนินการ 
 7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะแพทยศาสตรใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ     
เปนคณะกรรมการอํานวยการงานประกันคุณภาพการศึกษา  (med_57_5.1_7.1)  คณะฯ กําหนดใหงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูในแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557-2561 กลยุทธท่ี S1.2 
คณะแพทยศาสตรไดผานการรับรองคุณภาพระบบ สกอ. สมศ. กพร. สรพ. ท้ัง 4 ระบบ(med_57_5.1_7.2)  และ
ไดกําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศใชวันท่ี 8 เมษายน 2557 (med_57_5.1_7.3) มีคณบดีและ
กรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดแนวทางและติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหเปน
วาระสืบเนื่องในรายงานการประชุมกรรมการ (med_57_5.1_7.4) นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้งใหผูบริหารมีสวนรวม
รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินงานในองคประกอบตางๆรวมกับหัวหนาหนวยงาน (med_57_5.1_7.5) 
คณะกรรมการประจําคณะยังไดรวมพิจารณารางรายงานการประเมินตนเองในปการศึกษา 2557 ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 (med_57_5.1_7.6)   

คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเปนท่ีปรึกษา รองคณบดี
และผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธานและรองประธาน และมีหัวหนาหนวยงานทุกทานรวมเปน
กรรมการเพ่ือดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (med_57_5.1_7.7) และมีหนวยงานงาน
บริหารระบบคุณภาพเปนหนวยสนับสนุนในดานการประกันคุณภาพจัดทําคูมือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสํานักงานคณบดี เพ่ือใชประกอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
(med_57_5.1_7.8) นอกจากนี้ยังไดจัดทําระบบ E-SAR Medicine (med_57_5.1_7.9) ในปการศึกษา 2557 
คณะฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครบถวนท้ังระดับภาควิชา หลักสูตร และสํานักงานคณบดี 
(med_57_5.1_7.10) 

 
7.2 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวนประกอบดวย 

  1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ 
  2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและ 
  มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานขอมูลครบถวนตามท่ี 
  กําหนดในระบบ  CHE QA online 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพไดกําหนดแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพโดยจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงาน (med_57_5.1_7.11) เพ่ือควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
1) ฝายประกันคุณภาพไดนําผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของปการศึกษา 2556 นําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เปนวาระท่ี 3.2.1 
(med_57_5.1_7.12)  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอมหาวิทยาลัยตอไป (med_57_5.1_7.13)  และมีการ
ติดตามตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการประเมินตนเองระดับคณะรอบ 9 เดือน 
(med_57_5.1_7.14) 2) คณะฯมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงในระบบ QA SAR Online ของมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 22 เมษายน 2558   (med_57_5.1_7.15) 
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7.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและเชื่อมโยงสูแผน
กลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ 

คณะแพทยศาสตรไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2556 ไปจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะตามตัวบงชี้ของ 9 องคประกอบ ประจําปการศึกษา 2557 (med_57_5.1_7.13) และเชื่อมโยง
ไปสูแผนกลยุทธของคณะฯ ดานงานวิจัย  (R1) พัฒนาศูนยงานวิจัยเพ่ือสรางงานวิจัยระดับนานาชาติ ( R2) พัฒนา
วารสารการแพทยฯ ( R4) สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และดานบริการวิชาการ ( Ma2) สรางชุมชนตนแบบดาน
สุขภาพ (med_57_5.1_7.16) 

7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีพัฒนาการของผล
การดําเนินงานในภาพรวมในรอบปท่ีประเมินสูงข้ึนกวาปกอน 

 คณะแพทยศาสตรไดมีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมี
พัฒนาการของผลการดําเนินงานในภาพรวมเพ่ิมข้ึนจาก 4.48 ในปการศึกษา 2556 เปน 4.60 ในปการศึกษา 
2557 (med_57_5.1_7.17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 111 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.1_7.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะฯ 
med_57_5.1_7.2 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทย ฯ ประจําปงบประมาณ 2557 -  2561 
med_57_5.1_7.3 นโยบายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
med_57_5.1_7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
med_57_5.1_7.5 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามองคประกอบของระบบคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2557  
med_57_5.1_7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
med_57_5.1_7.7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
med_57_5.1_7.8 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

สํานักงานคณบดี 
med_57_5.1_7.9 หนา Website ระบบ E-SAR Medicine  (http://110.77.140.134/esar/index.asp) 
med_57_5.1_7.10 ผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตร ภาควิชา และสํานักงานคณบดี 
med_57_5.1_7.11 ปฏิทินการดําเนินงาน 
med_57_5.1_7.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2557  

วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 
med_57_5.1_7.13 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
med_57_5.1_7.14 ตารางสรุปผลการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  

(รอบ 9 เดือน) 
med_57_5.1_7.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครั้งท่ี 5/2558  

วันท่ี 22 เมษายน 2558 
med_57_5.1_7.16 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 - 2561 
med_57_5.1_7.17 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 7 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 7 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี สกอ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา   เบอรโทรศัพท 084-106-6377 
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก  เบอรโทรศัพท 089-676-5593 
    ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณภัณฑารักษ  พรหมแกว                         เบอรโทรศัพท 081-3413-316 
      คุณจันทรทิมา  เจริญสิงห                             เบอรโทรศัพท 082-345-3774 
    คุณสุนันทา  ปนมุข     เบอรโทรศัพท 085-239-5995 
    คุณฐานียา  กําเนิดนนท    เบอรโทรศัพท 081-494-6292 
    คุณสุรีรัตน  เรืองศรี                             เบอรโทรศัพท 090-775-9469 
    คุณวิไลวรรณ  ทิพสิงห     เบอรโทรศัพท 092-268-2739 
     
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ การ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนินการ 

 
        แผนภูมิท่ี 1 
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คณะแพทยศาสตร มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (แผนภูมิท่ี 1) ทุกหลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
เพ่ือรับผิดชอบ กํากับ ติดตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ท้ัง 7 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรปริญญาตรี 2 
หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิต 5 หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพตาม
องคประกอบดังนี้ 

ลําดับท่ี องคประกอบ ระบบกํากับการดําเนินงาน 
1 การกํากับมาตรฐาน 1.1 มีคณะกรรมการในการกลั่นกรองอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหมี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
1.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหนาท่ีปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาท่ีใหความรูดานการ
จัดทําและติดตามการจัดทํา มคอ.3-6 ใหไดครบถวนตาม
กําหนดเวลาและจัดทํา มคอ.7  

2 บัณฑิต 2.1 มีการจัดโครงการเยี่ยมบัณฑิตเพ่ือประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

3 นิสิต 3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีควบคุมกํากับ
ติดตามการรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
3.2 มีคณะกรรมการรับนิสิตใหมเปนผูดําเนินการคัดเลือกนิสิตใหม
ตามเกณฑ 
3.3 มีการจัดโครงการคายสูฝนวันเปนหมอ โครงการปฐมนิเทศ 
เพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขาเรียน 
3.4 มีกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยการ
สอดแทรกความรูดานการทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและความเปนผูนําไปในรายวิชา พศก 621 เวชจริยศาสตร  
3.5 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการพรีคลินิก 
ทําหนาท่ีกํากับดูแลดานการรองเรียนของนิสิต  

4 อาจารยประจําหลักสูตร 4.1 มีคณะกรรมการในการกลั่นกรองอาจารยประจําหลักสูตร ใหมี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
4.2 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรไปพัฒนาความรูดานแพทยศาสตรศึกษา 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน 

5.1 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในการกํากับใหมีการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 
2555  

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1 มีการสํารวจและวิเคราะหความเพียงพอสิ่งสนับการเรียนรูท่ี
เก่ียวของกับหลักสูตร 
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.2_1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร 
med_57_5.2_1.2 คูมือหลักสูตร (มคอ. 2) ท้ัง 7 หลักสูตร  
med_57_5.2_1.3 http://www.med.swu.ac.th/tqf/ (มคอ. 3-6)  
med_57_5.2_1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้ัง 7 หลักสูตร  

 
 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 
ผลการดําเนินการ 

ท้ัง 7 หลักสูตรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร  (med_57_5.2_2.1) ทําหนาท่ีรับผิดชอบ 
บริหารกํากับติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย
ประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีการรายงานผลการติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
10/2557 วันท่ี 24 กันยายน 2557 วาระท่ี 4.7 (med_57_5.2_2.2), ครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี  24 ธันวาคม 2557 
วาระท่ี 3.2.1(med_57_5.2_2.3) และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือแจงในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 13/2557 วันท่ี 22 เมษายน 2558 วาระท่ี 4.6  และวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 
วาระท่ี 3.2.1 (med_57_5.2_2.4) และครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 (med_57_5.2_2.5) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร 
med_57_5.2_2.2 รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2557 วันท่ี 24 กันยายน 2557 
med_57_5.2_2.3 รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งท่ี 13/2557 วันท่ี 24 ธันวาคม 2557 
med_57_5.2_2.4 รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 22 เมษายน 2558 
med_57_5.2_2.5 รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน 

คุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรท้ังดานบุคลากร งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาของหลักสูตรดังนี้  
1. ดานงบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร 33,91,6100 บาทตอปการศึกษา 
(med_57_5.2_3.1) 
2. ดานบุคลากร มีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรโดยสนับสนุนใหไปอบรม/สัมนา เพ่ือพัฒนาความรูดาน
แพทยศาสตรศึกษา (med_57_5.2_3.2) 
3. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีการสํารวจ และวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงในสวนท่ียังเพียงพอ ผลการสํารวจมี ดังนี้ (med_57_5.2_3.3) 

http://www.med.swu.ac.th/tqf/
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รายการ ประสานมิตร 
องครักษ 

อาคารคณะแพทย ศูนยการแพทยฯ 
อาคารเรียน - อาคารพรีคลินิกและ

วิทยาศาสตร 10 ชั้น 
- อาคารกายวิภาคศาสตร 7ชั้น 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
10 ชั้น 

อาคาร 16 ชั้น มีจํานวน
เตียงผูปวย 400 เตียง 
พรอมระบบ ปฏิบัติการ 
Electrical Medical 
Record (EMR) 

หองเรียน - หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีนั่ง   
2 หอง 

- หองบรรยาย 30 ท่ีนั่ง 2 หอง 
- หองเรียนกลุมยอย33หอง 
- หองเรียนปฏิบัติการ 3 หอง 

- หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีนั่ง     
2 หอง 

- หองเรียนกลุมยอย 10 หอง 
- skill lab 

- หองเรียนบรรยาย 150  
ท่ีนั่ง 1 หอง 

- หองเรียนบรรยาย
ภาควิชา 9 หอง 

หองประชุมพรอม
ระบบ 
Teleconference 

2 หอง 2 หอง 2 หอง 

งานวิจัย หองวิจัยยอย 4 หอง 
อยูระหวางปรับปรุง หองเครื่องมือกลาง 2 หอง 

หองเลี้ยงสัตวทดลอง 1 หอง 
หองสมุด ใชหอสมุดกลาง หองสมุด 
หองสืบคนขอมูล - จัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 

- มีเครื่องคอมพิวเตอรบริการ 30 เครื่อง 
- คอมพิวเตอรแบบสื่อสารท่ัวไปชนิดพกพา (I-pad) 

จํานวน 19 ชุด 
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

- อยูภายในหองสมุด 

หอพัก - - หอพักนิสิตแพทย 4 หลัง 
- หอพักแพทย 1หลัง 
- หอพักบุคลากร 1 หลัง 
- หอพักอาจารย 1 หลัง 
- หอพักพยาบาล 1 หลัง 

เครือขายบริการ 
อินเตอรเน็ต (WIFI) 

มี WIFI ในพ้ืนท่ีของอาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตรและองครักษ ศูนยการแพทย
ฯ และหอพักนิสิตแพทยศาสตรทุกตึก รวมจํานวนท้ังสิ้น 159 จุด 

 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตทุกรายวิชาของพรีคลินิกไดบริหารรายวิชาโดยอาศัยโปรแกรม A-tutor 

และบางรายวิชาของคลินิกใชโปรแกรม Moodle เพ่ือเปนการสื่อสาร และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
นอกจากองคประกอบในหองเรียน และแหลงคนควาหาความรูแลว คณะแพทยศาสตรไดใหความสําคัญดานอาคาร
สถานท่ี ความสะอาด และความปลอดภัยของอาคารเรียนท้ัง 2 วิทยาเขต เนื่องจากเปนท้ังอาคารเรียน และ
ปฏิบัติการดานการเรียนการสอน โรงพยาบาล และสถานท่ีปฏิบัติงาน และท่ีพักของบุคลากร อีกท้ังยังเปนท่ีจัด
กิจกรรมตางๆ ของนิสิต คณะแพทยศาสตรจึงไดตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม กอใหเกิดความสุขใจแกบุคลากร นิสิต 
และผูมารับบริการ และมีการจางบริษัททําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย เพ่ือดูแลตามจุดตางๆ ท่ีกําหนด
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ไว มีการแลกบัตรเขาออกสําหรับบุคคลภายนอกท่ีจะข้ึนอาคารเรียนท้ังสองฝง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ
กลองวงจรปด เพ่ือปองกัน และตรวจสอบเหตุการณภายในบริเวณตางๆ ท้ังภายใน และภายนอกอาคาร ทางเดิน
ระหวางอาคาร และท่ีจอดรถ คณะแพทยศาสตร จึงไดมีการมอบหมายงานใหหนวยงานตางๆ มีหนาท่ีดูแลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ไดแก  

- งานเวชนิทัศนดูแลหองประชุม หองเรียน โสตทัศนูปกรณ และผลิตสื่อการเรียนรู 

- งานบริการการศึกษา ดูแลระบบการจัดการหองเรียน และหองปฏิบัติการ ฝงประสานมิตร 

- งานแพทยศาสตรศึกษา ดูแลระบบการจัดการหองเรียน และหองปฏิบัติการ ฝงองครักษ 

- สํานักงานคณบดี งานอาคารสถานท่ี และงานชาง ดูแลระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และอาคาร

เรียน 

- งานคอมพิวเตอร ดูแลระบบคอมพิวเตอรท้ังสองวิทยาเขต 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.2_3.1 สรุปงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรปงบประมาณ 2557  
med_57_5.2_3.2 สรุปรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรท่ีเขารวมอบรมและสัมมนา  
med_57_5.2_3.3 ภาพถายหองเรียนและหองปฏิบัติการ/ภาพถายอุปกรณการศึกษา 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 
ผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรครบถวนทุกหลักสูตร ระหวางวันท่ี  13-17 กรกฎาคม 2558 
(med_57_5.2_4.1) และรายงานผลการประเมินหลักสูตรในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 8/255 8 
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 วาระแจงเพ่ือพิจารณา (med_57_5.2_4.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_4.1 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 7 หลักสูตร 
med_57_5.2_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 8/255 8 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 

วาระแจงเพ่ือพิจารณา 
 
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 
 

ผลการดําเนินการ 
 หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2556 (med_57_5.2_5.1) มาจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง
(med_57_5.2_5.2) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.2_5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2556 
med_57_5.2_5.2 แผนพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตร 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน ผานครบ ท้ัง 7หลักสูตร (med_57_5.2_6.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_6.1 ผลการประเมินจากการประเมินหลักสูตรท้ัง 7 หลักสูตร 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี  มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  คณบดี     เบอรโทรศัพท 081-647-5637 
    รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ   เบอรโทรศัพท 081-824-4689 
    รองคณบดีทุกทาน   
ผูรายงานผล : หัวหนางานทุกทาน 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการใชขอมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน ( Work Process) ท่ีมีความสูญเสีย 
(Waste) เพ่ือทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอยางนอย 1 กระบวนการ 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีนโยบายการบริหารโดยใชระบบบริหารจัดการแบบลีน ( Lean Management System) เพ่ือให
การทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตทรัพยากรท่ีจํากัด ในปการศึกษา 2557 ทุกหนวยงานไดจัดทําโครงการ
บริหารงานโดยใชระบบจัดการแบบลีน ( Lean Management System) โดยใชขอมูล วิเคราะห และคัดเลือก
กระบวนการทํางานท่ีมีความสูญเสียเพ่ือนํามาปรับปรุงท้ังสิ้น 9 โครงการ (med_57_5.1_1.1)  
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_1.1 สรุปโครงการบริหารจัดการแบบลีน 

 
2. มีการวิเคราะหกระบวนการทํางานตามเกณฑขอ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
 
ผลการดําเนินการ 
 ทุกหนวยงานท่ีดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการแบบลีนไดทําการวิเคราะหกระบวนการทํางานและ
ระบุสาเหตุของความสูญเสียตางๆ (med_57_5.1_2.1) 
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_2.1 สรุปโครงการบริหารจัดการแบบลีน 
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3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีมีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ท่ีจะใช
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 

 
ผลการดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2557 มีโครงการท่ีใชระบบการบริหารแบบลีนในการดําเนินงานครบถวนทุกข้ันตอนท้ังสิ้น 
4 โครงการ จากท้ังหมด 9 โครงการ ไดแก  
 

1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ Lean Management 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไดแก บุคลากรในภาควิชา/
ธุรการท่ีรับผิดชอบ SAR   

≥ รอยละ 80 
 

 การประหยัดทรัพยากรในดานตางๆ  
 - จํานวนวันประเมินลดลง   
 - จํานวนผูประเมิน   
 - งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการประเมินภาควิชา   

 
≥ รอยละ 50 
≥ รอยละ 50 
≥ รอยละ20 

 
2. โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการจัดซ้ือหนังสือจนถึงการ

นําหนังสือข้ึนชั้น 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ระยะเวลาในการจัดหนังสือ ตั้งแตการดําเนินการจัดซ้ือจนถึงการนําหนังสือข้ึน
ชั้นลดลง  

≥ รอยละ 25 

 
3. โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1. การกรอกขอมูลออนไลนสําหรับนิสิตใหม - มีโปรแกรมการกรอกขอมูล
ออนไลนสําหรับนิสิตใหม 
- รอยละของจํานวนกระดาษท่ี
เคยใชในการกรอกแบบฟอรม
ประวัติลดลง 

มีโปรแกรมการใชงานจริง 
 

≥ รอยละ 50 

2. การกรอกแบบสอบถามออนไลน - มีการจัดทําแบบสอบถาม
ออนไลนอยางนอย 1 
แบบสอบถาม 
- รอยละของจํานวนกระดาษท่ี
เคยใชในการกรอก
แบบสอบถามออนไลนลดลง 

มีการจัดทําแบบสอบถาม
ออนไลนอยางนอย 1 ชุด 

≥ รอยละ 80 

3. การจัดทําคลังขอสอบComprehensive - มีโปรแกรมทําขอสอบท่ีใชงาน
จริง 

มีโปรแกรม 
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4. โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

1. รอยละจํานวนข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีลดลงจากข้ันตอนการปฏิบัติงานเดิม 
2. รอยละจํานวนวันปฏิบัติงานท่ีลดลงจากเดิม 
3. รอยละจํานวนเอกสารแบบฟอรมท่ีลดลงจากเดิม 

≥ รอยละ 20 
≥ รอยละ 20 
≥ รอยละ 50 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.1_3.1  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ  

 Lean Management 
med_57_5.1_3.2  โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการ  

 จัดซ้ือหนังสือจนถึงการนําหนังสือข้ึนชั้น 
med_57_5.1_3.3  โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล 

 ดานแพทยศาสตรศึกษา 
med_57_5.1_3.4  โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืน  

 หลักประกันสัญญา 

 
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนท่ีระบุในเกณฑขอ 3 
 
ผลการดําเนินการ 
 โครงการท่ีดําเนินการโดยใชหลักการ Lean Management มีการดําเนินงานดังนี้  

- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ Lean Management 
ดําเนินการระหวางวันท่ี 21 – 29 พฤษภาคม 2558 และวันท่ี 4 – 5 มิถุนายน 2558   

- โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการจัดซ้ือหนังสือจนถึง
การนําหนังสือข้ึนชั้น ทําการดําเนินกิจกรรมระหวางวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ถึง 27 เมษายน 2558  

- โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา  ดําเนินการ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง มีนาคม 2558  

- โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา
ดําเนินการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558  
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.1_4.1  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ  
 Lean Management 

med_57_5.1_4.2  โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการ   
 จัดซ้ือหนังสือจนถึงการนําหนังสือข้ึนชั้น 

med_57_5.1_4.3  โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล 
 ดานแพทยศาสตรศึกษา 

med_57_5.1_4.4  โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืน  
 หลักประกันสัญญา 

 
5. การติดตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะหรือ

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณา 
 
ผลการดําเนินการ 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการท้ัง 4 โครงการ และ
รายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 3.3.1  
(med_57_5.1_5.1) สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1. โคร งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ Lean Management 
(med_57_5.1_5.2) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไดแก 
บุคลากรในภาควิชา/ธุรการท่ีรับผิดชอบ SAR   

≥ รอยละ 80 
 

รอยละ 100 

 
การประหยัดทรัพยากรในดานตางๆ  
 - จํานวนวันประเมินลดลง   
 - จํานวนผูประเมิน   
 - งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการประเมินภาควิชา   

 
≥ รอยละ 50 
≥ รอยละ 50 
≥ รอยละ20 

 
รอยละ 55.55  
รอยละ 62.96   
รอยละ 27.64   

 
2. โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการจัดซ้ือหนังสือจนถึงการ

นําหนังสือข้ึนชั้น (med_57_5.1_5.3) 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการจัดหนังสือ ตั้งแตการดําเนินการจัดซ้ือ
จนถึงการนําหนังสือข้ึนชั้นลดลง  

≥ รอยละ 25 รอยละ 81.2 
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3. โครงการ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา  
(med_57_5.1_5.4) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. การกรอกขอมูล
ออนไลนสําหรับนิสิตใหม 

- มีโปรแกรมการกรอก
ขอมูลออนไลนสําหรับนิสิต
ใหม 
- รอยละของจํานวน
กระดาษท่ีเคยใชในการ
กรอกแบบฟอรมประวัติ
ลดลง 

มีโปรแกรมการใช
งานจริง 

 
≥ รอยละ 50 

มีโปรแกรมการใชงานจริง 
 
 

รอยละ 60 

2. การกรอก
แบบสอบถามออนไลน 

- มีการจัดทําแบบสอบถาม
ออนไลนอยางนอย 1 
แบบสอบถาม 
 
- รอยละของจํานวน
กระดาษท่ีเคยใชในการ
กรอกแบบสอบถามออนไลน
ลดลง 

มีการจัดทํา
แบบสอบถาม

ออนไลนอยางนอย 
1 ชุด 

≥ รอยละ 80 

มีการจัดทําแบบสอบถาม
ออนไลน 6 ชุด 

 
 

รอยละ 100 

3. การจัดทําคลังขอสอบ 
Comprehensive 

- มีโปรแกรมทําขอสอบท่ีใช
งานจริง 

มีโปรแกรม 
 

มีโปรแกรมคลังขอสอบท่ีใช
งานจริง 

 
 

4. โครงการ  Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา  
(med_57_5.1_5.5) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละจํานวนข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีลดลงจาก
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเดิม 
2. รอยละจํานวนวันปฏิบัติงานท่ีลดลงจากเดิม 
3. รอยละจํานวนเอกสารแบบฟอรมท่ีลดลงจากเดิม 

≥ รอยละ 20 
 
≥ รอยละ 20 
≥ รอยละ 50 

รอยละ 30 
 
รอยละ 25 
รอยละ 66 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.1_5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
med_57_5.1_5.2  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ  

 Lean Management 
med_57_5.1_5.3  โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการ   

 จัดซ้ือหนังสือจนถึงการนําหนังสือข้ึนชั้น 
med_57_5.1_5.4  โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล 

 ดานแพทยศาสตรศึกษา 
med_57_5.1_5.5  โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืน  

 หลักประกันสัญญา 

 
6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานตอไป เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

หรือปรับใหเปนกระบวนการทํางานใหมท่ีไดประสิทธิภาพและทําการเผยแพรสูผูท่ีเกี่ยวของ 
 
ผลการดําเนินการ 
 จากผลการประเมินโครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ Lean 
Management มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. แบบประเมินมีหัวขอยอยหลายประเด็น 
2. ไดเรียนรูวิธีดําเนินงานของภาควิชาอ่ืนเปนวิธีท่ีดี สามารถนําวิธีการท่ีแตกตางมาปรับปรุงพัฒนาได 
3. กรรมการดี, ผูจัดทําดี 
4. กรรมการผูประเมินบางทานยังขาดความเขาใจในขอมูลบางประเด็น 
5. ผูประเมินบางทานมีบทบาทนอย และไมแสดงขอคิดเห็นท่ีมีประโยชนกับการประเมินคุณภาพ 
6. การดําเนินการดานความเสี่ยงไมควรมาอยูท่ีภาควิชา แตละภาควิชาตองพยายามดิ้นรนหามาใหได ซ่ึงจริงๆ ไม
นาจะใชความเสี่ยงท่ีแทจริง 
7. คณะฯ ควรจัดประชุมระดับคณะฯ ใหทุกภาควิชาเขาในแนวทางการเขียนและการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการ
ประเมินใหเขาใจตรงกันและเขียนใหถูกตอง เชน การเขียนเรื่องการบริหารความเสี่ยง วิธีการจัดทําเอกสารอางอิง 
 
แนวทางการปรับปรุง 
1. พัฒนารูปแบบของแบบประเมินใหมีการประเมินแบบกลุม ภาควิชาท่ีสายงานสอดคลองกันและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังการประเมิน 
2. จัดอบรม/ชี้แจงตัวบงชี้และวิธีการประเมินแกกรรมการผูประเมิน 
3. จัดอบรมดานความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจดานความเสี่ยง 
 ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดทําการปรับปรุงนํากระบวนการการทํางานคุณภาพแบบ Lean 
Management และเผยแพรผานทาง  Website ของฝายประกันคุณภาพการศึกษา  สําหรับโครงการการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา ไดทําการปรับปรุงกระบวนการและเผยแพร
ทาง Website งานแพทยศาสตรศึกษา 
 จากผลการประเมินโครงการของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา  พบปญหา 
คือ มีระยะเวลาท่ีสูญเสียไประหวางการเดินทางของเอกสารและการรอคอยการลงนามของผูท่ีเก่ียวของ จํานําแจง
ในท่ีประชุมของหนวยงาน เสนอแนะใหแกปญหาโดยการติดตอประสานงานทวงถามทางโทรศัพท 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_57_5.1_6.1  สรุปผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใช  
 หลักการ Lean Management 

med_57_5.1_6.2  http://www.med.swu.ac.th/qms/ 
med_57_5.1_6.3  สรุปผลโครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล 

  ดานแพทยศาสตรศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี มศว 5.2 การดําเนินการตามมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี      เบอรโทรศัพท 081-647-5637 
    ผูชวยคณบดีฝายบริหาร     เบอรโทรศัพท 090-987-2795 
    รอง ผอ.ศูนยการแพทยฯ ฝายสนับสนุนการแพทยฯ เบอรโทรศัพท 081-928-3800 
    รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ   เบอรโทรศัพท 081-824-4689 
ผูรายงานผล : คุณศุภวรรณ  พันธุภักดี    เบอรโทรศัพท 089-106-9155 
    คุณเสาวนีย  จันทรนอย                         เบอรโทรศัพท 086-814-4629 
      คุณสมพจน  หวลมานพ                             เบอรโทรศัพท 081-754-7063 
    คุณอํานาจ  พลอยพลาย    เบอรโทรศัพท 087-995-5188 
    คุณไชยนันท  คุมเพ่ือน    เบอรโทรศัพท 084-334-4090 
     
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบายดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
(med_57_5.2_1.1) โดยมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ(กลยุทธท่ี Ma6) (med_57_5.2_1.2) โดยมี
คณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานและงานบริหารและธุรการเปนผูรับผิดชอบหลัก
(med_57_5.2_1.3) ในการดําเนินงานโครงการรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร โดยถายทอดลงสู
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_1.1 ประกาศนโยบายดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 
med_57_5.2_1.2 แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ปงบประมาณ 2557-2558  
med_57_5.2_1.3 คําสั่งแตงตั้ง/ผูรับผิดชอบคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 
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2. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
และคาเปาหมายท่ีตองการบรรลุ 

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน ในแผนปฏิบัติการประจําป
ของคณะแพทยศาสตรและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน คือ Ma 6.1 ระบบวิศวกรรม
พ้ืนฐานท่ีมีปญหาไดรับการปองกันและ / หรือแกไขอยางนอย 2 ระบบตอป (med_57_5.2_2.1) โดยมีการดําเนิน
โครงการรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร  โดยมีเปาหมายใหบุคลากร นิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร
ปฏิบัติตามมาตราการประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานนอยลงประมาณรอยละ 10 (med_57_5.2_2.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_2.1 แผนการดําเนินการประจําปดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานแผน

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของคณะแพทยศาสตร 
med_57_5.2_2.2 โครงการรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร   

 
3. มีระบบและกลไกท่ีสงเสริมใหบุคลากรและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน  
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดประกาศเปนมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน ( med_57_5.2_3.1) เพ่ือให
บุคลากรและผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกสาธารณใหเกิดกับบุคคลในดานการรักษาสิ่งแวดลอม
โดยชวยกันประหยัดทรัพยากรหรือพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย โดยมีการแจงเวียนและ
ประชาสัมพันธ (med_57_5.2_3.2) ใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  (med_57_5.2_3.3) 
(med_57_5.2_3.4) 
  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_3.1 ประกาศมาตรการในการประหยัดพลังงานของคณะแพทยศาสตร 
med_57_5.2_3.2 หนังสือแจงเวียนใหหนวยงานทราบ 
med_57_5.2_3.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ 
med_57_5.2_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน  

เพ่ือพิจารณา 
 
4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน พรอมท้ังรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีการจัดโครงการและรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตรเพ่ือจัดระบบสราง
สภาพแวดลอมใหบุคลากรในองคกรไดมีสวนรวม และสัมผัสกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรม โดยมีการประชาสัมพันธติด
โปสเตอรรณรงคการประหยัดพลังงาน เพ่ือใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เชน การเปด -ปด 
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เครื่องปรับอากาศ เครื่องใชไฟฟา ตามระยะเวลาท่ีคณะแพทยฯ กําหนดและมีจัดแยกขยะการลดปริมาณขยะและ
จัดการของเสียเปนตนนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานติดตามแผน
และผลการดําเนินงาน (med_57_5.2_4.1) โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา (med_57_5.2_4.2)   
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_4.1 สรุปการติดตามผลการดําเนินงาน 
med_57_5.2_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

วาระท่ี 4.11 
 
5. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยคณะมาใชในการแกไข  
ปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปตอไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  (med_57_5.2_5.1) มี
ขอเสนอแนะสมควรใหมีกิจกรรมดานรณรงคประหยัดพลังงานเพ่ิมข้ึนใหหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหสามารถลด
คาใชจายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว (รอยละ 10) (med_57_5.2_5.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_57_5.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 7/2558 วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

วาระท่ี 4.11 
med_57_5.2_5.2 แผนรณรงคประหยัดพลังงานปงบประมาณ 2559  

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5  
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สวนที่ 3 
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนที่ควรพัฒนา 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2557 
 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 4.27 5.00 3.73 4.42 ดี 
2 3 4.55 5.00 2.86 4.14 ด ี
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 15 4 9 2 4.60 ดีมาก 
ผลการประเมิน 4.34 5.00 3.30   

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 

1. หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบมีคุณภาพ โดยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตร ภาคปกติและ
โครงการรวมฯ อยูในระดับดีมาก สวนหลักสูตรปริญญาตรีและเอก อยูในระดับดี 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรกําหนดจุดเดนของแตละหลักสูตร และจัดประชาสัมพันธหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข็งขันของแต

ละหลักสูตร 
2. อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย จึงควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิจัย/

วิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน 

1. มีการวางแผนในการพัฒนาดานวิจัยอยางเปนรูปธรรม ไดแก จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิจัย จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย R to R จัดสรางศูนยวิจัยคลินิก 

2. อาจารยมีศักยภาพในการทํางานวิจัยสูงจนไดรับรางวัลท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. อาจารยทางคลินิกสวนใหญยังขาดประสบการณและเวลาในการทํางานวิจัย จึงควรมีหนวยงานสนับสนุน
การทําวิจัยคลินิก เนนการทําวิจัย R to R และเชื่อมโยงงานวิจัยทางพลีคลินิกกับคลินิก 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน 

1. คณะฯ มีโรงพยาบาลเปนของตนเอง ทําใหสามารถดําเนินการโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก  
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โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีการวางแผนงานบริการวิชาการ เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรมากท่ีสุด  

 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 

ไมมี 
โอกาสในการพัฒนา 

ไมมี 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน 

1. มีการวางแผน/ติดตาม/ปรับปรุง นโยบายของคณะเปนระยะ เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีวางไว  
2. ทีมบริหารมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนดานการบริหารการเงิน เพ่ือลดการขาดทุนของศูนยการแพทย 

และสามารถบริหารงานจนบรรลุเปาหมาย 
3. ทีมบริหารกําหนดนโยบายการนําระบบ Lean management system มาใชการบริหารงาน ทําใหมี

การปรับเปลี่ยน/พัฒนาระบบงานดานตางๆ 
โอกาสในการพัฒนา 

1. หนวยงานบางสวนยังขาดความเขาใจในระบบ PDCA จึงควรมีการทําความเขาใจเพ่ือใหแทรกซึมเขาเปน
สวนหนึงของการทํางานประจํา 

2. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือนําขอมูลมาใชในการบริหารคณะ อยางเปน
รูปธรรม 
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บัณฑิตหลังปริ
าไว้ซึ่งมาตรฐา

นอกสถาบันทั

ย่ังยืน มีจิตสํา

บายของมหาวิ
ทคโนโลยีสาร

5 

 

หมายที่จะ
มีคุณธรรม 

.ศ. 2560 

งการศึกษา 

ักษา และ

นโรค และ
ว) 

ริญญาที่มี
านวิชาชีพ 

ทั้งในและ

านึก และ

วิทยาลัย 
รสนเทศท่ี
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วิชาการอ
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2.5 อัตลั
 อัตลั
 คณะ
 เอกลั
 คณะ

อย่างมีส่วนร่

ณภาพการศึกษ

ลักษณ์ และเอ
ลักษณ์ 
ะมีการกําหนด
ลักษณ์ 
ะมีการกําหน
วมเพื่อให้ชมุ

ษาภายใน คณะแ

อกลักษณ ์

ดอัตลักษณ์ขอ

ดเอกลักษณ์ข
มชนเข้มแข็งแ

 

แพทยศาสตร์ ปี

องคณะ ตามอั

ของคณะ ตา
และย่ังยืน” 
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ัตลักษณ์ของม

มเอกลักษณ์
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มหาวิทยาลัย 

ของมหาวิทย

คือ “มีทักษะ

ยาลัย คือ“กา
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ะสื่อสาร” 

ารบริการ



 

รายงานผล

 

 

วัตถุปร
1. 

2. ใ

3. ใ

 

การดํา
1. 
2. 
3. 

4. 

 

เกณฑ์ก
 
มีคะแนน
ใช้ทศนิย
และตัวห
 

ลการประเมินคุ

ระสงค์ในก
ตรวจสอบและ
กําหนดขึ้น ท
คุณภาพว่าเป็
ให้คณะแพท
คุณภาพไปสู่เ
ให้คณะแพท
พัฒนาการดํ
ต่อเน่ือง 

เนินการปร
การเตรียมกา
ศึกษารายงาน
วิเคราะห์ผลกา
คุณภาพการศึ
(มศว) 
รวบรวมหลักฐ
4.1 การสัมภ
4.2 การตรว
4.3 การศึกษ

การประเมิ
เกณฑ์การปร

นเต็ม 5 คะแน
ยม 2 ตําแหน่
หารจะลดลงไป

ณภาพการศึกษ

ารประเมนิ
ะประเมินการ
ทั้งน้ีโดยการวิ
ปนไปตามเกณ
ยศาสตร์ทรา
เป้าหมาย (tar
ทยศาสตร์ทรา
ําเนินงานเพ่ื

ระเมินคุณภ
ารและวางแผน
นการประเมิน
ารดําเนินงานต
ศึกษาของสํานั

ฐานข้อมูลเพ่ิม
ภาษณ์ผู้บริหา
จเย่ียมคณะแ
ษาจากเอกสาร

นคุณภาพก
ระเมินผลระดั
นน ใช้ค่าคะแน
ง หากทศนิย

ปเท่าจํานวนตั

ษาภายใน คณะแ

วิธีก

น 
ดําเนินงานขอ
วิเคราะห์เปรี
ฑ์และได้มาต
าบสถานภาพ
rgets) และเป้
าบจุดแข็งจุด
อเสริมจุดแข็

ภาพการศึก
นก่อนการตรว
ตนเอง (SAR)

ตามตัวบ่งช้ีและ
ักงานคณะกรร

มเติมดังน้ี 
ร บุคลากร แ

แพทยศาสตร์
ร หลักฐานปร

การศึกษาภ
ดับตัวบ่งช้ี กํา
นนต้ังแต่ 0 ถึง
มตําแหน่งที่ส
ัวบ่งช้ีที่ไม่ประ
 

แพทยศาสตร์ ปี

การประเ

องคณะแพทยศ
รียบเทียบผล
รฐาน 

พของตนเองอั
ป้าประสงค์ (g
ดที่ควรพัฒนา
ข็งและพัฒนา

กษาภายใน
วจเย่ียม 
) และเอกสาร
ะองค์ประกอบก
รมการการอุด

และผู้รับบริกา

ระกอบการดํา

ภายใน 
าหนดให้ค่านํ้า
ง 5 คะแนน ใ
สามมีค่าต้ังแ
ะเมิน 
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เมินคุณภ

ศาสตร์ตามระบ
การดําเนินง

อันจะนําไปสู่
oals) ที่ต้ังไว้
า/ปรับปรุงต
าจุดที่ควรปรั

น 

รอ่ืน ๆ ที่เก่ียว
การประกันคุณ
มศึกษา (สกอ

ร (ถ้ามี) ของค

เนินการตามต

าหนักของตัวบ
ในการคํานวณ
ต่ .005 จะปั
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ภาพการ

บบคุณภาพแล
านตามตัวบ่ง

การกําหนดแ

ลอดจนได้รับ
ับปรุงของคณ

วข้อง 
ณภาพการศึกษา
.) และมหาวิท

คณะแพทยศา

ตัวบ่งช้ี 

บ่งช้ีทุกตัวเท่า
ณตัวบ่งช้ีเชิงปริ
ดขึ้น นอกเหน

รศึกษาภ

ละกลไกที่มหา
งช้ีในทุกองค์

แนวทางในก

บข้อเสนอแน
ณะแพทยศาส

ษา ตามเกณฑ์กา
ทยาลัยศรีนคริน

าสตร์และจดบั

ากัน โดยแต่ล
ริมาณ ค่าคะแ
นือจากน้ีจะปั

7 

 

ภายใน 

าวิทยาลัย
ประกอบ

ารพัฒนา

นะในการ
สตร์อย่าง

ารประเมิน
นทรวิโรฒ 

บันทึก 

ละตัวบ่งช้ี 
แนนเฉลี่ย
ปัดเศษทิ้ง 



 

รายงานผล

 

 
คุณภาพ 
 

 

 

 

ลการประเมินคุ

ความหมายข
ดังน้ี 

ณภาพการศึกษ

ของระดับคุณ

คะแนน 
0.00 – 1.5

1.51 - 2.5

2.51– 3.5

3.51 – 4.5

4.51 – 5.0

ษาภายใน คณะแ

ณภาพ ค่าคะแ

50 กา

0 กา

0 กา

50 กา

00 กา

 

แพทยศาสตร์ ปี

แนนเฉลี่ยของ

ารดําเนินงานต้

ารดําเนินงานต้

ารดําเนินงานร

ารดําเนินงานร

ารดําเนินงานร
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งตัวบ่งช้ีหรือใ

ระดับคณุภา
ต้องปรับปรุงเร

ต้องปรับปรุง

ระดับพอใช้

ระดับดี

ระดับดีมาก
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ในภาพรวม แ

พ
ร่งด่วน

แปลความหม
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มายระดับ
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ตัวบ่งช้ี เ
ประเมินมี
เท่ากับ 4
 
ตาราง ป
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 
สกอ 1.1  ผลการ

หลักสู

สกอ 1.2  อาจาร
คุณวุฒิ

สกอ 1.3 อาจาร
ดํารงต
วิชากา

สกอ 1.4 จํานวน
เทียบเ
อาจาร

สกอ 1.5 การบริ
ปริญญ

สกอ 1.6   กิจกรร
ปริญญ

องค์ประกอบที่ 2 
สกอ2.1 ระบบ

บริหา
งานวิจั
สร้างส

สกอ2.2 เงินสนั
และงา

สกอ2.3 ผลงาน
อาจาร
นักวิจั

องค์ประกอบที่ 3 
สกอ 3.1 การบริ

สังคม 
 

ลการประเมินคุ

คณะแพทยศา
เป็นตัวบ่งช้ีข
มีคะแนนเต็ม
4.33 คะแนน 

ป.1 (1) ผลกา

ชื่อตัวบ่งชี้ 

การผลิตบัณฑิต  
รบริหารจัดการ
สตูรโดยรวม 

รย์ประจําคณะที่มี
ฒิปริญญาเอก 

รย์ประจําคณะที่
ตําแหน่งทาง
าร 

นนิสิตเต็มเวลา
เท่าต่อจํานวน
รย์ประจํา 

ริการนิสิตระดับ
ญาตรี 

รมนิสิตระดับ
ญาตรี 

การวิจัย 
และกลไกการ
รและพัฒนา
จัยหรืองาน
สรรค์ 

นับสนุนงานวิจัย
านสร้างสรรค์ 

นทางวิชาการของ
รย์ ประจําและ
ัย 

การบริการวิชากา
ริการวิชาการแก่

ณภาพการศึกษ

าสตร์รับการป
อง สกอ. จําน

ม 5.00 คะ
(การดําเนินงา

ารประเมินรา

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

หน่วย
นับ 

   
O คะแนน 

I ร้อยละ เ

I ร้อยละ เ

I คะแนน 

P ข้อ 1 

P ข้อ 1 

  
P ข้อ 1 

I บาท/คน 

O ร้อยละ 

าร 
P ข้อ 1 

ษาภายใน คณะแ

ประเมินตามอ
นวน 13 ตัวบ
แนน ซึ่งในปี
านในระดับดี)

ยตัวบง่ชี้ (ตัว

เกณฑ์การประเมิ

1 2 3
  

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลักสูตร

ทียบบรรยัติไตรยาง
เท่ากับ 5

ทียบบรรยัติไตรยาง
เท่ากับ 5

เทียบเกณฑ์มาตรฐา
สาขาวิชา

ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

  
ข้อ 2 ข้อ 3,4 

ข้อ 

เทียบบรรยัติไตรยา
สาขาวิชา

เทียบบรรยัติไตรยา
สาขาวิชา

ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

แพทยศาสตร์ ปี

งค์ประกอบคุ
บ่ง และตัวบ่ง
ปการศึกษา 2
) โดยมีรายละ

วบ่งชี้ของ สก

มินคะแนน 
เป

4 5

นประเมินทุก
ร 

งค์ร้อยละ 80
5 

ร้อย

งค์ร้อยละ 80
5 

ร้อย

านตามกลุ่ม
า 

5 ข้อ 6 ข้อ

5 ข้อ 6 ข้อ

5 ข้อ 6 ข้อ

างค์ตามกลุ่ม
า 

15

างค์ตามกลุ่ม
า 

ร้อย

5 ข้อ 6 ข้อ
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ผลกา

คุณภาพ จํานว
ช้ีของ มศว จ
557 มีผลการ
ะเอียดดังน้ี 

กอ. และ มศว

ป้าหมาย 

คะ
3.51

ยละ 80.00 2

ยละ 80.00 1

5.00

5 ข้อ

5 ข้อ

คะ
5 ข้อ

50,000.00 37,0

ยละ 60.00

คะ
6 ข้อ
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ารประเมิ

วน 5 องค์ประ
จํานวน 2 ตัว
รประเมินคุณ

ว) 

ผลการดําเนิน

ตัวต้ัง ตัวห
ะแนนเฉล่ียรวมจาก
26.09 7.0

223.00 231.

103.50 231.

 

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

ะแนนเฉล่ียรวมจาก
1,2,3,4,5,6

63,143.87 210.

98.40 231.

ะแนนเฉล่ียรวมจาก
1,2,3,4,5,6

มนิรายตัว

ะกอบประกอ
บ่งช้ี โดยใช้เ

ณภาพการศึกษ

นงาน 

หาร ผลลัพธ์ 
กจํานวนตัวบ่งชี้ = 
00 3.73 

.00 96.54 

.00 44.81 

0.00 

6 ข้อ 

6 ข้อ 

กจํานวนตัวบ่งชี้ = 
6 ข้อ 

.00 176,491.16 

.00 42.60 

กจํานวนตัวบ่งชี้ = 
6 ข้อ 

9 

 

ัวบ่งชี้ 

บด้วย 15 
กณฑ์การ
ษาภายใน 

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแน
ประเ

(คะแนน

6  ตัวบ่งชี้ 3.5
/ 3.7

/ 5.0

X 2.8

X 0.0

/ 5.0

/ 5.0

3  ตัวบ่งชี้ 4.4
/ 5.0

/ 4.9

X 3.5

1  ตัวบ่งชี้ 5.0
/ 5.0

นน
เมิน 
เต็ม 5)

59
73

00

80

00

00

00

48
00

90
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00
00
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 4 
สกอ. 4.1 ระบบ

ทํานบํุ
วัฒนธ

องค์ประกอบที่ 5 
สกอ. 5.1 การบริ

เพื่อกา
ผลลัพ
กลุ่มส
เอกลัก

สกอ. 5.2 ระบบ
คุณภา

มศว  5.1 การบริ
ลีน (L
Mana

มศว  5.2 การดํา
มาตรก
สิ่งแวด
ประห

 
 
มีผลการ
มศว 2 ตั
ดีมาก ได้
(5.00) ต
 
 

ลการประเมินคุ

ชื่อตัวบ่งชี้ 

 การทํานุบํารุงศิล
และกลไกการ

บํารุงศิลปะและ
ธรรม 

การบริหารจัดการ
ริหารของคณะ
ารกํากับ ติดตาม
พธ์ตามพันธกิจ
สถาบันและ
กษณ์ของคณะ 

กํากับการประกัน
าพหลักสูตร 

ริหารจัดการแบบ
Lean 
agement ) 

าเนินการตาม
การรักษ์
ดล้อม และ
ยัดพลังงาน 

จากตาราง ป
ประเมินคุณภ

ตัวบ่งช้ี) มีคะแ
ด้แก่ การบริก
ามลําดับ 

ณภาพการศึกษ

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

หน่วย
นับ 

ปะและวัฒนธรรม 
P ข้อ 1 

ร  
P ข้อ 1 

P ข้อ 1 

P ข้อ 1
ข้

P ข้อ 1 

.1 (1) ผลการ
ภาพการศึกษา
แนนเฉล่ียเท่าก
ารวิชาการ (

ษาภายใน คณะแ

เกณฑ์การประเมิ

1 2 3

ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

ข้อ 2 ข้อ 3,4 
ข้อ 

1,2 
ข้อ 

3 ข้อ 4 ข้อ

ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ

รประเมินรายตั
าภายในรวมจํ
กับ 4.33 (การ
5.00) การทํ

 

แพทยศาสตร์ ปี

มินคะแนน 
เป

4 5

5 ข้อ 6,7 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 ข้อ

5 ข้อ 6 ข้อ

5 ข้อ 6 ข้อ

4 ข้อ 5 ข้อ

คะแนนเ

ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่ง
ํานวน 15 ตั
รดําเนินงานใน
ํานุบํารุงศิลป
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ป้าหมาย 

คะ
6 ข้อ

คะ
5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยร
เฉลี่ยรวมจากจํานว

งช้ีของ สกอ. แ
ัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช
นระดับดี) โดย
ะและวัฒนธร
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ผลการดําเนิน

ตัวต้ัง ตัวห
ะแนนเฉล่ียรวมจาก

1,2,3,4,5,6,

ะแนนเฉล่ียรวมจาก
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5

รวมจากตัวบ่งชี้ สก
วนตัวบ่งชี้รวมท้ังหม

และ มศว) พบ
ช้ีของ สกอ. 1
ยส่วนใหญ่มีผ
รรม (5.00) 

นงาน 

หาร ผลลัพธ์ 
กจํานวนตัวบ่งชี้ = 

6 ข้อ 

กจํานวนตัวบ่งชี้ = 
7 ข้อ 

6 ข้อ 

6 ข้อ 

5 ข้อ 

กอ. = 13 ตัวบ่งชี้ 
มด = 15 ตัวบ่งชี้ 

บว่า คณะแพท
13 ตัวบ่งช้ี แล
ผลการดําเนินง
และการบริห

10 

 

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแน
ประเ

(คะแนน

1  ตัวบ่งชี้ 5.0
/ 5.0

4  ตัวบ่งชี้ 5.0
/ 5.0

/ 5.0

/ 5.0

/ 5.0

4.23
4.33

ทยศาสตร์ 
ละตัวบ่งช้ี 
งานระดับ
ารจัดการ 

นน
เมิน 
เต็ม 5)

00
00

00
00

00

00

00



 

รายงานผล

 

 
 
ดังรายละ
 
ตาราง ป

องค์ปร
คุณ

องค์ประก
การผลิตบั
องค์ประก
การวิจัย 
องค์ประก
การบริกา
องค์ประก
การทํานบุํ
และวัฒนธ
องค์ประก
การบริหา
รวม 

เฉลี่
ของ

ผ

 
 
คณะแพท
(การดําเน
การทํานุ
ด้านกระ
พอใช้ (3

ลการประเมินคุ

สรุปผลการป
ะเอียดในตารา

ป.2 สรุปผลกา

ระกอบ
ภาพ 

จ
ต

กอบท่ี 1 
บัณฑิต 
กอบท่ี 2 

กอบท่ี 3 
รวิชาการ 

กอบท่ี 4  
บํารุงศิลปะ
ธรรม 
กอบท่ี 5 
ารจัดการ 

ยรวมทุกตัวบง่
งทุกองค์ประกอ

ลการประเมิน 

จากตาราง 
ทยศาสตร์ มีผ
นินงานในระด
บํารุงศิลปะแล
บวนการอยู่ใน
.18) ตามลําดั

ณภาพการศึกษ

ประเมินคุณภา
าง ป.2 พร้อม

ารประเมินรา

จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

6 2

3 4

1 

1 

4 

15 

งชี้ 
อบ 

3

ก
ดําเน
ระดั

ป.2 สรุปผล
ผลการประเมิ
ดับดี) โดยส่
ละวัฒนธรรม
นระดับดีมาก 
ดับ 

ษาภายใน คณะแ

ผลก

าพการศึกษาภ
มอภิปรายผลใน

ายองคป์ระกอ
คะแน

I 

2.60 5

4.90 5

- 5

- 5

- 5

4  

3.18 5

การ
นินงาน
ับพอใช้ 

ก
ดําเน
ระดั

การประเมิน
นคุณภาพการ
วนใหญ่มีผลก
 (5.00) และ
(5.00) ด้านผ

แพทยศาสตร์ ปี

การประเ

ภายใน ตามแ
นแต่ละมุมมอ

อบคณุภาพ (ต
แนนการประเมิน

P

5.00 3

5.00 3

5.00

5.00

5.00

9 

5.00 3

การ
นินงาน
ับดีมาก

ก
ดําเน
ระ

นรายองค์ปร
รศึกษาภายใน
การดําเนินงาน
ะการบริหารจั
ผลผลิตอยู่ในร
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เมินตาม

ต่ละองค์ประ
อง พบว่า 

ตัวบ่งชี้ สกอ.
นเฉลี่ย
O คะ

เฉ
3.73 3

3.55 4

- 5

- 5

- 5

2 

3.64 4.

การ
นินงาน
ะดับดี 

0.00<
1.51–
2.51–
3.51-
4.51-

ระกอบ (ตัวบ
นจํานวน 15 
นระดับดีมาก
ัดการ (5.00)
ระดับดี (3.64
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องค์ประ

กอบคุณภาพข

. และ มศว) 

ผลกาแนน
ฉลี่ย 
.59 การด

ร

.48 การด
ร

.00 การด
ระด

.00 การด
ระด

.00 การด
ระด

-

.33 
การด

ร
<=1.50 การดําเนิ
–2.50   การดําเนิ
–3.50   การดําเนิ
-4.50   การดําเนนิ
-5.00   การดําเนนิ

บ่งช้ีของ สกอ
ตัวบ่งช้ีมีคะแ
 ได้แก่ การบ ิ
) ตามลําดับแ
4) และด้านปั

ะกอบคุณ

ของคณะแพท

ารประเมิน 

ดําเนินงาน
ระดับดี 

 

ดําเนินงาน
ระดับดี 

 

ดําเนินงาน
ดับดีมาก 

 

ดําเนินงาน
ดับดีมาก 

 

ดําเนินงาน
ดับดีมาก 

 

 

ดําเนินงาน
ระดับดี 

 

นนิงานต้องปรับปรุ
นนิงานต้องปรับปรุ
นนิงานระดับพอใช้
นงานระดับดี 
นงานระดับดีมาก 

อ. และ มศว
แนนเฉล่ียเท่า
บริการวิชาการ
และมีผลการดํ
ปัจจัยนําเข้าอย
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ณภาพ 

ทยศาสตร์ 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

รุงเร่งด่วน
รง 
้ 

ว) พบว่า 
กับ 4.33 
ร (5.00)  
ดําเนินงาน
ยู่ในระดับ



 

รายงานผล

 

 
ผลการต

คณะแพท
2558 

ผลการดํา
ใ

การพัฒน
 

ข้อเสนอ
 
 
ข้อสังเก
องค์ประ

1. คณา
วงวิช

2. มีกิจ
เป็น
ในสถ

จุด

- 

 
 

ลการประเมินคุ

ตรวจประเมิ
 

คณะกรรมกา
ทยศาสตร์มหา

ตามรายองค์ป
าเนินการอยู่ใ
ในการน้ี คณ
นาตามรายองค

อแนะเร่งด่ว
-ไม่มี- 

กต/ข้อเสนอ
กอบที่ 1 การ

จุด

าจารย์มีความ
ชาการวิชาชีพ

จกรรม/โครงก
แพทย์อย่างชั
ถาบัน 

ดอ่อน/จุดทีต้่อ

ณภาพการศึกษ

มินคุณภาพก

ารประเมินคุณ
าวิทยาลัยศรีน

ประกอบและ
นระดับดี 
ะกรรมการปร
ค์ประกอบ ดัง

วนในภาพรว

อแนะเพื่อกา
รผลิตบัณฑิต 
ดเด่น/จุดแขง็ 

รู้ความสามาร
พ 

ารที่เสริมสรา้
ัดเจน ก่อให้เกิ

องปรับปรุง/โ

ษาภายใน คณะแ

จุดแข็

การศึกษาใน

ณภาพการศึก
นครินทรวิโรฒ

ะตัวบ่งช้ีพบว่า

ระเมินฯ มีข้อ
งน้ี 

วม 

ารพัฒนาตาม

รถเป็นที่ยอมรั

งอัตลักษณ์คว
กิดความภาคภู

โอกาสพัฒนา

 

แพทยศาสตร์ ปี

ข็ง จุดที่

นภาพรวม 

ษาภายใน ได้
ฒ ประจําปีกา

า ในภาพรวม

อเสนอแนะเร่ง

มรายองค์ป

รับใน ควรจั
มีการ
มีประ
โดยมี

วาม
ภูมิใจ

ควรป
เพ่ือใ

-
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ควรพฒั

ด้ดําเนินการต
ารศึกษา 2557

ของคณะแพท

งด่วนในภาพร

ระกอบ ดังนี

(เป้าหมายแ
จดัระบบในกา
รขอตําแหน่งท
ะสบการณ์เป็น
มีการจัดทําแผ

ปรับรูปแบบกิ
ให้นิสิตแพทย์

แน
(เป้าหมายแ
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ฒนา และ

รวจประเมินค
7 ระหว่างวันท

ทยศาสตร์มีคะ

รวมและข้อสัง

นี้ 

แนวทางเส
และแผนการพ
ารส่งเสริม แล
ทางวิชาการท่ี
นพ่ีเลี้ยงแก่คณ
ผนพัฒนาตนเอ

จกรรมที่เป็นกิ
เข้าร่วมได้มาก

นวทางแก้ไข/ป
และแผนการพ

ะข้อเสนอ

คุณภาพการศึ
ที่ 4 – 6 

ะแนนเท่ากับ

งเกต/ข้อเสนอ

สริม 
พัฒนาในปีต่อ
ละกระตุ้นใหอ้
สูงขึ้น โดยให้
ณาจารย์รุ่นให
องในระดับรา

กิจกรรมหลกัใ
กที่สุด 

ปรับปรุง 
พัฒนาในปีต่อ
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อแนะ 

ศึกษาของ
สิงหาคม 

 4.33 ซึ่ง

อแนะเพ่ือ

อไป) 
าจารย์
อ้าจารย์ที่

หม่  
ยบุคคล 

ให้ทันสมัย 

อไป) 



 

รายงานผล

 

ข้อเสนอ
สกอ. 1.6
 
และมหา
มาตรฐาน
 
องค์ประ

1. มีงาน
อาเซี

2. มีงบ
ได้รบั
จําน

3. มีกลุ่
คุณภ

จุด

- 

 
องค์ประ

- 

จุด

มีจํานวนโ
ไม่สามาร

 
 

ลการประเมินคุ

แนะรายตัวบ
6 เกณฑ์ข้อ 2
ควรจัดทํากล
าวิทยาลัย เพ่ื
นคุณวุฒิแห่งช

กอบที่ 2 การ
จุด

นนวัตกรรมสร
ซียนและระดับ

ประมาณเงินร
บงบประมาณ
วนมากอย่างต

ลุม่นักวิจัยที่เข้
ภาพสามารถตี

ดอ่อน/จุดทีต้่อ

กอบที่ 3 การ
จุด

ดอ่อน/จุดทีต้่อ

นโครงการบรกิ
รถดําเนินการไ

ณภาพการศึกษ

บ่งชี ้
2 
ยุทธ์ด้านพัฒน

พ่ือดําเนินกิจก
ชาติให้ครบถว้

รวิจัย 
ดเด่น/จุดแขง็ 

ร้างสรรค์ที่ได้
บนานาชาติ 

รายได้คณะจํา
วิจัยจากแหล่
ต่อเน่ือง 

้มแข็งผลิตผล
ตีพิมพ์ได้ในวา

องปรับปรุง/โ

รบริการวิชาก
ดเด่น/จุดแขง็ 

องปรับปรุง/โ

การวิชาการจํา
ได้ครบตามทีป่

ษาภายใน คณะแ

นาศักยภาพนิ
กรรมที่ส่งเสริ
วน 

รับรางวัลในร

านวนมากและ
งทุนภายนอก

งานวิจัยที่มี
รสารวิชาการ

โอกาสพัฒนา

การ 

โอกาสพัฒนา

านวนมาก แล
ปรากฏในแผน

 

แพทยศาสตร์ ปี

นิสิตของคณะ 
ริมคุณลักษณ

ะดับ ควรต
พาณิ

ะ
ก

ควรจั
เพ่ือพ

ร  
ควรส
และร

-

-

ะ
นงาน 

ดําเนิ
ให้บริ
การส
จัดเป็
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โดยดําเนินกา
ะบัณฑิตตาม

(เป้าหมายแ
ต่อยอดงานวิจั

ณชิย์ 

จดัทําแผนงาน
พัฒนานักวิจยั

ส่งเสริมบุคลา
ระดับนานาชา

แนว
(เป้าหมายแ

(เป้าหมายแ

แนว
(เป้าหมายแ

นินการจัดกลุ่ม
ริการ โดยนําโ
สร้างชุมชนต้น
ป็นกิจกรรมภา
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ารร่วมกันระห
มาตรฐานผล

แนวทางเส ิ
และแผนการพั
จยั/สร้างสรรค์

นวิจัยที่มีนักวิจั
รุ่นใหม่ โดยจั

กรให้ตีพิมพ์ผ
าติจากหลายๆ

วทางแก้ไข/ป
และแผนการพั

แนวทางเส ิ
และแผนการพั

วทางแก้ไข/ป
และแผนการพั
มโครงการ/กิจ
โครงการที่ไม่สั
นแบบด้านสุขภ
ายใต้โครงการ

หว่างสโมสรนิสิ
ลการเรียนรู้ต

สริม 
พัฒนาในปีต่อ
ค์เพ่ือใช้ประโย

จัยอาวุโสเป็นพ
จดัทําเป็นชุดโค

ผลงานวิจัยในร
ๆ แหล่ง 

ปรับปรุง 
พัฒนาในปีต่อ

สริม 
พัฒนาในปีต่อ

ปรับปรุง 
พัฒนาในปีต่อ
จกรรมของการ
สมัพันธ์กับกล
ภาพออก พิจา
รหลัก 
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สิต  คณะ 
ตามกรอบ

อไป) 
ยชน์เชิง

พ่ีเลี้ยง
ครงการ 

ระดับชาติ

อไป) 

อไป) 

อไป) 
ร
ยุทธ์ด้าน
ารณา



 

รายงานผล

 

ข้อเสนอ
สกอ. 3.1

1. ใ

2. 

 
องค์ประ

มีการกําห
ศิลปวัฒน

จุด

- 

ข้อเสนอ
สกอ. 4.1

1. 

2. 

3. ใ

 
 

ลการประเมินคุ

แนะรายตัวบ
1 
ในการกําหนด
2 โครงการต่อ
ที่มีในแผน ไม
มีการลงสําร
ต้องการของช
เพ่ือสร้างสุขภ

กอบที่ 4 การ
จุด

หนดนโยบายก
นธรรมของคณ

ดอ่อน/จุดทีต้่อ

แนะรายตัวบ
1 
การกํากับติด
รายงานผล (ใ
กรณีของโคร
เทียนพรรษา)
ในการแสดงผ
วัฒนธรรม คว

ณภาพการศึกษ

บ่งชี ้

ดตัวบ่งช้ีวัดคว
อปี พบว่า คว
ม่สามารถทําได
วจสภาพปัญ
ชุมชน แต่ยังไ
ภาวะให้แก่ชุม

รทํานบุํารุงศลิ
ดเด่น/จุดแขง็ 

การดําเนินงาน
ณะอย่างชัดเจ

องปรับปรุง/โ

บ่งชี ้

ดตามการดําเ
ในแผนระบุ 1
งการอยู่ระหว
) พิจารณาส่ง
ผลประเมินค
วรแสดงที่มาข

ษาภายใน คณะแ

วามสําเร็จในร
รมีการพิจารณ
ด้จริง ปี 2558

ญหาความต้อง
ไม่พบความสั
ชนแบบยั่งยืน

ลปะและวัฒน

นด้านทํานุบํา
น 

โอกาสพัฒนา

นินงานตามแ
2 โครงการ แ
ว่างการดําเนิน
ผลการดําเนิน
วามสําเร็จขอ
ของผลการปร

 

แพทยศาสตร์ ปี

ระดับแผน มีก
ณา เน่ืองจาก
8 ทําได้เพียง 
งการของชุม

สัมพันธ์กับการ
น 

นธรรม 

ารุง จัดกล
กิจขอ
บํารงุ
เกิดก

-

แผนควรมีการ
แสดงข้อมูล 1
นการ (โครงก
นการให้ครบถ้
องตัวบ่งช้ีตาม
ระเมินที่สอดค
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การระบุตัวช้ีวั
ผลการดําเนิน
21 โครงการ 
ชนบูรณากา
รจัดทําโครงก

(เป้าหมายแ
ลุ่มของโครงก
องการสืบสาน
งศิลปวัฒนธรร
การสร้างองคค์

แนว
(เป้าหมายแ

รให้ข้อมูลขอ
1 โครงการ) 
การศิลปวัฒน
้วนสมบูรณ์ 
มวัตถุประสงค
คล้องกับผลกา
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ดเป็นจํานวนโ
นการ พบว่า จ
จาก 27 โครง
รกับการเรียน
การบริการวิช

แนวทางเส ิ
และแผนการพั
ารและกิจกรร
นและสร้างองค
รม โดยเฉพาะ
ความรู้กับผู้เก่ี

วทางแก้ไข/ป
และแผนการพั

งโครงการที่ไ

ธรรมสืบสาน

ค์ของแผนด้าน
รดําเนินการ 

โครงการบริก
จํานวนโครงก
งการ 
นการสอน ส

ชาการที่ส่งผล

สริม 
พัฒนาในปีต่อ
รมที่เก่ียวขอ้ง
ค์ความรู้ในกา
ะการปฏิบัติที่
ยวข้อง 

ปรับปรุง 
พัฒนาในปีต่อ

ไม่ได้ดําเนินก

นพระพุทธศาส

นทํานุบํารุงศิ
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1. ผู้บริ
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2. ผู้บริ
บรหิ
ตรวจ
ตรวจ

3. คณะ
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งบป
ค่าใช้
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มาจ
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5. ผลก
ผู้ปฏิ

6. มีนโ
ประ
อย่าง
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กอบที่ 5 การ
จุด

หารมกีารนําแ
นพัฒนาบุคลาก
สร้างแรงจงูใจ 
รุก  

รหารมีการนําห
หารจัดการ ทํา
จสอบ และมีห
จสอบการดําเ

ะมีการกําหนด
นํา 1 ใน 20 ข
0 

บบและกลไกใ
ประมาณ ทําให
ช้จ่ายที่เป็นจริ
บายการบริหา
บลีนที่ผ่านกระ
ากการมีสว่นร
วข้อง 

การปฏิบัติสร้า
ฏิบัติงาน 

ยบายที่ชัดเจน
หยัดพลังงาน 
งต่อเน่ือง 
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รบริหารจัดกา
ดเด่น/จุดแขง็ 

แนวทางการดํา
กรโดย มกีารผ
 รวมทั้งมีระบ

หลักธรรมาภิบ
าให้บุคลากร ค
หน่วยงานภาย
เนินงานได้ 

ดวิสัยทัศน์ สถ
ของภูมิภาคอา

ในบริหารจัดก
ห้ทราบการปร
ริงตามแผนกล
ารโดยใช้ระบบ
ะบวนการขั้นต
ร่วมของทุกหน

งเจตคติที่ดีใน

นด้านการรักษ
  มีการติดตา

ษาภายใน คณะแ

าร 

าเนินงานตาม
ผสมผสานกับร
บบริหารงานแ

บาลมาใช้ในก
คณาจารย์ สา
ยนอกสามารถ

ถาบันผลิตแพท
เซียนภายในปี

การเรื่อง
ระมาณการ
ลยุทธ์ทางการเ
บบริหารจัดกา
ตอนที่ชัดเจน 
น่วยงานที่

นการปฏิบัติงา

ษ์สิ่งแวดล้อมแ
มผลการปฏิบั

 

แพทยศาสตร์ ปี

ระบบ
แบบ

ควรมี
งานแ
ชัดเจ

าร
ามารถ
ถ

ทย์
ปี 

เงินมี
าร
และ

านแก่

และ
บัติ

พิจาร
ตระห
ต่อเนื
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(เป้าหมายแ
มกีารถอดแผน
และแผนยุทธศ
จนในการตดิตา

รณาการจัดโค
หนักให้แก่บุค
น่ือง 
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แนวทางเส
และแผนการพ
นพัฒนาบุคลาก
ศาสตรร์วมของ
ามและประเมนิ

ครงการและกิจ
ลากรและนิสติ

สริม 
พัฒนาในปีต่อ
กรออกจากแผ
งคณะ เพ่ือให้
นผลสําเร็จขอ

จกรรมทีส่ร้าง
ตในการมีส่วน
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ดอ่อน/จุดทีต้่อ

วิเคราะห์ต้นท

บสารสนเทศเ
ตัดสินใจ 

แนะรายตัวบ
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กรณีโครงการ
จสอบผล และ
จ พิจารณาส่ง
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รบริหารจัดกา
องปรับปรุง/โ

ทุนต่อหลักสตูร

เพ่ือการบริหา

บ่งชี ้

รที่มีระยะดําเ
การแก้ไขปรับ
ผลเพ่ิมเติมเพื

ษาภายใน คณะแ

าร (ต่อ) 
โอกาสพัฒนา

ร 

ารและการติด

เนินการตลอด
บปรุงจัดทํามา
พ่ือความสมบูร

 

แพทยศาสตร์ ปี

ควรด
มหาวิ
เพ่ือป
ค่าธร

ตาม ควรด
เพ่ิมเ
และก

ดปี เช่น การล
าตรฐานในราว
รณ์ของการดํา
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แน
(เป้าหมายแ

ดําเนินการจัด
วิทยาลัยต่างๆ
ประโยชน์ต่อก
รรมเนียมการศึ

ดําเนินการจัด
เติม เพ่ือช่วยใ
การบริหารทรั

ลดระยะเวลา 
เดือนกรกฎาค
าเนินงาน 
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นวทางแก้ไข/ป
และแผนการพ
ทําการวิเคราะ
ๆ ในเรื่องต้นทุ
การพัฒนาการ
ศึกษา หรอืต้น

หาหรือพัฒนา
ในการตัดสินใจ
รัพยากรบุคคล

“หลักประกัน
คม – กันยายน

ปรับปรุง 
พัฒนาในปีต่อ
ะห์ข้อมูลคู่เที
ทุนต่อนิสิต/หล
รจัดการเรียนก
นทุนค่าใช้จ่าย

าระบบสารสน
จ ด้านการบริ
ล   

นสัญญา” ซึ่ง
น 2558 เมื่อดํ
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.1  ผลการบ ิ
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ผลรวมคะแนน

จํานวนหลักสู
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จํานวนหลักสู

ผลรวมคะแนน

ผลรวมของคา่

.2 อาจารย์ป
จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

.3 อาจารย์ป
จํานวนอาจาร

อาจารย์ประจํ

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

ผลรวมจํานวน

ณภาพการศึกษ

Common 

ารผลิตบัณฑิต
ริหารจัดการห
ตรทั้งหมดที่ป

ตรระดับปริญ

นหลักสูตรระ

ตรระดับปริญ

นหลักสูตรระ

ตรระดับปริญ

นหลักสูตรระ

าคะแนนประเ

ประจําคณะท่ีมี
รย์ประจําคณะ

รย์ประจําคณะ

ประจําคณะท่ีด
รย์ประจําคณะ

จาํคณะที่ไม่มีต

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

รย์ประจําตําแ

นอาจารย์ประ

ษาภายใน คณะแ

Data Set

ชื่อ

ต 
หลักสูตรโดยร
ประเมิน 

ญญาตรี 

ดับปริญญาตรี

ญญาโท 

ดับปริญญาโท

ญญาเอก

ดับปริญญาเอ

เมนิของทุกหลั

มีคณุวุฒิปรญิ
ะทั้งหมด

ะที่มีคุณวุฒิปริ

ดํารงตําแหนง่
ะทั้งหมด

ตําแหน่งทางวิ

แหน่งผู้ช่วยศา

แหน่งรองศาสต

แหน่งศาสตราจ

แหน่งผู้ช่วยศา

แหน่งรองศาสต

แหน่งศาสตราจ

แหน่งผู้ช่วยศา

แหน่งรองศาสต

แหน่งศาสตราจ

ะจําคณะที่ดําร

แพทยศาสตร์ ปี

t) 

ตัวบ่งชี ้

รวม

รี

ท

อก

ลักสูตร

ญญาเอก

รญิญาเอก

งทางวิชาการ

วิชาการ

สตราจารย์ ที

ตราจารย์ ที่มี

จารย์ ที่มีวุฒิป
สตราจารย์ ที

ตราจารย์ ที่มี

จารย์ ที่มีวุฒิป
สตราจารย์ ที

ตราจารย์ ที่มี

จารย์ ที่มีวุฒิป
รงตําแหน่งทา
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ร

ที่มีวุฒิปริญญา
วุฒิปริญญาต
ปริญญาตรี
ที่มีวุฒิปริญญา
วุฒิปริญญาโ
ปริญญาโท
ที่มีวุฒิปริญญา
วุฒิปริญญาเ
ปริญญาเอก
างวิชาการ
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น) 
จํานวนอาจาร

จํานวนอาจาร

- วิทยาศาสต
ศิลป์และประ

- วิทยาศาสต

- นิติศาสตร์ 

- ครุศาสตร์/

- สังคมศาสต
ท่องเที่ยว เศร

จํานวนนิสิตเต็

- วิทยาศาสต
ศิลป์และประ

- วิทยาศาสต

- นิติศาสตร์ 

- ครุศาสตร์/

- สังคมศาสต
ท่องเที่ยว เศร

จํานวนนิสิตเต็

- วิทยาศาสต
ศิลป์และประ

- วิทยาศาสต

- นิติศาสตร์ 

- ครุศาสตร์/

- สังคมศาสต
ท่องเที่ยว เศร
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สิตเต็มเวลาเที

รย์ประจําคณะ

รย์ประจําคณะ

ตร์สุขภาพ,สถ
ยุกต์ศิลป์ (8 

ตร์กายภาพ วิศ
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/ศกึษาศาสตร์

ตร์/มนุษยศาส
รษฐศาสตร์ (2

ต็มเวลา (FTE

ตร์สุขภาพ,สถ
ยุกต์ศิลป์ (8 

ตร์กายภาพ วิศ

(50 : 1) 

/ศกึษาศาสตร์

ตร์/มนุษยศาส
รษฐศาสตร์ (2

ต็มเวลา (FTE

ตร์สุขภาพ,สถ
ยุกต์ศิลป์ (8 

ตร์กายภาพ วิศ
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/ศกึษาศาสตร์
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รษฐศาสตร์ (2

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

ทยีบเท่าต่อจํา

ะทั้งหมด

ะในแต่ละกลุม่

าปัตยกรรมศา
: 1) 

ศวกรรมศาสต

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
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S) แยกตามก

าปัตยกรรมศา
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ศวกรรมศาสต

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
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S) ปรับเป็นป

าปัตยกรรมศา
: 1) 

ศวกรรมศาสต

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
25 : 1) 

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

านวนอาจารย์

มสาขาวิชา

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตร ป่า

กิจพาณิชยศา

ลุม่สาขาวิชา

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตร ป่า

กิจ พาณิชยศ

ปริญญาตรี

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตร ป่า

กิจพาณิชยศา
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ย์ประจํา  (ตา

เมือง,ศิลปกรร

าไม้ และประม

าสตร์ บัญชี ก

เมือง,ศิลปกรร

าไม้ และประม

าสตร์ บัญชี ก

เมือง,ศิลปกรร
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าสตร์ บัญชี ก
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รษฐศาสตร์ (2

ารคํานวณค่าค
จาํคณะ 

ตร์สุขภาพ,สถ
ยุกต์ศิลป์ (8 

ตร์กายภาพ วิศ

(50 : 1) 

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

กระดับเท่ากัน

าปัตยกรรมศา
: 1) 

ศวกรรมศาสต

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
25 : 1) 

ลาต่ออาจารย์ป

าปัตยกรรมศา
: 1) 

ศวกรรมศาสต

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
25 : 1) 

ลาต่ออาจารย์ป

าปัตยกรรมศา
: 1) 

ศวกรรมศาสต

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
25 : 1) 

ความแตกต่าง

าปัตยกรรมศา
: 1) 

ศวกรรมศาสต

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

นแยกตามกลุ่ม

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตรป่าไ

กิจ พาณิชยศ

ประจํา

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตรป่าไ

กิจ พาณิชยศ

ประจําตามเก

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตรป่าไ

กิจ พาณิชยศ

งจากสัดส่วนจํ

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตรป่าไ
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มสาขาวิชา

เมือง,ศิลปกรร

ไม้ และประม

าสตร์ บัญชี ก

เมือง,ศิลปกรร

ไม้ และประม

าสตร์ บัญชี ก

ณฑ์มาตรฐาน

เมือง,ศิลปกรร

ไม้ และประม

าสตร์ บัญชี ก

จาํนวนนิสิตเต็

เมือง,ศิลปกรร

ไม้ และประม
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รมศาสตร์,วิจติ

ง (20 : 1)

การจดัการการ

รมศาสตร์,วิจติ

ง (20 : 1)

การจดัการการ

น

รมศาสตร์,วิจติ

ง (20 : 1)

การจดัการการ

มเวลาต่อจําน

รมศาสตร์,วิจติ

ง (20 : 1)

2

  

ตร
95

ร

  

ตร

ร

  

ตร

ร

นวน
-4

ตร
-4
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49.90 

49.90 
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ตัว
บ่งชี ้

   

  
 
ท

31 ค

  
 
ศิ

   

   

   

  
 
ท

สกอ.1.
32 ผ

น

33 ผ

34 ผ
ก

องค์ปร
สกอ. 2
35 จ

  ก

ก

ก

36 จ

ก

ก

ก

 
 

 

ลการประเมินคุ

- ครุศาสตร์/

- สังคมศาสต
ท่องเที่ยว เศร

ค่าเฉลี่ยคะแน

- วิทยาศาสต
ศิลป์และประ

- วิทยาศาสต

- นิติศาสตร์ 

- ครุศาสตร์/

- สังคมศาสต
ท่องเที่ยว เศร

5  การบริกา
ผลรวมคะแนน
นิสิตในคณะ 

ผลรวมคะแนน
เวลาและนอก

ผลรวมคะแนน
การศึกษาแกนิ่

ะกอบที่ 2 กา
2.2 เงนิสนับส
จํานวนอาจาร

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนเงินสนั

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ณภาพการศึกษ

/ศกึษาศาสตร์

ตร์/มนุษยศาส
รษฐศาสตร์ (2

นนรวมทุกกลุ่ม

ตร์สุขภาพ,สถ
ยุกต์ศิลป์ (8 

ตร์กายภาพ วิศ

(50 : 1) 

/ศกึษาศาสตร์

ตร์/มนุษยศาส
รษฐศาสตร์ (2

รนิสิตระดับป
นเฉลี่ยของกา

นเฉลี่ยของกา
กเวลาแก่นิสิต 

นเฉลี่ยการจัด
นิสิต 

ารวิจัย 
สนุนงานวิจัยแ
รย์และนักวิจยั

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นับสนุนงานวิจั

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
25 : 1) 

มสาขา 

าปัตยกรรมศา
: 1) 

ศวกรรมศาสต

(30 : 1)

สตร์บริหารธุรกิ
25 : 1) 

ปริญญาตรี
ารจัดบริการให

ารให้บริการกิจ

ดกิจกรรมเตรยี

และงานสร้าง
ยประจําที่ปฏิบ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

จยัหรืองานสร้

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

กิจ พาณิชยศ

าสตร์,การผังเ

ตร์ เกษตรป่าไ

กิจ พาณิชยศ

ห้คําปรึกษาทา

จกรรมพิเศษน

ยมความพร้อม

งสรรค์ (ปีการ
บัติงานจริงไม่

ลยี

าสตร์

ร้างสรรค์จากภ

ลยี

าสตร์
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าสตร์ บัญชี ก

เมือง,ศิลปกรร

ไม้ และประม

าสตร์ บัญชี ก

างวิชาการแล

นอกหลักสูตร 

มเพ่ือการทําง

รศึกษา) แยก
นับลาศึกษาต

ภายใน
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การจดัการการ

รมศาสตร์,วิจติ

ง (20 : 1)

การจดัการการ

ะการใช้ชีวิตแ

แหล่งงานทัง้

านเมื่อสําเร็จ

ตามกลุ่มสาข
ต่อ

2

ร

ตร

ร

แก่

งเต็ม

ขาวิชา 
2

2

21,44

21,44

20 

 

2557 

 

  

0.00

0.00 

 

 

 

  

4.68 

4.68 

4.40 

10.00

 

210.0

 

42,710.00

 

42,710.00
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ตัว
บ่งชี ้
37 จ

ก

ก

ก

38 จ

ก

ก

ก

39 จ

ก

ก

ก

40 จ

ก

ก

ก

41 จ

ก

ก

ก

42 ผ

ก

ก

ก

43 ร
น

ก

ก

ก

ลการประเมินคุ

จํานวนเงินสนั

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนเงินสนั

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนเงินสนั

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนเงินสนั

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนเงินสนั

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ผลรวมจํานวน

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ร้อยละของผล
นักวิจัย 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ณภาพการศึกษ

นับสนุนงานวิจั

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นับสนุนงานสร้

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นับสนุนงานวิจั

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นับสนุนงานวิจั

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นับสนุนงานสร้

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นเงินสนับสนุน

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ลรวมถ่วงนํ้าห

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

จยัจากภายใน

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

ร้างสรรค์จากภ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

จยัหรืองานสร้

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

จยัจากภายนอ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

ร้างสรรค์จากภ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

นงานวิจัยหรือ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

หนักของผลงาน

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

น

ลยี

าสตร์

ภายใน

ลยี

าสตร์

ร้างสรรค์จากภ

ลยี

าสตร์

อก

ลยี

าสตร์

ภายนอก

ลยี

าสตร์

องานสร้างสรร

ลยี

าสตร์

นทางวิชาการ

ลยี

าสตร์
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ภายนอก

รค์จากภายใน

รของอาจารย์ป

57

และภายนอก

ประจําและ

2

21,44

21,44

15,62

15,62

15,62

15,62

ก 37,06

37,06

176

176

21 

 

2557 

42,710.00

 

42,710.00

 

 

 

 

 

20,433.87

 

20,433.87

 

20,433.87

 

20,433.87

 

 

 

 

 

63,143.87

 

63,143.87

 

6,491.16 

 

6,491.16
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ตัว
บ่งชี ้
44 ค

ก

ก

ก

สกอ. 2
45 จ

ก

ก

ก

46 ค

ก

ก

ก

47 จ
วิ

ก

ก

ก

48 จ
วิ

ก

ก

ก
49 จ

น
ม
แ

ก

ก

ก

ลการประเมินคุ

คะแนนที่ได้แ

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

2.3  ผลงานท
จํานวนอาจาร

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ค่านํ้าหนักผล

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
วิชาการระดับ

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
วิชาการระดับ

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
จํานวนบทความ
นานาชาติหรือใ
มหาวิทยาลัยนํา
แจ้งให้ ก.พ.อ. (

กลุ่มสาขาวิชาวิ

กลุ่มสาขาวิชาวิ

กลุ่มสาขาวิชาม

ณภาพการศึกษ

ยกตามกลุ่มส

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ทางวิชาการขอ
รย์ประจําและ

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

งานทางวิชาก

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิจัยฉบับส
บชาติ (0.20) 

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิชาการฉบ
บชาติ (0.20) 

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร
มวิจัยฉบับสมบูร
ในวารสารทางวิ
าเสนอสภามหา
(0.40) 

ทยาศาสตร์และ

ทยาศาสตร์สุขภ

มนุษยศาสตร์แล

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

สาขาวิชา

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

องอาจารย์ปร
ะนักวิจัยทั้งหม

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

การของอาจาร

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

สมบูรณ์ที่ตีพิม

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

บับสมบูรณ์ที่ตี

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา
รณ์ท่ีตีพิมพ์ในร
ชาการระดับชา
วิทยาลัยอนุมัติ

ะเทคโนโลยี

ภาพ 

ะสังคมศาสตร์

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

ลยี

าสตร์

ระจําและนกัวิ
มด (รวมลาศึก

ลยี

าสตร์

รย์และนักวิจยั

ลยี

าสตร์

มพ์ในรายงานสื

ลยี

าสตร์

ตีพิมพ์ในรายง

ลยี

าสตร์
รายงานสืบเนื่อง
าติท่ีไม่อยู่ในฐาน
และจัดทําเป็นป
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วิจัย
กษาต่อ)

ยประจํา

สบืเน่ืองจากก

งานสืบเน่ืองจ

งจากการประชุม
นข้อมูลตามประ
ประกาศให้ทราบ
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การประชุม

ากการประชุม

มวิชาการระดับ
ะกาศก.พ.อ.แต่
บเป็นการท่ัวไป

2

5

5

2

2

  

ม

และ

22 

 

2557 

5.00

 

5.00

 

231.0
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ตัว
บ่งชี ้
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ต
ป
อ

ก

ก

ก

51 จ
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ก

52 จ
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ก

ก

ก

53 จ
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ก

ก

ก

54 จ
ไ
อ
3

ก

ก

ก

ลการประเมินคุ

จํานวนบทคว
วิชาการระดับ
ตามประกาศก
ประกาศให้ทร
ออกประกาศ 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนผลงาน

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
ฐานข้อมูล TC

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
ฐานข้อมูล TC

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
ไม่อยู่ในฐานข้
อนุมัติและจัด
30 วันนับแต่ว

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ณภาพการศึกษ

ามวิชาการฉบ
บนานาชาติหรื
ก.พ.อ.แต่มหา
ราบเป็นการทั
(0.40) 

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นที่ได้รับการจ

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิจัยฉบับส
CI กลุ่มที่ 2  (

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิชาการฉบ
CI กลุ่มที่ 2 (0

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิจัยฉบับส
ขอ้มูลตามประ
ดทําเป็นประก
วันที่ออกประ

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

บับสมบูรณ์ที่ตี
รือในวารสารท
าวิทยาลัยนําเส
ทั่วไปและแจ้งใ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

จดอนุสิทธิบัตร

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

สมบูรณ์ที่ตีพิม
0.60) 

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

บับสมบูรณ์ที่ตี
0.60) 

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

สมบูรณ์ที่ตีพิม
ะกาศก.พ.อ.แต
าศให้ทราบเป็
กาศ (ซึ่งไม่อยู

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

ตีพิมพ์ในรายง
ทางวิชาการระ
สนอสภามหา
ให ้ก.พ.อ.ทรา

ลยี

าสตร์

ร (0.40)

ลยี

าสตร์

มพ์ในวารสารท

ลยี

าสตร์

ตีพิมพ์ในวารส

ลยี

าสตร์

มพ์ในวารสารท
ต่มหาวิทยาลั
ป็นการทั่วไปแ
ยู่ในBeall’s l

ลยี

าสตร์
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งานสืบเน่ืองจ
ะดับชาติที่ไม่อ
วิทยาลัยอนุมั
าบภายใน 30 

ทางวิชาการที่

สารทางวิชากา

ทางวิชาการระ
ัยนําเสนอสภา

และแจ้งให้ ก.พ
ist) (0.80) 
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ากการประชุม
อยู่ในฐานข้อมู
มัติและจัดทําเป็
วันนับแต่วันท

ปรากฏใน

ารที่ปรากฏใน

ะดับนานาชาติ
ามหาวิทยาลัย
พ.อ. ทราบภา

2

ม
มูล 
ป็น
ที่

น

ติที่
ย
ายใน 
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ลการประเมินคุ

จํานวนบทคว
นานาชาติที่ไม
มหาวิทยาลัยอ
ทราบภายใน 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
TCI กลุ่มที่ 1 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
ฐานข้อมูล TC

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
ปรากฏในฐาน

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนบทคว
นานาชาติที่ป

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ณภาพการศึกษ

ามวิชาการฉบ
ม่อยู่ในฐานข้อ
อนุมัติและจัด
30 วันนับแต่

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิจัยฉบับส
(0.80) 

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิชาการฉบ
CI กลุ่มที่ 1 (0

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิจัยฉบับส
นข้อมูลระดับน

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ามวิชาการฉบ
รากฏในฐานข้

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

บับสมบูรณ์ที่ตี
อมลูตามประก
ทําเป็นประก
วันที่ออกประ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

สมบูรณ์ที่ตีพิม

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

บับสมบูรณ์ตีพิ
0.80) 

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

สมบูรณ์ที่ตีพิม
นานาชาติตาม

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

บับสมบูรณ์ที่ตี
ข้อมูลระดับนา

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

ตีพิมพ์ในวารส
กาศก.พ.อ.แต่
าศให้ทราบเป็
ะกาศ ซึ่งไม่อยู

ลยี

าสตร์

มพ์ในวารสารวิ

ลยี

าสตร์

พิมพ์ในวารสา

ลยี

าสตร์

มพ์ในวารสารท
มประกาศก.พ

ลยี

าสตร์

ตีพิมพ์ในวารส
านาชาติตามป

ลยี

าสตร์

ปการศึกษา 255

สารทางวิชากา
มหาวิทยาลัยน
ป็นการทั่วไปแ
ยู่ใน Beall’s l

วิชาการที่ปรา

ารวิชาการที่ปร

ทางวิชาการระ
.อ. (1.00) 

สารทางวิชากา
ประกาศก.พ.อ
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ารระดับ
นําเสนอสภา
ละแจ้งให้ ก.พ
list) (0.80) 

กฏในฐานข้อม

รากฏใน

ะดับนานาชาติ

ารระดับ
อ.  (1.00) 
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ลการประเมินคุ

จํานวนผลงาน

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนผลงาน
วิชาการแล้ว (

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนผลงาน

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนผลงาน
(1.00) 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนตําราที

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนหนังสื
(1.00) 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ณภาพการศึกษ

นได้รับการจด

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นวิชาการรับใช
(1.00) 

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นวิจัยที่หน่วยง

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นค้นพบพันธ์ุพื

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ที่ได้รับการปร

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

อที่ได้รับการป

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

สิทธิบัตร (1.0

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

ช้สังคมที่ได้รบั

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

งานหรือองคก์

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

พืชพันธ์ุสัตว์ ที

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

ะเมินผ่านเกณ

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

ประเมินผ่านเก

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

00)

ลยี

าสตร์

บการประเมิน

ลยี

าสตร์

กรระดับชาติว

ลยี

าสตร์

ที่ค้นพบใหม่ แ

ลยี

าสตร์

ณฑ์การขอตําแ

ลยี

าสตร์

กณฑ์การขอตํ

ลยี

าสตร์

ปการศึกษา 255

ผ่านเกณฑ์กา

ว่าจ้างให้ดําเนิ

และได้รับการ

แหน่งทางวิชา

ตําแหน่งทางวิ

57

ารขอตําแหน่ง

นการ (1.00) 

จดทะเบียน 

าการแล้ว (1.0

ชาการแล้ว 

2

  

ทาง
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ลการประเมินคุ

จํานวนงานแป
(1.00) 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนตําราที
ไม่ได้นํามาขอ

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนหนังสื
แต่ไม่ได้นํามา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนงานแป
แต่ไม่ได้นํามา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ค่านํ้าหนักงาน

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนงานสร้
ผ่านสื่ออิเล็กท

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ณภาพการศึกษ

ปลที่ได้รับการ

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ที่ผ่านการพิจา
อรับการประเมิ

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

อที่ผ่านการพิ
าขอรับการปร

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ปลที่ผ่านการพิ
าขอรับการปร

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

นสร้างสรรค์ข

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ร้างสรรค์ที่มีก
ทรอนิกส์ onl

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ษาภายใน คณะแ

ชื่อ

รประเมินผ่าน

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

ารณาตามหลกั
มินตําแหน่งทา

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

จารณาตามห
ะเมินตําแหน่ง

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

พิจารณาตามห
ะเมินตําแหน่ง

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

องอาจารย์แล

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

การเผยแพร่สูส่
ine (0.20) 

ร์และเทคโนโล

ร์สุขภาพ

ร์และสังคมศา

แพทยศาสตร์ ปี

ตัวบ่งชี ้

นเกณฑ์การขอ

ลยี

าสตร์

กเกณฑ์การปร
างวิชาการ (1

ลยี

าสตร์

หลักเกณฑ์การ
งทางวิชาการ

ลยี

าสตร์

หลักเกณฑ์กา
งทางวิชาการ

ลยี

าสตร์

ละนักวิจัยประ

ลยี

าสตร์

สาธารณะในลั

ลยี

าสตร์
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อตําแหน่งทางวิ

ระเมินตําแหน
.00) 

รประเมินตําแห
 (1.00) 

ารประเมินตําแ
 (1.00) 

ะจํา

ลกัษณะใดลักษ
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วิชาการแล้ว 

น่งทางวิชาการ

หน่งทางวิชาก

แหน่งทางวิชา

ษณะหน่ึงหรอื

2
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การ
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ลการประเมินคุ

จํานวนงานสร้

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนงานสร้

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนงานสร้
(0.80) 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนงานสร้
(1.00) 

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

จํานวนงานสร้

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ผลรวมถ่วงนํ้า

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา

ณภาพการศึกษ

ร้างสรรค์ที่ได้ร

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ร้างสรรค์ที่ได้ร

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ร้างสรรค์ที่ได้ร

าวิทยาศาสตร์

าวิทยาศาสตร์

ามนุษยศาสตร

ร้างสรรค์ที่ได้ร

าวิทยาศาสตร์
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08.30 – 

09.00 – 

10.30 – 

12.00 – 

13.00 – 

14.30 – 

16.00 – 

 

ลการประเมินคุ

ดการประเมิ
สิงหาคม  25
หนดการ 

09.00 น. 

12.00 น. 

13.00 น. 

15.00 น. 

16.30 น. 

สิงหาคม  25
หนดการ 

09.00 น. 

10.30 น. 

12.00 น. 

13.00 น. 

14.30 น. 

16.00 น. 

16.30 น. 

ณภาพการศึกษ

มนิคุณภาพ
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การประชุม
(Desktop A

การตรวจหล

รับประทาน

การตรวจหล

ผู้ประเมินป
สัมภาษณ ์

58 

การประชุม

การตรวจเยี
- กา

เก่า

การตรวจเยี
- กา

เก่า

รับประทาน

การตรวจเยี
- กา

เก่า

การตรวจหล
จุดแข็งจุดอ่

ผู้ประเมินป

ษาภายใน คณะแ

พการศึกษา

คณะกรรมกา
Assessment

ลักฐานและสมั

นอาหารกลางวั

ลักฐานและสมั

ระชุมสรุปผล

คณะกรรมกา

ย่ียมคณะแพท
รสัมภาษณ ์(ผ
า/ผู้ใช้บัณฑิต)

ย่ียมคณะพยาบ
รสัมภาษณ ์(ผ
า/ผู้ใช้บัณฑิต)

นอาหารกลางวั

ย่ียมคณะเภสัช
รสัมภาษณ ์(ผ
า/ผู้ใช้บัณฑิต)

ลักฐานและสมั
อนและข้อเสน

ระชุมสรุปงาน

 

แพทยศาสตร์ ปี

าภายใน 

กิจกรรม
ารประเมินคณุ
t) 

มัภาษณ์ผู้รับผิ

วัน

มัภาษณ์ผู้รับผิ

การตรวจหลกั

กิจกรรม
ารประเมินคณุ

ทยศาสตร์
ผู้บริหาร/คณา
) 

บาลศาสตร์
ผู้บริหาร/คณา
) 

วัน

ชศาสตร์
ผู้บริหาร/คณา
) 

มัภาษณ์ผู้รับผิ
นอแนะ 

นประจําวัน

ปการศึกษา 255

ม
ณภาพการศึกษ

ผดิชอบแต่ละต

ผดิชอบแต่ละต

กฐานและเตรี

ม 
ณภาพการศึกษ

าจารย์/บุคลา

าจารย์/บุคลา

าจารย์/บุคลา

ผดิชอบแต่ละต

57

ษาภายใน

ตัวบ่งช้ี

ตัวบ่งช้ี (ต่อ) 

ยมประเด็น

ษาภายใน

กร/นิสิต/ศิษ

กร/นิสิต/ศิษ

กร/นิสิต/ศิษ

ตัวบ่งช้ี วิเครา

หม
  

  

  

  

  

หม
  

ษย์
 

ษย์
 

  

ษย์
 

าะห์   

  

33 

 

ายเหตุ

ายเหตุ 



 

รายงานผล

 

วันที่ 6 สิ
กําห

08.30 – 

12.00 – 

13.00 – 

13.30 – 

14.30 – 

15.30 – 

หมายเห
- 
- 

 
 
 
 
 

 

ลการประเมินคุ

สิงหาคม  25
หนดการ 

12.00 น. 

13.00 น. 

13.30 น. 

14.30 น. 

15.30 น. 

16.30 น. 

ตุ: 
อาหารว่างแล
กําหนดการอ

ณภาพการศึกษ

58 

การประชุม
- จดั

pre
ภา

รับประทาน

เตรียมการน
วาจา 

นําเสนอผล

นําเสนอผล

นําเสนอผล

ละเครื่องด่ืมช่ว
าจมีการเปลีย่

ษาภายใน คณะแ

คณะกรรมกา
ดทํารายงานผล
esentation น
ายใน 

นอาหารกลางวั

นําเสนอผลกา

การประเมินค

การประเมินค

การประเมินค

วงเช้า เวลา 1
ยนแปลงตามค

 

แพทยศาสตร์ ปี

กิจกรรม
ารประเมินคณุ
ลการประเมนิ
นําเสนอผลกา

วัน

รประเมินคณุ

คณะแพทยศา

คณะพยาบาล

คณะเภสัชศาส

10.30 – 10.4
ความเหมาะส

ปการศึกษา 255

ม
ณภาพการศึกษ
นคุณภาพการศึ
ารประเมินคณุ

ณภาพการศึกษ

สตร์

ศาสตร์

สตร์

45 น. และช่วง
ม 

57

ษาภายใน
ศึกษาภายในแ
ณภาพการศึกษ

ษาภายในด้วย

งบ่าย เวลา 14

หม

และ 
ษา

  

  

 

 

 

 

4.45 – 15.00
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ายเหตุ

0 น. 



 

รายงานผล

 

ภาพถ่า
 

 

ลการประเมินคุ

ายกิจกรรม

ณภาพการศึกษ

มการประเมิ

ษาภายใน คณะแ

มนิคุณภาพ

แพทยศาสตร์ ปี

พการศึกษา

ปการศึกษา 255

าภายใน 

57
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