รายงานการประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2557

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
นทรวิโรฒ
ระหวางวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2558

ฉบับ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558

สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
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1. ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
1.1 ชื่อหนวยงาน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
FACULTY OF MEDICINE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
1.2 ที่ตั้ง
ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10110
องครักษ เลขที่ 62 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย 26120
1.3 ประวัติความเปนมา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกิดขึ้นจากคณะผูริเริ่มโครงการที่ตองการแกไข
ปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศในป พ .ศ. 2523 โดยมีความมุงหมายที่จะผลิตแพทยเพื่อรับใชประชาชนใน
ชนบท ตามความตองการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ .ศ. 2527 ไดรับอนุมัติการจัดตั้งคณะ
จากคณะรัฐมนตรี และไดมีประกาศการจัดตั้งคณะ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 102 ตอนที่ 76 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา นับเปนคณะแพทยศาสตรลําดับที่ 9 ของประเทศ
ไทย ตั้งแตปการศึกษา 2528 จนถึงปการศึกษา 2543 คณะ จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
การศึกษา ชั้นพรีคลินิกอยูที่ มศว ประสานมิตรและการศึกษาชั้นคลินิกอยูที่ศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหนึ่งภายใตความรับผิดชอบ
ของคณะแพทยศาสตร มศว ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
เปนโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542 และไดเปดใหบริการรักษาพยาบาล
ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคการกอตั้งเพื่อการศึกษา การบริการดานการแพทย
แกประชาชนทั่วไป การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม
ในปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันที่ 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
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาขึ้นดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิตแพทยมีเจตคติ
ที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
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
S = Simplicity
W = Work
U = Unity น้ําหนึ่งใจเดียว

เปนเลิศ
เรียบงาย
อุตสาหะ

2.5 วิสัยทัศน
‘’คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2560”
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา
มีคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัฒกรรมสูสากล
2. เปนสถาบันที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรักษา และมีอัตลักษณ
ในดานการสอน
3. เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด (นครนายก-สระแกว)
2.6 พันธกิจ
1.
สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ รับใช
สังคมทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน
2. สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ
และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบ
ตอชุมชน
4. สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2.7 อัตลักษณ และเอกลักษณ
อัตลักษณ
คณะมีการกําหนดอัตลักษณของคณะ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะสื่อสาร”
เอกลักษณ
คณะมีการกําหนดเอกลักษณของคณะ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ
“การบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน”
2.8 นโยบายดานประกันคุณภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2557)
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คณะแพทยศาสตร มศว จึงกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพ ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา และบริหารคณะ
แพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเนื่อง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล
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3. ทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งจากการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยที่คณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สี่ของ สมศ. และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล และคณะ
รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่สะทอนเปาหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ ของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ
5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพ และนําผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก มาเปนขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสูความเปน
เลิศ
6. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สูนิสิต เพื่อใหนิสิต
ไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใหมีการประกันคุณภาพ
กิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย
7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอื่นๆ ในการจัด
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพใหครบทุกองคประกอบคุณภาพและ
สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล หลักสูตร ภาควิชา และหนวยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของ
9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบของ
สถาบันตอสังคม
10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทีมงานดานนวัตกรรม แนวปฏิบัติ
ที่ดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ
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3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร คณะแพทยศาสตร (Administrative Chart)
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4. รายชื่อผูบริหาร 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4.2 หัวหนาภาควิชาและรักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐอาชีพ หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
รองศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ผศ.ดร.วรรณา ผูมีโชคชัย หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย แพทยหญิงวันเพ็ญ ธุรกิตตวัณณการ หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
แพทยหญิงศิรินทร บุษยามานนท หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ชุมชวย รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา ลี้วนิช หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวรรณพร บุรีวงษ หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา
รองศาสตราจารย นายแพทยวรพจน ตันติศิริวัฒน หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
แพทยหญิงจีรลักษณ ลิ้มอิ่ม
หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิฑูรย อึ้งกิจไพบูลย หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเกษม เรืองรองมรกต หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา
รองศาสตราจารย ดร.พรรณี หนูซื่อตรง
หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา
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 และสาขาวิชาที่เปดสอน
คณะแพทยศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง
ลําดับที่
ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชาที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี
แพทยศาสตร (ภาคปกติ)
1
แพทยศาสตรบัณฑิต
2
แพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการรวมฯ นอตติงแฮม
รวมระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 หลักสูตร
2 สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ชีวภาพการแพทย
1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อณูชีววิทยา
2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ตจวิทยา
3
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีวภาพการแพทย
4
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อณูชีววิทยา
5
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รวมระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 5 หลักสูตร
5 สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร
6. จํานวนนิสิต
6.1
จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา
ลําดับที่
1
2

3

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาแพทยศาสตร
- โครงการรวมฯ นอตติงแฮม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย
- สาขาวิชาอณูชีววิทยา
- สาขาวิชาตจวิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย
- สาขาวิชาอณูชีววิทยา
รวม
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จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา
ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
ตรี
โท
เอก
916
-

รวม
916

64

-

-

64

-

12

-

12

-

3
9

-

3
9

-

-

16

16

980

24

23
39

23
1,043
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6.2 จํานวนนิสิตแยกตามชั้นป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ระดับชั้นป
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
193 196 171 161 129 130
9
8
3
4
8
8
7
8
2
6
210

212

181

169

6.3 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับ
ปการศึกษา 2556
ปริญญาตรี
125
ปริญญาโท
6
ปริญญาเอก
1
รวม
132
หนวยนับ : คน

135

136

ปริญญาตรี
980
-

รวม
บัณฑิตศึกษา
24
39

980

63

1,043

ปการศึกษา 2557
127
7
1
135

7. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 จํานวนอาจารยประจํา
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
จํานวนบุคลากร
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 วันที่ 24 ก.ค.58)

7.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ/ทางการแพทย
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน)
จํานวนบุคลากร
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สังกัดคณะฯ
23
62
11
สังกัดศูนยฯ
302
556
158
2
รวม
325
618
169
2

(ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.58)
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รวม
96
1,018
1,114
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8. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ
หมวดรายจาย/
งบประมาณแผนดิน
แหลงงบประมาณ
งบบุคลากร
208,263,464.12
- คณะแพทยศาสตร
4,099,999.32
- ศูนยการแพทยฯ
204,163,464.80
งบดําเนินการ
122,525,925.57
- คณะแพทยศาสตร
106,130,401.94
- ศูนยการแพทยฯ
16,395,523.63
งบลงทุน
33,691,109.50
- คณะแพทยศาสตร
27,639,109.50
- ศูนยการแพทยฯ
6,052,000.00
งบเงินอุดหนุน
450,768.99
- คณะแพทยศาสตร
100,000.00
- ศูนยการแพทยฯ
350,768.99
งบรายจายอื่น
149,997.89
- คณะแพทยศาสตร
149,997.89
- ศูนยการแพทยฯ
รวม
365,081,266.07
9. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่
รายการ

ประสานมิตร

งบประมาณเงินรายได

รวม

48,211,736.51
7,097,000.00
41,114,736.51
700,618,349.13
7,434,401.04
693,183,948.09
5,146,715.30
5,146,715.30
41,096,056.90
4,253,992.50
36,842,063.40
10,622,823.61
6,914,660.95
3,708,162.66
805,695,680.45

256,475,200.63
11,196,999.32
245,278,201.31
823,144,274.70
113,564,802.98
709,579,471.72
38,837,824.80
27,639,109.50
11,198,715.30
41,546,824.89
4,353,992.50
37,192,832.39
10,772,821.50
7,064,658.84
3,708,162.66
1,170,776,946.52

องครักษ

ศูนยการแพทยฯ
อาคารเรียน
- อาคารพรีคลินิกและ
อาคาร 16 ชั้น มีจํานวน
วิทยาศาสตร 10 ชั้น
เตียงผูปวย 400 เตียง พรอม
ระบบ ปฏิบัติการ
- อาคารกายวิภาคศาสตร
Electrical Medical
7 ชั้น
Record (EMR)
หองเรียน
- หองเรียนบรรยาย 200 ที่นั่ง 2- หองเรียนบรรยาย 200 ที่นั่ง - หองเรียนบรรยาย
หอง
2 หอง
150 ที่นั่ง 1 หอง
- หองบรรยาย 30 ที่นั่ง 2 หอง - หองเรียนกลุมยอย 10 หอง - หองเรียนบรรยาย
ภาควิชา 9 หอง
- หองเรียนกลุมยอย33หอง - skill lab
- หองเรียนปฏิบัติการ 3 หอง
หองประชุมพรอม ระบบ 2 หอง
2 หอง
2 หอง
Teleconference
งานวิจัย
หองวิจัยยอย 4 หอง
หองเครื่องมือกลาง 2 หอง
อยูระหวางปรับปรุง
หองเลี้ยงสัตวทดลอง 1 หอง
หองสมุด
ใชหอสมุดกลาง
หองสมุดคณะแพทยศาสตร
หองสืบคนขอมูล
จัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง
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อาคารคณะแพทย
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
10 ชั้น
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รายการ

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
หอพัก

เครือขายบริการ
อินเตอรเน็ต (WIFI)

ประสานมิตร

-

องครักษ

อาคารคณะแพทย
ศูนยการแพทยฯ
- มีเครื่องคอมพิวเตอรบริการ 30 เครื่อง
- คอมพิวเตอรแบบสื่อสารทั่วไปชนิดพกพาI-pad)
( จํานวน
19 ชุด
อยูภายในหองสมุด

หอพักนิสิตแพทย 4 หลัง
หอพักแพทย 1หลัง
หอพักบุคลากร 1 หลัง
หอพักอาจารย 1 หลัง
หอพักพยาบาล 1 หลัง
มี WIFI ในพื้นที่ของอาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตรและองครักษ ศูนยการแพทยฯ
และหอพักนิสิตแพทยศาสตรทุกตึก รวมจํานวนทั้งสิ้น 159 จุด
-

10. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2557
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพนําผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2556 เมื่อ
วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2557 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2557 เพื่อรับทราบและวางแผนและแนวทางดําเนินการปรับปรุง ซึ่งไดจัดทําเปนแผนยกระดับ และ
พัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2557
ขอเสนอแนะในภาพรวม
ผลการดําเนินการพัฒนา
ขอเสนอแนะ
แนวทางเสริม
แนวทางแกไข
ปรับปรุง ในปการศึกษา
2557
1. กําหนดใหมีการ
1. มีการวิเคราะห SWOT ที่ 1. ควรมีการเพิ่ม
1.1 มีการรายงานผลการ
ชัดเจนแสดงใหเห็นทิศทาง Roadmap เพื่อใหบุคลากร วิเคราะหและรายงานผล ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
(Positioning) ปจจุบันเปน ในองคกรไดทราบถึงสถานะ การดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตรในที่
อยางไร รวมถึงวิสัยทัศนมี วาในแตละชวงปนั้นเดินทาง ของแผนในที่ประชุม
ประชุมกรรมการประจํา
ความชัดเจนวาจะไปไหนใน มาถึงชวงใดของเปาหมาย คณะกรรมการประจําคณะ คณะฯ ทุกไตรมาส
และถายทอดใหบุคลากร 1.2 มีการสื่อสารผลการ
ปใด ชัดเจนมีตอบสนองได แลว
ในองคกรทราบผานทาง ดําเนินงานแกบุคลากร
ทุก goals รวมถึงมีการ
ชองทางตางๆ เชน MED ผานทางการแถลงผลงาน
ติดตามผลการดําเนินตาม
SWU Weekly,
แผนอยางชัดเจน
ประจําปของทีมบริหาร
Facebook คณะ
วารสาร Med SWU
Weekly
2. การรายงานผลการ
2. นําผลการวิเคราะหการ 2.1 ทีมบริหารและฝาย
ติดตาม ควรมีการสรุปใน
ดําเนินงานมาใชในการ
แผนไดทําการวิเคราะห
เชิงวิเคราะหเพิ่มมากขึ้น
ปรับปรุงแผน
SWOT และผลการ
โดยเฉพาะสาเหตุหรือปจจัย
ดําเนินงานตามแผน
ของเปาประสงคที่บรรลุและ
ยุทธศาสตร นํามาใชใน
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ขอเสนอแนะ

แนวทางเสริม

แนวทางแกไข

ไมบรรลุ เพื่อไปสูการปรับ
SWOT ที่ชัดเจนเพื่อใชใน
การทบทวนแผนตอไป
2. การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรที่มีความชัดเจน
สามารถเปนตัวอยางที่ดีได

-

จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรกับกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ

3. มีการประเมินหลักสูตร
ดวยตัวชี้วัดที่ปรับให
เหมาะสมกับการประเมิน
หลักสูตร โดย
คณะกรรมการที่คณะแพทย
ตั้งขึ้น
4. การจัดทํารายงานการ
สรุปรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงานงายตอการสืบคน
ทําความเขาใจ

-

พัฒนาการประเมิน
หลักสูตรโดยปรับตัวชี้วัด
ใหสอดคลองตามเกณฑ
ของ สกอ. ฉบับใหม

-

พัฒนาระบบการรายงาน
ผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยผานระบบ
E-SAR หลักสูตร

ผลการดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุง ในปการศึกษา
2557
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรเพื่อนําเขา
ประชุมประชาพิจารณ
ในวันที่ 22 เมษายน 2558
2.1 มีการดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การจัดทําแผนกับคณะ
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
3. มีการดําเนินการ
ตรวจประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามเกณฑ
ใหมของ สกอ.

4. วางระบบ E-SAR
เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับ
ตัวชี้วัดหลัก ไดแก ดาน
การเรียนการสอน และ
วิจัย
5. การนําผลการประเมิน การจัดกระบวนการ PDCA กําหนดใหทุกโครงการฯ 5. มีการประเมินผลการ
คุณภาพของการใหบริการ จะตองครบในประเด็น
มีการนําผลการประเมิน ดําเนินงานของโครงการ
เดียวกัน แตหากเปน
มาเปนขอมูลในการ
คุณภาพโครงการฯ มา
ดานกิจการนิสิตและนําเขา
กระบวนการ Action ของ พิจารณาในที่ประชุม
พัฒนาการจัดเปนคนละ
ที่ประชุมกรรมการกิจการ
ประเด็นกับผลการประเมิน รอบปกอนควรจะตอง
คณะกรรมการกิจการนิสิต นิสิตในวันที่ 7 กรกฎาคม
นําเสนอขอมูลใหชัดเจน
ในเกณฑขอ 6
เพื่อปรับปรุงการ
2558เพื่อนําขอเสนอแนะ
ดําเนินงานโครงการในป มาใชปรับปรุงโครงการใน
การศึกษาตอไป
ปการศึกษา 2558
6. มีแผนการวิจัยสราง
สงเสริมคณาจารยใหทํา
1. มีการจัดสรรพื้นที่และ 6.1 มีการเสนอขอจัดสรร
งานวิจัยชั้นเลิศที่ชัดเจน
วิจัยมากขึ้น โดยอาจเพิ่ม
งบประมาณในการ
งบประมาณ 20 ลานบาท
และนําสูการพัฒนาทั้งระดับ แรงจูงใจหรือใหทุน
ปรับปรุงหองวิจัยทาง
เพื่อใชในการปรับปรุงหอง
ชุมชนและนานาชาติ มี
สนับสนุนมากขึ้น หรือทําให คลินิก
วิจัยทางคลินิกที่ชั้น 10
โครงการที่รับการที่รับรอง กระบวนการขอทุนหรือ
2. จัดตั้งหนวยงานสงเสริม ตึกคณะแพทยศาสตร
การพัฒนางานวิจัยสูระดับ เขาถึงแหลงทุนวิจัยงายขึ้น วิจัย R to R
องครักษ ในปงบประมาณ
นานาชาติทั้งระดับบันฑิต ลดระยะเวลาและ
3. ใหทุนสนับสนุนการวิจัย 2559
ศึกษาและคณาจารยที่สงผล กระบวนการในการขอทุน และทุนตีพิมพบทความ
6.2 มีการแตงตั้ง
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปรับปรุง ในปการศึกษา
2557
ใหเกิดการตีพิมพระดับ
พรอมลดขั้นตอนและ
วิชาการในวารสารระดับ คณะกรรมการสงเสริม
นานาชาติเดนชัด มีสัดสวน ระยะเวลาการพิจารณาของ นานาชาติ
งานวิจัย R 2 R โดยมี
ผลงานตีพิมพอยูระดับ
กระบวนการขออนุญาตการ 4. การจัดตั้งศูนยเครื่องมือ อาจารย นพ.สุธีร
นานาชาติคอนขางสูง
ทําวิจัยในมนุษยและสัตว
กลาง และขอตําแหนง
รัตนมงคลกุล เปนประธาน
คิดเปน 4:5
นักวิจัย เพื่อสงเสริมการ 6.3 ในปการศึกษา 2557
ทําวิจัยและการใหบริการ มีการอนุมัติงบประมาณ
5. กําหนดผูรับผิดชอบใน 21 ลานบาท เพื่อเปนทุน
การนํางานวิจัยไปใช
วิจัย
ประโยชน โดยแบงเปน
3 สวน ไดแก ฝายประกัน
คุณภาพ ผูบริหาร และ
ภาควิชา
6. ใหทุนสนับสนุนในการ
ผลิตหนังสือ ตํารา
7. ในแผนการปฏิบัติการ
1. สงเสริมโครงการบริการ 7. ในปงบประมาณ 2558
ประจําป มีการแบงประเภท
วิชาการแกสังคมมากขึ้น ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
โครงการเปนโครงการ
โดยแจงใหคณาจารยทราบ การโดยแบงเปน โครงการ
ประจําและโครงการที่
และย้ําเปนระยะ กําหนด ตามยุทธศาสตร และ
ตอบสนองตัวชี้วัดในแผน
เปน KPI ที่ชัดเจนของ
โครงการตามพันธกิจ
ยุทธศาสตร
คณาจารยในคณะแพทย
แหงนี้ จัดใหมีการอบรม
ทักษะการสื่อสาร
สาธารณะ เพื่อใหอาจารย
ทั้งหลายมีทักษะในการ
สอนประชาชน
2. ปรับปรุงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยใหมีความ
เชื่อมโยงระหวางบูรณา
การการบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
ใหชัดเจนมากขึ้น
8. ไดรับรางวัลจากโครงการ
บริการวิชาการ คือ
1. รางวัลโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ดีเดน ระดับเพชร
2. รางวัลโรงพยาบาลสายใย

-

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ใหการสนับสนุนโครงการ
วิชาการที่ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรของคณะ โดย
ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ บุคลากร

-
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รัก
9. การนําเสนอผลการ
ปรับปรุงการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานยังขาดการแสดง ดําเนินงานใหเห็นความ
ความเชื่อมโยงระหวาง
สอดคลอง
การบูรราการการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียน
การสอนที่นํามาใชใน
รายวิชาตางๆที่อางถึง (แตมี
หลักฐานแสดง)

และสถานที่
1. กําหนดวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดในการบูรณา
การวิชาการกับการเรียน
การสอนของทุกโครงการ
บริการวิชาการอยาง
ชัดเจน
2. ศึกษาดูงานแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากหนวยงานที่มีการ
จัดการโครงการบริการ
วิชาการที่ดี

10. ระบบ KPI รายบุคคล

รักษาและพัฒนาระบบ KPI
รายบุคคลใหเขมแข็งเพื่อ
สรางประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการทํางาน
ตอไป

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

11. มีรายงานการใชไปของ
งบประมาณเพื่อทราบในที่
ประชุมรายงานคณะไมพบ
รายงานทางการเงินสําหรับ
ผูบริหาร

ใหมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่อยางนอยตอง
ประกอบดวยรายรับ งบ
คาใชจาย และงบดุล เพื่อให
ทราบถึงสถานะของเงิน
รายไดหักคาใชจายและวามี
เหลือเพียงพอที่จะใชใน

1. มีการจัดทํารายงาน
งบประมาณที่มีการ
วิเคราะหสถานะทาง
การเงิน และนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
2. เพิ่มการจัดทํารายงาน

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุง ในปการศึกษา
2557
9.1 กําหนดใหโครงการ
บริการวิชาการแสดงความ
เชื่อมโยงกับการบูรณาการ
ดานการเรียนการสอน
9.2 ศึกษาดูงาน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดาน
การบริการวิชาการที่
โรงพยาบาลชลประทาน
และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
10.1 ปรับปรุงตัวชี้วัดของ
KPI เพื่อใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของ
คณะฯ โดยกําหนดใหมี
ตัวชี้วัดที่วัดประสิทธิภาพ
ของงานในทุกพันธกิจหลัก
และจัดสัมมนาโครงการ
พัฒนาตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) ปละ 2
ครั้ง โดยมีตัวแทนแตละ
หนวยงานเขารวมโครงการ
10.2 ในปงบประมาณ
2557 ไดมีการแยกตัวชี้วัด
ของ KPI ระหวางอาจารย
ทางพรีคลินิกและคลินิก
ออกจากกันเพื่อให
สอดคลองกับบริบทการ
ทํางานที่แตกตางกัน
11.1 มีการรายงานผลการ
ใชเงินตามแผนดาน
การเงินแกคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เปนระยะ
ทุก 1 – 2 เดือน
11.2 มีการรายงานสถานะ
ทางการเงินของศูนย
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กิจกรรมในชวงตอไปหรือไม ทางการเงินสําหรับ
ผูบริหารและแจงใหทราบ
เปนระยะเวลาตลอดป

ผลการดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุง ในปการศึกษา
2557
การแพทยฯ แก
คณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนยการแพทยฯ เปน
ประจําทุกเดือน

11. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะแพทยศาสตรไดจัดวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพและเริ่มมีการตรวจประเมินคุณภาพตั้งแตป
การศึกษา 2541 มีการดําเนินงานมาเปนประจําทุกป โดยเปนแผนงานประจําของคณะ มีการกําหนดกรอบการทํางาน
รวมถึงการตั้งงบประมาณที่ชัดเจนมาโดยตลอด ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ ประกอบดวย การ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดี ฝายประกันคุณภาพเปนประธาน รับนโยบาย
คุณภาพจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ที่ถายทอดมาจากนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยและ
คําแนะนําจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย มาใชกําหนดตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ ที่ใชตรวจประเมินคุณภาพทุกภาควิชาและทุกรายวิชา รวมทั้งการประเมินคุณภาพสํานักงานคณบดี โดย
แตละหนวยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกระดับหนวยงาน นอกจากนี้
ตั้งแตปการศึกษา 2555 คณะจัดใหมีการประเมินในระดับหลักสูตรโดยใชตัวบงชี้ของระบบ TQF ครบทุกหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพเริ่มจากการใหความรูทางวิชาการที่นํามาใชเปนองคประกอบคุณภาพแกบุคลากร
ทุกคนทุกหนวยงาน จากนั้นคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารางตัวบงชี้และ
เกณฑประเมิน และนําผลที่ไดไปสูการประชาพิจารณจนเปนที่ยอมรับ ในดานการพัฒนาระบบ มีการสัมมนาความรู
ดานประกันคุณภาพแกผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน และผูเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหมีความ
เขาใจที่ตรงประเด็นใหมากที่สุด พัฒนาระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลที่สัมพันธกับ SAR
การดําเนินการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานภายในคณะ จะมีการรายงานผลเสนอ
ยอนกลับไปในระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่มีขอควรปรับปรุง คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาจะรับ
ไปดําเนินการใหเกิดการพัฒนาคณะ และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะตอไ
ป
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12. ตําแหนงยุทธศาสตร และแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)
12.1 ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ปการงบประมาณ 2554 2555 2556 และ 2557

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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12.2 แผนที่ยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ป 2557-2561
คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียนในป พ.ศ. 2560
1. สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตแพทยและ
บัณฑิตหลังปริญญารับใชสังคมทั้งในและตางประเทศ

มุมมองดาน
ผูรับบริการ
และผูมีสวนได
เสีย
6 กลยุทธ 12 KPI

มุมมองดาน
กระบวนการ
ภายใน
7 กลยุทธ 11 KPI

มุมมองดาน
การเรียนรู
การพัฒนา
9 กลยุทธ 11 KPI

กลยุทธที Ma1 ปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ
ขั้นสูงโดยเนน SIMPLE และ Mindful health
(S5,S7,O1,O2,O6,O7,T2,T3,T7)
กลยุทธที่ T1 การสรางเครือขาย และการทํางานรวมกับสังคม
เชิงรุกในพื้นที่ 8 จังหวัด (สปสช เขต 4)
(W1,W17,O1,O2,O4,O5,O6,T2,T3)

3.ใหบริการดานวิชาการแกสังคม
เพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

4. สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธที่ Ma2 สรางชุมชนตนแบบดานสุขภาพ
(S5,S7,O1,O2,O6,O7,T2,T3,T7)

5. พัฒนาระบบบริหารทีมีคุณภาพ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธที่ A1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม
มาตรฐานทุกหลักสูตร (S4,O6))

กลยุทวธยงานวิ
ที่ sM2ทสรยาศาสตร
าง
กลยุทธที่ T2 สรางความรวมมือระหวางคณะ/หน
ชนตนแบบดาน
สุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยชุม(S3,O3,O6)
สุขภาพ (S5,O7,T2,T3)

กลยุทธที่ D2 สรางอัตลักษณและเอกลักษณ
ของนิสิตแพทย (W1,W15,O1)

กลยุทธที่ Ma5 สรางระบบธรรมภิบาลของ
การบริหารจัดการ (6 ดาน)
(W12,W16,T2,T3)

กลยุทธที่ S2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
ความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตร
(W6,O8,T1)

กลยุทธที่ Ma3 พัฒนา KPI ระดับ
หนวยงาน และ ระดับบุคคล ที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (S2,T4)

กลยุทธที่ Ma4 บริหารความ
เสี่ยง (W4,W9,W10,W15,O1,O2,T3)

กลยุทธที่ Ma6 ปรับปรุงระบบวิศวกรรม
พื้นฐาน ใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(W3,W10,O7)

กลยุทธที่ T3 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ เพื่อสราง
ความรวมมือ/หลักสูตรระดับนานาชาติ
(S1,S3,O6)

กลยุทธที่ D1 การสรางความภาคภูมิใจของบุคลากร นิสิตแพทย และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีตอคณะแพทยศาสตร (S1,S2,S5,S6,S7,O8)

กลยุทธที่ S1 จํานวนผูบริหารทุกระดับที่ได
พัฒนาศักยภาพดานผูนํา เพื่อการรับรอง
คุณภาพระดับชาติ (QA+HA)
(W12,W16,O1,O6)
กลยุทธที่ R5 อาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย

มุมมองดาน
การเงิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร
1 กลยุทธ 4 KPI

2.สงเสริมงานวิจัยแบบสหสาขาวิชาทั้งในและ
ตางประเทศ และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

กลยุทธที่ R1 พัฒนา
ศูนยวิจัยเพื่อสราง
งานวิจัยระดับนานาชาติ
(W2,W14,O3)

กลยุทธที่ R6 พัฒนาคุณภาพของงานประจํา
เพื่อใหเกิด R2R (W2,O1,T2)

กลยุทธที R2
พัฒนาวารสารการแพทย
(W2,W14,O3)

กลยุทธที R3 ผลิต
ตําราทางการแพทย
(W2,W14,O3)

กลยุทธที Mo1 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
รองรับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
(W11,O1)

หนา 16 (W7,T5,T6)
กลยุทธที่ Ma7 กลยุทธการเงิน เพื่อความมั่นคงของคณะแพทยศาสตร

กลยุทธที่ R4 สรางงานวิจัยที่มีคุณคา (ตอชุมชน/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (W2,W14,O3))

กลยุทธที่ E1 จัดการความรูที่ครอบคลุมทุก
ดาน (W8,W9,W11,O1)

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
รวมทั้งสิ้น
23 กลยุทธ
38 ตัวชี้วัด

สวนที่ 2
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ผลการประเมินตนเอง)
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ. 1.1
3.51
ตัวบงชี้ สกอ. 1.2

80

ตัวบงชี้ สกอ. 1.3

80

ตัวบงชี้ สกอ. 1.4

5

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลลัพธ

บรรลุ
เปาหมาย

26.09
7
223
231
103.5
231
-277
8

3.73



3.73

96.54



5

44.81



2.80

-34.63



5


ตัวบงชี้ สกอ. 1.5
5
6

ตัวบงชี้ สกอ. 1.6
5
6
คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 (6 ตัวบงชี)้
องคประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบงชี้ สกอ. 2.1
5
6

ตัวบงชี้ สกอ. 2.2
150,000 34,363,043.87 163,633.54
210

ตัวบงชี้ สกอ. 2.3
60
79.20
34.29
231
คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 (3 ตัวบงชี)้
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้ สกอ. 3.1
6
6
คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 (1 ตัวบงชี)้
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ สกอ. 4.1
6
6
คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 (1 ตัวบงชี)้
องคประกอบที่ 5 การบริการจัดการ

ตัวบงชี้ สกอ. 5.1
5
7

ตัวบงชี้ สกอ. 5.2
5
6

ตัวบงชี้ มศว 5.1
5
6

ตัวบงชี้ มศว 5.2
5
5
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 (4 ตัวบงชี)้
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ. (13 ตัวบงชี)้
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ. และ มศว (15 ตัวบงชี)้
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คะแนน
ประเมิน

5
5
4.42
5
4.55
2.86
4.14
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.53
4.60
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สรุปผลการดําเนินการตามตัวบงชี้คุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ (O)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ประธานหลักสูตร
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
คุณภัณฑารักษ พรหมแกว
คุณจันทรทิมา เจริญสิงห
คุณสุนันทา ปนมุข
คุณสุนันทา ปนมุข
คุณฐานียา กําเนิดนนท
คุณสุรีรัตน เรืองศรี
คุณวิไลวรรณ ทิพสิงห

เบอรโทรศัพท 084-106-6377
เบอรโทรศัพท 089-676-5593
เบอรโทรศัพท 087-989-0258
เบอรโทรศัพท 081-3413-316
เบอรโทรศัพท 082-345-3774
เบอรโทรศัพท 085-239-5995
เบอรโทรศัพท 085-239-5995
เบอรโทรศัพท 081-494-6292
เบอรโทรศัพท 090-775-9469
เบอรโทรศัพท 090-775-9469

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
วิธีการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน
คณะฯ มีหลักสูตรที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 หลักสูตรแบงเปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 3
หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ในปการศึกษา 2557 มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของ
แตละหลักสูตร ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อหลักสูตร
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
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับที่
ชื่อหลักสูตร
6
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา
7
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา
ขอมูลพื้นฐาน
ลําดับ
ขอมูลพื้นฐาน
ที่
1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
2 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
3 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ

หนวยวัด
หนวย
หลักสูตร
คะแนน

คะแนนผลการประเมิน
3.63
3.71
ประเมิน
ตนเอง
26.09
7
3.73

ผลตรวจ
ประเมิน
26.09
7
3.73

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ
ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_1.1_1
med_57_1.1_2
med_57_1.1_3
med_57_1.1_4
med_57_1.1_5
med_57_1.1_6
med_57_1.1_7

รายการหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร ปการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการรวมฯ ปการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา ปการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ปการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ปการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอณูชีววิทยา ปการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชา อณูชีววิทยา ปการศึกษา 2557
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ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
3.51
3.73

คะแนนการประเมินตนเอง
3.73

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
3.51
3.73

คะแนนการประเมินตนเอง
3.73

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
ผูรายงานผล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล
คุณภคมน เวชประสิทธิ์
คุณรัชนีพร อุปไมย

เบอรโทรศัพท 081-836-7528
เบอรโทรศัพท 086-970-8900
เบอรโทรศัพท 085-761-6145
เบอรโทรศัพท 085-761-6145

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุม ค1
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
80 ขึ้นไป
วิธีการคํานวณ
แนวทางที่ 1
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X5
80
ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน :
ในปการศึกษา
2557 คณะแพทยศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ รวมทั้งสิ้น
231 คน แยกเปนระดับการศึกษาปริญญาเอก 223 คน ระดับปริญญาโท 7 คน ระดับปริญญาตรี 1 คน ดังนั้น
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 96.54 จากเกณฑการประเมินกําหนดให
คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ 5
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ขอมูลพื้นฐาน
ลําดับ
ประเมิน
ผลตรวจ
ขอมูลพื้นฐาน
หนวยวัด
ที่
ตนเอง
ประเมิน
1 จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
คน
1
1
2 จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
คน
7
7
3 จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คน
223
223
2 จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด
คน
231
231
3 รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ
96.54
96.54
หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและ
นับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหม ใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย ดังนี้
• 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน
• 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
• นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได
3. การนับจํานวนอาจารยกรณีอาจารยไปดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ) ใหนับผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ที่หนวยงานตนสังกัด
4. การนับอาจารยกรณีการชวยราชการขางหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือนใหนับ
ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ที่หนวยงานที่ชวยราชการ (อางอิงจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_1.2_1

รายการหลักฐาน
รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดในปการศึกษา 2557
จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
80
96.54

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
80
96.54

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
ผูรายงานผล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล
คุณศรัมนัส สารพัฒน

เบอรโทรศัพท 081-836-7528
เบอรโทรศัพท 086-970-8900
เบอรโทรศัพท 085-761-6145

เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง
0–5
เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุม ค1
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจํคาณะที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ
รอยละของอาจารยประจําคณะ
ที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
X5
80
ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน :
ในปการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 231 คน แยกเปนตําแหนง
ศาสตราจารย 2.5 คน รองศาสตราจารย 36 คน ผูชวยศาสตราจารย 65 คน และอาจารย 127.5 คน ดังนั้น
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน คิด
เปนรอยละ 44.81 จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อนําผลการ
ดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ 2.80
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ขอมูลพื้นฐาน
ลําดับ
หนวย ประเมิน ผลตรวจ
ขอมูลพื้นฐาน
ที่
วัด
ตนเอง ประเมิน
1 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงอาจารย
คน
127.5
127.5
2 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
คน
65
65
3 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย
คน
36
36
4 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย
คน
2.5
2.5
5 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คน
103.5
103.5
(ผศ.,รศ.,ศ)
6 จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด
คน
231
231
7 รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละ 44.81
44.81
(ผศ.,รศ.,ศ)
หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและ
นับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหม ใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย ดังนี้
• 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน
• 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
• นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได
2. การนับจํานวนอาจารยกรณีอาจารยไปดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ) ใหนับผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ที่หนวยงานตนสังกัด
3. การนับอาจารยกรณีการชวยราชการขางหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือนใหนับ
ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษานั้นๆ ที่หนวยงานที่ชวยราชการ (อางอิงจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_1.3_1

รายการหลักฐาน
รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดในปการศึกษา 2557 จําแนกตามตําแห
ทางวิชาการ (อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย)

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
80
44.81

คะแนนการประเมินตนเอง
2.80

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
80
44.81

คะแนนการประเมินตนเอง
2.80

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ประธานหลักสูตร
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
คุณภัณฑารักษ พรหมแกว
คุณจันทรทิมา เจริญสิงห
คุณสุนันทา ปนมุข
คุณฐานียา กําเนิดนนท
คุณสุรียนัตน เรืองศรี
คุณวิไลวรรณ ทิพสิงห
คุณนิตยา ขวัญสุวรรณ

เบอรโทรศัพท 084-106-6377
เบอรโทรศัพท 089-676-5593
เบอรโทรศัพท 087-989-0258
เบอรโทรศัพท 081-3413-316
เบอรโทรศัพท 082-345-3774
เบอรโทรศัพท 085-239-5995
เบอรโทรศัพท 081-494-6292
เบอรโทรศัพท 090-775-9469
เบอรโทรศัพท 092-268-2739
เบอรโทรศัพท 086-557-9413

เกณฑการประเมิน
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับคาความตางทั้งสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ดังนี้
คาความแตกตางทั้งสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ
20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
1. คํานวณคาหนวยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษารวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้
SCH
เมื่อ ni
ci

= ∑nici
= จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
= จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารย
ประจํา
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

นิสิตเต็มเวลาในหนวยงานนับปริญญาตรี
= FTES ระดับปริญญาตรี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา

สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา
กลุมสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ

สัดสวนจํานวนนิสิต เต็มเวลาตออาจารยประจํา
8:1

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละตามสูตร
5.23-8=(-2.77)*100/8=-34.63
สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา
ที่เปนจริง – 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
คะแนนที่ได = 5 คะแนน

ขอมูลพื้นฐาน
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ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขอมูลพื้นฐาน

หนวยวัด

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด
คน
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
หนวย
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเปนปริญญาตรี
หนวย
จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมกันทุกระดับเทากับ
หนวย
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา
หนวย
สัดสวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน หนวย
รอยละของการคํานวณคาความแตกตางจากสัดสวนจํานวน
หนวย
นิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําคณะ
คาเฉลี่ยคะแนนรวม ( เทียบคะแนนเต็ม 5 = คารอยละนอย คะแนน
กวาหรือเทากับรอยละ 10)

ประเมิน
ตนเอง
170
861.89
27.75
889.64
5.23
8
-34.63

ผลตรวจ
ประเมิน
239
861.89
96.08
957.97
4.01
8
-49.90

5

0

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ปการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
239 คน จํานวนนิสิตรายหัว
จริงทั้งหมด 1,066 คน เปดสอนระดับปริญญาตรี 251 รายวิชา/กลุม จํานวน 816 หนวยกิต ชั่วโ มงบรรยาย
248 ชั่วโมง ชั่วโมงปฏิบัติ 1 ,662 ชั่วโมง จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 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
med_57_1.4_1

รายการหลักฐาน
รายงานการวิเคราะห จํานวนหนวยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES)
ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
รอยละ -34.63
5

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5
รอยละ -49.90

คะแนนการประเมินตนเอง
0

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รองคณบดีฝายการศึกษา
ผูรายงานผล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ
คุณประคองศรี ผองภิรมย
คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ

เบอรโทรศัพท 089-476-2557
เบอรโทรศัพท 084-106-6377
เบอรโทรศัพท 081-561-3006
เบอรโทรศัพท 087-136-7695
เบอรโทรศัพท 087-989-0258

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนิสิตในคณะ
ผลการดําเนินการ
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหนิสิตแพทยทุกคนเพื่อใหนิสิตไดเขาพบและ
ขอรับคําปรึกษาจากคณาจารย ( med_57_1.5_1.1), (med_57_1.5_1.2) และทางฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ไดจัดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่
1 ประจําปการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557
(med_57_1.5_1.3) โดยจัดการบรรยายเรื่อง การแนะนําคณะและศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ แนะนํา
หลักสูตร และการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร อัตลักษณของนิสิตแพทย เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต คือ “จิตสาธารณะ”การปฏิบัติตามกฎขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และคณะ การแตงกายที่ถูกระเบียบ การแนะนําการใชชีวิตใน มศว องครักษ โดยนิสิตแพทยรุนพี่ และจัดให
ผูปกครองและนิสิตแพทยไดรับประทานอาหารกลางวันรวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนสงตอ
ขอมูลระหวางผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา มีการติดตอกันเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น มีการประสานงานเรื่อง
หอพักสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 กับมหาวิทยาลัยและจัดเรื่องกระบวนจัดหองพักใหกับนิสิตแพทยชั้นปที่ 1 มีการ
ประสานงานในการแนะนําหนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน สํานักหอสมุดกลาง และมีการบริการดานสุขภาพ
สวัสดิการตางๆ
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดทํานามบัตรของหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (med_57_1.5_1.4)
ที่มีเบอรโทรศัพทและ E-mail ของรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อาจารยประจําชั้นปที่ 1 อาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่หนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิตที่สามารถติดตอได
ตลอด 24 ชั่วโมงใหกับผูปกครองและนิสิตแพทยทุกคน เพื่อเปนสื่อในการติดตอกันเมื่อมีปญหา
งานแพทยศาสตรศึกษามีการจัดสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ National License โดยนิสิตสามารถเลือก
เขาเรียนในหัวขอที่ยังสอบไมผาน (med_57_1.5_1.5) นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีระบบคัดกรองนิสิตแพทยที่มี
ปญหาทั้งทางดานวิชาการ และการปรับตัวในการเรียนแพทย โดยรายงานปญหาที่เกิดขึ้นแกอาจารยที่ปรึกษา
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นัดพบปะกับผูปกครอง ในกรณีนิสิตแพทยที่มีปญหาที่ซับซอน จะนําเขาคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป (med_57_1.5_1.6)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_1.5_1.1
med_57_1.5_1.2
med_57_1.5_1.3
med_57_1.5_1.4
med_57_1.5_1.5
med_57_1.5_1.6

รายการหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2557
คูมืออาจารยที่ปรึกษา
กําหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปท1ี่ ปการศึกษา2557
นามบัตรของหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ตารางการสอนเสริมNational License
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา 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
ครั้งที่ 1 พรีคลินิก และครั้งที่ 2 คลินิก โครงการ ลา Steth Let’s Sing a Song ครั้งที่ 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 และเว็บของงานพั
เพจ ฒนาศักยภาพนิสิต
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโใน
รฒFace 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 (โครงการประสานรักษครั้ง1ทีพรี
่ คลินิก และครั้งที่
2 คลินิก (ลาSteth Let’s Sing a Song ครั้งที่ 8)
med_57_1.5_2.6 โครงการพิธีไหวครู
med_57_1.5_2.7 โครงการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต
ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2557 ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 รุนที่ 25 ในวันที่ 23 -24
กุมภาพันธ 2558 เพื่อ เตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต โดยจัดอบรมใหความรู
ประสบการณการเตรียมตัวการเปนแพทยใชทุนโดยศิษยเกา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเตรียมตัวเปน
บัณฑิตแพทยที่พึงประสงค และเตรียมความพรอมเพื่อเปนแพทยที่ดีในอนาคต และเปนโอกาสแสดงความ
เคารพ ความกตัญู และระลึกถึงความเมตตากรุณาของอาจารยแพทย และองคกร (
med_57_1.5_3.1)
นอกจากนี้ งานแพทยศาสตรศึกษายังมีระบบใหคําปรึกษาขั้นตอนการเลือกชดใชทุนในองคกรตางๆ 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 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ใชทุน
med_57_1.5_3.3 ขั้นตอนการเลือกชดใชทุนของกระทรวงสาธารณสุข
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
ผลการดําเนินการ
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.68
(ความพึงพอใจดานการใหคําปรึกษาดานวิชาการ เทากับ 4.71, ความพึงพอใจดานการใหคําปรึกษา ในการ
ใชชีวิต เทากับ 4.66)
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.68
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(ความพึงพอใจการใหขอมูลของหนวยงานในเวลาราชการ เทากับ 4.70 , ความพึงพอใจการใหขอมูลของ
หนวยงานนอกเวลาราชการ เทากับ 4.66)
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.40
(ความพึงพอใจดานความเขาใจในการเตรียมความพรอมเปนแพทยใชทุน เทากับ 4.40)
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 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 เพื่อสงให ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต
ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา
2557 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ไดนําผลการประเมินกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิตและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการที่สนองตอความตองการของนิสิต ( med_57_1.5_5.1) โดย
วางแผนการปรับปรุงตามแผนการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต ปการศึกษา 2557
(med_57_1.5_5.2) โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (med_57_1.5_5.3)
จากผลการปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา
2556
(med_57_1.5_5.4) สงผลใหมีผลการประเมินความพึงพอใจตองานพัฒนาศักยภาพนิสิตดีขึ้นทุกดาน ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ลําดับที่
การบริการนิสิต
ปการศึกษา 2556
ปการศึกษา 2557
1
มีการจัดใหคําปรึกษาทางวิชาการ และ
4.36
4.68
การใชชีวิตแกนิสิตในคณะ
2
มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
4.41
4.68
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนิสิต
3
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ
4.22
4.40
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต
4
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
4.33
4.58
การจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
(med_57_1.5_5.5)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_1.5_5.1
med_57_1.5_5.2
med_57_1.5_5.3
med_57_1.5_5.4
med_57_1.5_5.5

รายการหลักฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
แผนพัฒนาการปรับปรุง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตคลินิก
ขอเสนอแนะดานกิจการนิสิตจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึ2557
กษา
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการปการศึกษา
2556 (สกอ. 3.1)

6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
ผลการดําเนินการ
ในการประชุมวิชาการประจําป 2557 ของคณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
ปการศึกษา 2557 ไดจัดการบรรยายวิชาการเรื่อง การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : อุดมศึกษาเชิงสามัตถิยะ
(Competence Based Higher Education) โดย ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร เปนวิทยากรบรรยาย
(med_57_1.5_6.1) เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ไดมีการประชาสัมพันธ ทาง e-mail และ
โทรศัพท เพื่อเชิญศิษยเกาเขา 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 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : อุดมศึกษาเชิงสามัตถิยะ
(Competence Based Higher Education)
med_57_1.5_6.2 รายชื่อศิษยเกาผูเขารวมการประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตร
ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2557
med_57_1.5_6.3 Website สมาคมศิษยเกา
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รองคณบดีฝายการศึกษา
ผูรายงานผล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ
คุณประคองศรี ผองภิรมย
คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ

เบอรโทรศัพท 089-476-2557
เบอรโทรศัพท 084-106-6377
เบอรโทรศัพท 081-561-3006
เบอรโทรศัพท 087-136-7695
เบอรโทรศัพท 087-989-0258

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและ
การจัดกิจกรรม
ผลการดําเนินการ
คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ( med_57_1.6_1.1) เพื่อทําหนาที่ดําเนินการ
วางแผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนานิสิต (med_57_1.6_1.2) โดยใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการประชุม
เปนครั้งคราวในวาระที่เกี่ยวของ (med_57_1.6_1.3) นอกจากนี้ ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและอาจารยไดเขา
รวมประชุมสโมสรนิสิตเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ
(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 ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู
3) ทักษะทางปญญา
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดําเนินการ
คณะแพทยศาสตรมีแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทั้ง 5 ดาน ดังนี้
1. โครงการเรียนรูคูคุณธรรม จิตตปญญาศึกษา (med_57_1.6_2.1) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดใหมีการอภิปรายและรวมกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม เชน
การชมภาพยนตรที่สรางเสริมจริยธรรมและมีการอภิปรายผลที่ไดรับจากการดูภาพยนตรกิจกรรม
กระบวนการ 4 ทิศ เพื่อใหรูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานการทํางานเปนกลุม
2. โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย “คายสูฝนวันเปนหมอ ” (med_57_1.6_2.2) เปนกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะทางปญญา 3) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกิจกรรมที่คณะฯ มอบหมายใหนิสิตแพทยพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเขาศึกษาดูงานดานการเปนแพทยโดยนิสิตตองเปนผูใหความรูและอธิบายการทํางานของแพทย
ในดานตางๆ ทั้งดานความรูและทัศนคติของความเปนแพทย
3. โครงการละครเวทีเรื่องหองถัดไป ( med_57_1.6_2.3) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ
1) ดานความรู 2) ดานทักษะทางปญญา 3) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 4) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
กิจกรรมที่นิสิตทํางานเปนกลุมโดยมีชุมนุมการแสดง ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมถายภาพ เขารวมเพื่อ
จัดละครเวทีโดยรับผิดชอบดําเนินงานทุกดาน ไดแก เขียนบทประพันธ อุปกรณประกอบฉาก ชุดการ
แตงการ ฯลฯ และมีการบันทึกวีดีทัศนเพื่อเผยแพรทาง 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 โดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงการและเจาหนาที่งานพัฒนา
ศักยภาพนิสิตเปนผูใหคําปรึกษา และสอนทักษะการประกันคุณภาพใหกับนิสิตที่จัดโครงการ อาทิเชน
โครงการวันมหิดล โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ และ ไดสงตัวแทนนิสิตแพทย เขารวมโครงการเครือขายกิจการ
นิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย ระหวางวันที26
่ – 29 มิถุนายน 2558 (med_57_1.6_3.1) และโครงการ
สัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2558
(med_57_1.6_3.2) (med_57_1.6_3.3) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
กับกิจกรรมนิสิต และไดสงโครงการวันมหิดลเขารวมประกวดโครงการ Good practices (med_57_1.6_3.4)
นอกจากนี้ งานแพทยศาสตรศึกษายังจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องหลักประกันคุณภาพกับกิจการนิสิต
ในรายวิชา พศก125 เพื่อใหนิสิตนําหลักการดานประกันคุณภาพไปใชในการทําโครงการจิตอาสาของรายวิชานี้
(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 ภาพถายการเขารวมโครงการประกวดแนวปฏิบัติทgood
ี่ดี practice project
ปการศึกษา 2557
med_57_1.6_3.5 ตารางสอนรายวิชาหนทางสูความเปนแพทย (พศก 125)
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4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
ผลการดําเนินการ
คณะแพทยศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของทุกกิจกรรม หลังเสร็จสิ้น
โครงการ เพื่อนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการตามตัวบงชี้ของแผนมาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลลัพธ
1. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตไดรูกฎ ระเบียบการ
≥3.51 จาก 5 คะแนน
4.40
นิสิตแพทยชั้นปที่ 1
เรียนในคณะแพทยศาสตร
ปการศึกษา2557
และการสรางอัตลักษณ
นิสิตแพทย มศว
2. โครงการสงเสริม
นิสิตแพทยมีอัตลักษณ
≥90%
90.94 %
อัตลักษณนิสิตแพทย
ดานทักษะการสื่อสาร
ครั้งที่ 1 “คายสูฝนวัน
เปนหมอ ครั้งที่ 21”
3. โครงการสัมมนา
- นิสิตมีความเขาใจใน
100% ครบทุกกิจกรรม
100 %
เครือขายประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษานิสิตนักศึกษา การศึกษา
แพทย 4 สถาบัน
- นิสิตมีการใชระบบ
PDCA ในการทํากิจกรรม
เครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางคณะ
แพทยศาสตร
4. โครงการเครือขาย
มีเครือขายระหวาง
100 %
100 %
กิจการนิสิตนักศึกษา
สถาบันแพทย
แพทยแหงประเทศไทย
5. โครงการละครเวทีเรื่อง ความพึงพอใจดานการ
≥3.51 คะแนน
4.54
หองถัดไป The musical
สรางเสริมอัตลักษณ
ทักษะสื่อสารในนิสิต
แพทย
6. โครงการมอบเสื้อกาวน นิสิตแพทยมีจิตสํานึก
≥3.51 คะแนน
4.57
และเจตคติที่ดีตอการเปน
แพทย
7. โครงการเรียนรูคู
นิสิตแพทยมีความ
≥3.51 คะแนน
4.02 (รุนที่ 1)
คุณธรรมจิตตปญญา
ภาคภูมิใจในจริยธรรม
ศึกษา
คุณธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_1.6_4.1 สรุปผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นป1ทปี่ การศึกษา2557
med_57_1.6_4.2 สรุปผลการประเมินโครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย ครั้งที่ 1“คายสูฝนวันเปนหมอ
ครั้งที่ 21”
med_57_1.6_4.3 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษา
แพทย 4 สถาบัน
med_57_1.6_4.4 สรุปผลการประเมินโครงการเครือขายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย
med_57_1.6_4.5 สรุปผลการประเมินโครงการละครเวทีเรื่องหองถัดไปThe 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. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
ผลการดําเนินการ
ฝายกิจการนิสิตไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้
สรุปขอเสนอแนะโครงการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (รอบเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558)
(med_57_1.6_6.1)
ปญหาและอุปสรรคในการ ขอเสนอแนะ /แนวทางการ
ลําดับ
โครงการ
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินการแกไข
1
โครงการ Gross to hos
สถานที่หองประชุมอาคารกาย ควรซอมที่นั่งที่ชํารุด และ
วิภาคศาสตรที่ใชในการจัด
ตอเติมเพิ่มที่นั่งใหรองรับ
กับจํานวนนิสิต
กิจกรรมมีที่นั่งนอยเกินไป
เนื่องจากนิสิตแพทยเพิ่มขึ้น แพทยที่เพิ่มขึ้นทุกป
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ลําดับ

โครงการ

2

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ

3

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน

4

โครงการคายหมอนอยนักพัฒนา
รุนที่ 7

5

โครงการเครือขายกิจการนิสิต
นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย
“กิจกรรมจริยธรรมสัญจร”
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ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการ
ทุกป
สถานที่ดําเนินโครงการไกล
เกินไป ทําใหเสียเวลาในการ
เดินทาง
- สถานที่จอดรถผูปกครอง
และผูรวมงานไมมี ตองใหไป
จอดที่ไกลๆควรจะหาที่จอด
รถบริเวณอาคารที่จัดงาน
- พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พูดจาไมสุภาพ ควร
ปรับปรุง

ขอเสนอแนะ /แนวทางการ
ดําเนินการแกไข
ควรจัดสถานที่ที่ใกลกวานี้

- ควรกันสถานที่จอดรถให
ผูรวมงานและผูที่เขารวม
โครงการเพื่อความสะดวก
ตอการเขารวมงาน
- ควรจัดฝกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในการ
ติดตอสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก
- การขนยายอุปกรณในการ - ควรจัดสถานที่ที่ใกลและ
เตรียมจัดโครงการไมสะดวก สะดวกในการขนยาย
เนื่องจากตองขนยายอุปกรณ อุปกรณตางๆ
ขึ้นเขา ซึ่งเปนทางลาดชัน
- ควรหาชางที่ชํานาญการ
- การผสมปูนตองทําใหเสร็จ เรื่องการกอสรางมาคอย
ภายในวันเดียว หากทิ้งปูนไวก็ แนะนําวิธีการหรือเทคนิค
จะแหงทําใหไมสามารถเทพื้น ตางๆที่นิสิตแพทยไมทราบ
เปนเนื้อเดียวกันได
- ควรหาชางที่ชํานาญการ
- การดูแลรักษาอุปกรณ เมื่อ เรื่องการกอสรางมาคอย
ทํางานเสร็จ หรือถึงเวลาพัก แนะนําวิธีการใชและเก็บ
อุปกรณที่ใชในการทํางาน
รักษาอุปกรณ
มักจะถูกทิ้งไวในสภาพที่
ทํางานคางไว จึงทําใหอุปกรณ
ชํารุด เสียหาย และสูญหายได
สถานที่ดําเนินโครงการไกล ควรจัดสถานที่ที่ใกลกวานี้
เกินไป ทําใหเสียเวลาในการ ควรหาสถานที่ที่เปนที่ศึกษา
เดินทางอยากใหมีกิจกรรมที่ เชิงวัฒนธรรมของแตละ
ศึกษาเชิงวัฒนธรรมของแตละ จังหวัด
จังหวัด
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_1.6_6.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ผูรายงานผล : คุณอดิศร แสงซื่อ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

เบอรโทรศัพท 089-280-7792
เบอรโทรศัพท 061-631-4089
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานทั่วไป : ขอ
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค
ผลการดําเนินการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Website ของงานวิจัย (med_57_2.1_1.1) เพื่อใหความรูดานการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย (med_57_2.1_1.2) และใหคําแนะนํา สําหรับการสงบทความเพื่อตีพิมพ การเขียน
บทความวิชาการและการเขียนตํารา ขอมูลการจัดทําวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ การประกาศ
รับทุนวิจัย และเผยแพร ขอมูลดานการจัดการความรู KM และมีระบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส เพื่อสืบคน
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 ที่หนาเว็บไซตคณะแพทยศาสตร
http://www.med.swu.ac.th/th/
med_57_2.1_1.3 หนาเว็บไซตระบบฐานขอมูล อิเล็กทรอนิกส เพื่อสืบคนวารสาร และขอมูลนักวิจัย
http://www.med.swu.ac.th/researchmed/
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2.

-

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ในประเด็นตอไปนี้
หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 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
สําหรับผูที่จะเขาใชหองเครื่องมือกลางและสัตวทดลอง
1.4 มีหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง
manuscript เพื่อตีพิมพในวารสาร
1.5 มีระบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสืบคนวารสารและตํารา
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
สําหรับผูที่จะเขาใชหองเครื่องมือกลาง
3.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยของหองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://lib.swu.ac.th/th/
3.3 วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
online
4. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
4.1 มีการจัดประชุมวิชาการ และการเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิต ทั้งแบบ
oral
presentation และ poster presentation ในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 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.
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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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" เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 25 58 ณ หองประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและ
วิทยาศาสตร
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_2.1_2.1 รูปถายหองเครื่องมือกลางและหองสัตวเลี้ยงทดลอง
รูปถายหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก
รูปถายระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับผูที่จะเขาใชหองเครื่องมือกลางและ
สัตวทดลอง
รูปถายหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพื่อตีพิมพใน
วารสาร
รูปถายระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสืบคนวารสารและตํารา
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 สําหรับผูที่จะเขาใชหองเครื่องมือกลางและ
สัตวทดลอง
หนาเว็บไซตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยของหองสมุดมหาวิทยาลัย
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 เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
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) เพื่อสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย และการบริหารงานวิจัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_2.1_3.1 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร
med_57_2.1_3.2 งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดศูนยการแพทยฯ
4.

จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสราง
งานวิจัยและรับผิดชอบในการเผยแพรผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารเพื่อตีพิมพ
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 วันที่ 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 เพื่อตี 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 เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการและ
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 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัยและเพิ่มเติม
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย
med_57_2.1_4.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท)
ฉบับพิเศษ และเพิ่มเติม
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รหัสหลักฐาน

รายการหลักฐาน

จํานวนบทความจากผูนิพนธ
med_57_2.1_4.4 คําสั่งแตงตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภ
หนา website วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
med_57_2.1_4.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร
ประกาศการใหทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดั
นานาชาติ
สรุปรายชื่อผูขอทุนพัฒนาบุคลากร ป2557
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
ผลการดําเนินการ
คณะฯ ไดจัดโครงการหรือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย โดยการจัดอบรม
เรื่อง การใชโปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน (OJS) การจัดการความรู ( KM) ดานงานวิจัย เรื่อง
“เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยใหไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน ”, “การนํา ผล KM ของงานวิจัย ที่
เผยแพรบนเว็บไซด ไปใช แลวไดผลดี ” เขารับการอบรม ความรูดาน จริยธรรมการทําวิจัยที่จัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย และการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย ดังนี้
1.
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย (med_57_2.1_5.1)
แพทยศาสตร ประจําป 2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ไดแก

ในงานสถาปนาคณะ

1.1
1.2
1.3

รางวัลนักวิจัยดีเดน (พรีคลินิก) ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
รางวัลนักวิจัยดีเดน (คลินิก) ไดแก รองศาสตราจารย แพทยหญิงสมลักษณ จึงสมาน
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
ไทยคนแรกที่ไดรับเหรียญตราเกียรติยศ Da Vinci Award จากประเทศอังกฤษ ในฐานะนักนวัตกรรมผูสราง
ผลงานระดับนานาชาติที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก 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

ครั้งที่ 1
โครงการอบรม เรื่อง การใชโปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน (OJS) ครั้ง
ที่ 2
การจัดการความรู (KM) ดานงานวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยใหไดรับ
ทุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน ”
การจัดการความรู (KM) ดานงานวิจัย เรื่อง “การนําผล KM ของงานวิจัย ที่เผยแพร
บนเว็บไซดไปใชแลวไดผลดี”
การจัดอบรมดานจริยธรรม
ประกาศรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย และประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัล
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย
med_57_2.1_5.2 ภาพถายอาจารยที่รับรางวัล
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1294/2557 (med_57_2.1_6.1) เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูประสานงานการ
ดําเนินงานวิจัยมีนายอดิศร แสงซื่อ นางสมทรง ภารพงษ และนางสาว พฤกษา แจมใส เปนผูรับผิดชอบในการ
ประสานงานกับสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มศว ในกรณีที่นักวิจัยตองการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ตามเอกสารที่ใชและแบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(med_56_2.1_6.2) สามารถดาวน
โหลดเอกสารไดทhttp://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload3
ี่
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_2.1_6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที1294/2557
่
med_57_2.1_6.2 เอกสารที่ใชสําหรับจดทรัพยสินทางปญญา
แบบฟอรมบันทึกขอความขอใหดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ. 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I)
การคิดรอบป : ตัวตั้ง = ปการศึกษา
ตัวหาร = ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
เบอรโทรศัพท 089-280-7792
ผูรับผิดชอบ : คุณอดิศร แสงซื่อ
เบอรโทรศัพท 083-615-2413
เกณฑการประเมิน
การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 220,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 100,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เทากับ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
X5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ
คะแนนที่ไดในระดับคณะ

= คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกลุมสาขาวิชาในคณะ

หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และ นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
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3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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
ขอมูลพื้นฐาน
ลําดับ
ขอมูลพื้นฐาน
ที่
1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน
2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบัน
3 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน
4 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน
5 จํานวนรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
6 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
7 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
8 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
9 จํานวนวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
10 จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยทั้งหมด
11 จํานวนเงินสนับสนุนฯ ตออาจารยประจํา
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หนวยวัด

ประเมินตนเอง

ผลตรวจประเมิน

บาท
บาท
บาท

21,442,710.00
12,920,333.87
-

21,442,710.00
15,620,433.87
-

บาท

-

-

บาท

34,363,043.87

37,063,143.87

คน

210

210

คน

-

-

คน
คน
คน
บาท/คน

21
231
163,633.54

21
231
176,491.16
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_2.2_1

med_57_2.2_2

รายการหลักฐาน
สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากภายใน ประจําป 2558
สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากจากงบประมาณแผนดิน
สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร
สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดศูนยการแพทยฯ
สรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ประจําป 2558 พรอมแนบสัญญาการรับทุนที่มีการลงนามและอนุมัติเรียบรอยแลว

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
150,000.00
159,234.69

คะแนนการประเมินตนเอง
4.55

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
150,000.00
176,491.16

คะแนนการประเมินตนเอง
4.90

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ (O)
การคิดรอบป : ตัวตั้ง = ปปฎิทิน
ตัวหาร = ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ผูรับผิดชอบ : คุณอดิศร แสงซื่อ

เบอรโทรศัพท 089-280-7792
เบอรโทรศัพท 083-615-2413

เกณฑการประเมิน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 คะแนน
60
60
40

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย
x 100
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2557 คณะแพทยศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน 231 คน
โดยมีผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพรรวม 103 ชิ้นงาน คิดเปนรอยละของผลงานวิชาการหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตามเกณฑ = 42.60 (ผลรวมถวงน้ําหนัก/จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด*100)
ขอมูลพื้นฐาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนรวมของบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ/

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คา
น้ําหนัก
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(ชิ้นงาน)

จํานวน
ชิ้นงานในป
2557
231
231
210
21
103

ผลรวมถวง
น้ําหนัก
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ลําดับ
ที่
9
10
11

12

13
14
15
16

17

ขอมูลพื้นฐาน
เผยแพร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ
จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให
ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คา
น้ําหนัก

จํานวน
ชิ้นงานในป
2557

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

1

0.40

0.20
0.20
0.40

0.40

0.40
0.60
0.60
0.80

0.80
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ลําดับ
ที่

ขอมูลพื้นฐาน

18

คา
น้ําหนัก

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
0.80
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
19 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
0.80
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
20 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
1.00
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
21 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
1.00
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
22 จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
1.00
23 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผาน
1.00
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
24 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
1.00
ใหดําเนินการ
25 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหม และไดรับการ 1.00
จดทะเบียน
26 จํานวนตําราที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
1.00
ทางวิชาการแลว
27 จํานวนหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
1.00
ตําแหนงทางวิชาการแลว
28 จํานวนงานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
1.00
ตําแหนงทางวิชาการแลว
29 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน 1.00
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ
30 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
1.00
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ
31 จํานวนงานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
1.00
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
32 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
0.20
จํานวนผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จํานวน
ชิ้นงานในป
2557
13

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

7

5.60

54

54.00

5

5.00

5

5.00

2

2.00

2

2.00

10.40

85.20
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ลําดับ
ที่

ขอมูลพื้นฐาน

คา
น้ําหนัก

33

จํานวน
ชิ้นงานในป
2557

จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
0.40
มหาวิทยาลัย
34 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.60
35 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
0.80
รวมมือระหวางประเทศ
36 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
1.00
14
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

14
14
98.40

รายการหลักฐานอางอิง
ตารางที่ 1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประทั้งหมด ในปการศึกษา 2557
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_2.3_1.1 จํานวนรายชื่ออาจารยประทั้งหมด
ตารางที่ 2 รายชื่อผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (คาน้ําหนัก 0.40) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 1 ชิ้นงาน
ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
1

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
ชื่อเจาของ
สมบูรณ (Full Paper)
ผลงาน
ที่ไดรับการตีพิมพ
และผูรวม
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ)
ชุดอุปกรณตรวจวัณโรค รศ.ดร.โกสุม
ชนิด มัยโคแบคทีเรียม ทู จันทรศิริ
เบอรคุโลซีส

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อวารสาร วัน-เดือน-ปที่
เผยแพร

อยูใน
ฐานขอมูลใด

24 ต.ค.2557-12 มิ.ย.2560

กรมทรัพยสิน
ทางปญญา
เลขที่อนุ
สิทธิบัตร
9263

รหัสหลักฐาน
med_57_2.3_2.1

หนา 53

ตารางที่ 3 รายชื่อ บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
(คาน้ําหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 13 ชิ้นงาน
ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
1

2

3

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

ผลของการปรับปรุง
ลําดับหัวเรื่องและเนื้อหา
การสอนชีวเคมีที่มีตอ
ความสามารถในการ
เรียนรูในกลุมนิสิตแพทย

กรรณิกา
เสริมสุวิทยวงศ,
จันทรทรา
ตนันทยุทธวงศ,วาสนา
สุขุมศิริชาติ,
วัลยา ธเนศพงศธรรม,
สิรินันทนิลวรางกูร,
นุจรี ตัญจพัฒนกุล,
โกสุม จันทนศิร,ิ
รมิดา วัฒนโภคาสิน
การศึกษาอุบัติการณและ ศรัยอร ธงอินเนตร,
การดํา เนินโรคของทารก ชนาธิป ลือวิเศษ
แรกเกิดที่สงสัยวามีเสียง ไพบูลย
ฟูหัวใจชนิดปกติใน
โรงพยาบาลศูนย
การแพทยฯ
การวินิจฉัยการบาดเจ็บ อรศิริ อมรวิทยาชาญ
ของชองทองชนิดไมมี
แผลทะลุดวย
เครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

- วารสารการแพทย
และวิทยาศาสตร
สุขภาพ
ฉบับที่ 21 เลมที่ 1
เดือนเมษายน 2557
- 29 กรกฎาคม 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.1

- วารสารการแพทย
และวิทยาศาสตร
สุขภาพฉบับที่ 21 เลม
ที่ 1 เดือนเมษายน
2557
- 29 กรกฎาคม 2557
- วารสารการแพทย
และวิทยาศาสตร
สุขภาพฉบับที่ 21 เลม
ที่ 1 เดือนเมษายน
2557
- 29 กรกฎาคม 2557
วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับที่ 21 เลมที่ 2
เดือนสิงหาคม 2557
- 1 ตุลาคม 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.2

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.3

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.4

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

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับที่ 21 เลมที่ 2
เดือนสิงหาคม 2557
- 1 ตุลาคม 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.5

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

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับที่ 21 เลมที่ 2
เดือนสิงหาคม 2557
- 1 ตุลาคม 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.6

4

การผาตัดตอหินในตาหมู ชัยพร แผแพทยคุณ,
เสียชีวิต และตากระตาย ศุภชัย วงศพิเชฐชัย
มีชีวิตดวยเครื่องผาตัดตอ
หินแบบเข็มอัตโนมัติ

5

ความแมนยําของการ
แปลผลเอ็กซเรย
คอมพิวเตอรสมองของ
แพทยเพิ่มพูนทักษะ ณ
หองฉุกเฉินชวงนอกเวลา
ราชการ โรงพยาบาลศูนย
การฯ
เปรียบเทียบคะแนนการ
ปอนนมโดยอุปกรณเสริม
กับการปอนแกวในการ
เขาเตา

6

ชื่อวารสาร วันเดือน-ปที่เผยแพร
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หนา 54

ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

ชื่อวารสาร วันเดือน-ปที่เผยแพร

7

การบริโภคผักผลไมสด
การออกกํา ลังกายและ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว
นอยของวัยรุนไทย

มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล
,
ทวิมา ศิริรัศมี,
บุปผา ศิริรัศมี

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับที่ 21 เลมที่ 2
เดือนสิงหาคม 2557
- 1 ตุลาคม 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.7

8

การทําความสะอาดและ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ปนเปอนเบลดและดาม
จับของเครื่องสองตรวจ
กลองเสียง
ความสัมพันธระหวาง
ความแปรปรวนของอัตรา
การเตนของหัวใจกับ
พาราไทรอยดฮอรโมนใน
ผูปวยที่ไดรับการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียม
บุคลากรทางการแพทย
กับการรับสัมผัสยาเคมี
บําบัดในหอผูปวยมะเร็ง

ทัศนีย ลิมปโสภณ,
เฟองฟา อุตรารัชตกิจ,
อรษา สุตเธียรกุล,
วรพจน ตันติศิริวัฒน,
กนกรัตน ศิริพานิชกร
วีระศักดิ์ อัศววงศ
อารยะ,ภัทรวีรินทรวร
รัฐสุนทร,สิรินันทนิลว
รางกูร,
อัมพร จาริยะพงศสกุล

วชิรเวชสาร
- ปที่ 58 ฉบับที่ 2
หนา 13-22 ป พ.ศ.
2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.8

ธรรมศาสตรเวชสาร
ปที่ : 14 ฉบับที่ : 2
เลขหนา : 153-162
ปพ.ศ. : 2557
- 24 มกราคม 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.9

ศรีนครินทรเวชสาร
ปที่ : 29 ฉบับที่ : 3
เลขหนา : 249-255
ปพ.ศ. : 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.10

วารสารพิษวิทยาไทย
ปที่ : 29 ฉบับที่ : 1-2
เลขหนา : 8-22 ป
พ.ศ. : 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.11

วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศ
ไทย
ปที่ : 59 ฉบับที่ :
2 เลขหนา : 97110 ปพ.ศ. : 2557

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.12

วิทยาศาสตร มข.
Volume 42, Number 1,

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_3.13

9

10

11

12

13

นิตยา นาจวง,
ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือ
กาล, ฉัตรชัย เอก
ปญญาสกุล, สุธีร รัต
นมงคลกุล
การประเมินความเสี่ยง กมลวรรณ พรมเทศ,
ตอการเกิดมะเร็งของการ อรวรรณ แกวบุญชู,
รับสัมผัสฟอรมัลดีไฮด
กิติพงษ หาญเจริญ,
ทางการหายใจในนิสิต
ฉัตรชัย เอกปญญา
แพทยระหวางเรียน
สกุล
ภาคปฏิบัติทางกายวิภาค
คุณสมบัติของแบบคัด
ณัทธร พิทยรัตนเสถียร
กรองโรคสมาธิสั้นชื่อ
, ธันวรุจน บูรณะสุข
Swanson, Nolan, and สกุล, ดุษฎี จึงศิรกุล
Pelham IV Scale
วิทย,
(SNAP-IV) และ
ทรงภูมิ เบญญากร
Strengths and
Difficulties
Questionnaire สวนที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรม
อยูไมนิ่ง/สมาธิสั้น (SDQADHD) ฉบับภาษาไทย
การสังเคราะหไฮดรอกซี ThongchaiKhamme
แซนโทนและการประเมิน e, Anan
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รหัสหลักฐาน

หนา 55

ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)
ฤทธิ์ยับยั้ง เอ็นไซมอะเซ
ติลโคลีนเอสเทอเรสและ
ความเปนพิษตอเซลล
ประสาท

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

ชื่อวารสาร วันเดือน-ปที่เผยแพร

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

Athipornchai,
212-220 2014
WanchalermUpama
ia, YamarateeJaisin
and
SunitSuksamrarn

ตารางที่ 4 รายชื่อ บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่
1 (คาน้ําหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 7 ชิ้นงาน
ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
1

2

3

4

5

6

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)
การประเมินการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม
ภาวิน พัวพรพงษ

ชื่อวารสาร วันเดือน-ปที่เผยแพร

วารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ฉบับที่ 21 เลมที่1
เดือนเมษายน 2557
- 29 กรกฎาคม 2557
การศึกษาความพึงพอใจ
รัชนี อัศวรุงนิรันดร,
วารสารการแพทยและ
ของผูรับและผูใหบริการ
รุจิกาญจน อัศวรุงนิ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา รันดร, พรพรรณ โรจน ฉบับที่ 21 เลมที่1
แสง
เดือนเมษายน 2557
- 29 กรกฎาคม 2557
ความสําเร็จในการรักษา กัญชนา งาวสุวรรณ, วารสารการแพทยและ
ภาวะน้ํา ตาลในเลือดต่ํา ปยนันท ชนไมตรี
วิทยาศาสตรสุขภาพ
จากมะเร็งตับดวยการให
ฉบับที่ 21 เลมที่ 2
เคมีบําบัดผานทางหลอด
เดือนสิงหาคม 2557
เลือดแดง
- 1 ตุลาคม 2557
การรักษาแผลเรื้อรังใน
วรพล อรามรัศมีกุล
วารสารการแพทยและ
ผูปวยเทาเบาหวาน โดย
วิทยาศาสตรสุขภาพ
การใชเฝอกแบบสัมผัสทุก
ฉบับที่ 21 เลมที่3
สัดสวน
เดือนธันวาคม 2557
- 24 ธันวาคม 2557
ผลของการจัดทานอนขณะ หทัยชนก นิติกุล,
วารสารสภาการ
และหลังใหนมทางสายให สุดาภรณพยัคฆเรือง, พยาบาล
อาหารตอความสามารถใน นงลักษณ จินตนาดิลก - ปที่ 29 ฉบับที่ 4
การรับนมในทารกเกิดกอน ,จันทนา พันธบูรณะ
หนา 32-44 ป พ.ศ.
กําหนดที่มีน้ําหนักตัวนอย
2557
การใชยา Angiotensin
จิรายุทธ จันทรมา
พุทธชินราชเวชสาร
Converting Enzyme
ปที่ : 31 ฉบับที่ : 3
Inhibitor (ACEIs) รวมกับ
เลขหนา : 479-485
ยา Angiotensin II
ปพ.ศ. : 2557
Receptor Antagonist
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อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_4.1

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_4.2

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_4.3

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_4.4

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_4.5

TCI
ลําดับที่ 1

med_57_2.3_4.6

หนา 56

ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
7

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)
(ARBs)
Optimising Bedside
Teaching in Obstetrics
and Gynaecology

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

พรรณวรา ปริตกุล

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

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด
TCI
ลําดับที่ 1

รหัสหลักฐาน

med_57_2.3_4.7

ตารางที่ 5 รายชื่อ บทความวิจัย ฉบับสมบูรณที่ ตีพิมพในวารสาร ทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(คาน้ําหนัก 1.00)ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 54 ชิ้นงาน
ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
1

2

3

4

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศ
ที่จัดและวันเดือนป
ที่เผยแพร

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

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

Scopus

med_57_2.3_5.1

Scopus

med_57_2.3_5.2

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

Chittawatanarat K,
J Med Assoc Thai.
Chaiwat O, Morakul S, 2014 Jan; 97 Suppl
Pipanmekaporn T,
1:S45-54.
Thawitsri T,
Wacharasint P,
Fuengfoo P,
Chatmongkolchart S,
Akaraborworn O,
Pathonsamit C,
Poopipatpab S,
Chanthawong S, ChauIn W, Kusumaphanyo
C, Buppha P, Somrat C,
Kongsayreepong S.

Scopus,
PubMed

med_57_2.3_5.4

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

Waist Circumference,
Waist-to-Height Ratio
and Body Mass Index
and Updated
Reference Standards
Accuracy of VITROS
alcohol analysis for
post-mortem
specimens
Reduction of
atherogenic risk in
patients with type 2
diabetes by
curcuminoid extract: A
randomized
controlled trial
A multi-center thai
university-based
surgical intensive care
units study (THAI-SICU
study): Methodology
and ICU characteristics

SanguansakRerksupp
aphol,
LakkanaRerksuppaph
ol
Lekskulchai, V.

Chuengsamarn S,
Rattanamongkolgul
S,Phonrat B,
Tungtrongchitr R,
Jirawatnotai S.
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ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

Human
Reproduction
Volume 29, Issue 1,
January 2014,
Pages 146-154

Scopus

med_57_2.3_5.5

Value in Health
Regional Issues
Volume 3, Issue 1,
May 2014, Pages
59-66

Scopus

med_57_2.3_5.6

Chittawatanarat K,
Patjanasoontorn B,
Rungruanghiranya S.

J Med Assoc Thai.
2014 Jan;97 Suppl
1:S108-18.

Scopus,
PubMed

med_57_2.3_5.7

Cernecka H,
Pradidarcheep W,
Lamers WH, Schmidt
M, Michel MC.

NaunynSchmiedeberg's
Arch Pharmacol
(2014) 387:1117–
1127

PubMed

med_57_2.3_5.8

PubMed

med_57_2.3_5.9

Scopus,
PubMed

med_57_2.3_5.10

Scopus,
PubMed

med_57_2.3_5.11

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

5

Effects of
dehydroepiandrostero
ne on in vivo ovine
follicular
development

6

A cost-utility analysis
comparing standard
axillary lymph node
dissection with
sentinel lymph node
biopsy in patients with
early stage breast
cancer in Thailand
Thai-shock survey
2013: Survey of shock
management in
Thailand
Rat β3-adrenoceptor
protein expression:
antibody validation
and distribution in rat
gastrointestinal and
urogenital tissues.
Age-related decrease
of the phosphorus
content in the
ligamentumcapitisfem
oris of monkeys.

Narkwichean, A.ab ,
Jayaprakasan, K.ac,
Maalouf, W.E.a,
Hernandez-Medrano,
J.H.a, Pincott-Allen,
C.a, Campbell, B.K
Songtish, D.a ,
Praditsitthikorn, N.bc,
Teerawattananon, Y.b

7

8

9

10

11

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศ
ที่จัดและวันเดือนป
ที่เผยแพร

Biol Trace Elem
Res. 2014 Oct;
161(1):78-84. doi:
10.1007/s12011014-0074-9. Epub
2014 Jul 25.
PMID: 25055925
[PubMed - in
process]
Large scale study of
Chansaenroj J,
J Med Virol. 2014
HPV genotypes in
Junyangdikul P,
Apr; 86(4):601-7.
cervical cancer and
Chinchai T, Swangvaree doi:
different cytological
S, Karalak A, Gemma N, 10.1002/jmv.23769.
cervical specimens in Poovorawan Y.
Epub 2013 Oct 11.
Thailand.
PMID: 24127280
[PubMed - in
process]
Phenylpropanoids and Wangchuk P, Pyne SG, Nat Prod Commun.
furanocoumarins as
Keller PA,
2014 Jul; 9(7):957antibacterial and
Taweechotipatr M,
60.
antimalarial
Kamchonwongpaisane PMID: 25230503
Tohno Y, Tohno S,
Oishi T, Minami T,
Khanpetch P, Azuma C,
Quiggins R.
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ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)

12

13

14

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศ
ที่จัดและวันเดือนป
ที่เผยแพร

constituents of the
Bhutanese medicinal
plant
Pleurospermumamabil
e.
Anti-Helicobacter
pylori xanthones of
Garciniafusca.

S.

[PubMed - in
process]

Nontakham J,
Charoenram N, Upamai
W, Taweechotipatr M,
Suksamrarn S.

Low monocyte to
neutrophil ratio in
peripheral blood
associated with
disease complication
in primary
Plasmodium
falciparum infection.
Expression and
characterization of
recombinant GH11
xylanase from
thermotolerant
Streptomyces sp.
SWU10.

Tangteerawatana P,
Krudsood S,
Kanchanakhan N,
Troye-Blomberg M,
Khusmith S.

Arch Pharm Res.
2014 Aug;
37(8):972-7. doi:
10.1007/s12272013-0266-4. Epub
2013 Oct 24.
PMID: 24155023
[PubMed - in
process]
Southeast Asian J
Trop Med Public
Health. 2014 May;
45(3):517-30.
PMID: 24974635
[PubMed - indexed
for MEDLINE]

15

A piezoelectric-based
immunosensor for
high density
lipoprotein particle
measurement.

16

Aureobasidiumpullula
ns as a source of
liamocins (heavy oils)
with anticancer
activity.

ApplBiochemBiotec
hnol. 2014 Jan;
172(1):436-46. doi:
10.1007/s12010013-0508-4. Epub
2013 Oct 3.
PMID: 24197520
[PubMed - indexed
for MEDLINE]
Chunta S, Suk-Anake J, Analyst. 2014 Sep
Chansiri K, Promptmas 21; 139(18):458692. doi:
C.
10.1039/c4an00601
a.
PMID: 25030774
[PubMed - in
process]
World J
Manitchotpisit P,
Watanapokasin R, Price MicrobiolBiotechno
NP, Bischoff KM, Tayeh l. 2014 Nov;
30(11):3013. doi:
M, Teeraworawit S,
Kriwong S, Leathers TD. 10.1007/s11274014-1716-y. No

Sukhumsirichart W,
Deesukon W,
Kawakami T,
Matsumoto S, Seesom
W, Sakamoto T.
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อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

PubMed

med_57_2.3_5.12

PubMed

med_57_2.3_5.13

PubMed

med_57_2.3_5.14

PubMed

med_57_2.3_5.15

PubMed

med_57_2.3_5.16

หนา 59

ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

17

New depside from
Citrus reticulata
Blanco.

Phetkul U,
Phongpaichit S,
Watanapokasin R,
Mahabusarakam W.

18

A new
bisanthraquinone and
cytotoxic xanthones
from
Cratoxylumcochinchin
ense.

Rattanaburi S, Daus M,
Watanapokasin R,
Mahabusarakam W.

19

Selected activities of
Buachan P,
Citrus maxima Merr.
Chularojmontri L,
fruits on human
Wattanapitayakul SK.
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Curcumin I mediates
neuroprotective effect
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caspase-3 activation in
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protein and their
characteristics.
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J Infect Public
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print]
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Jul 11.

PubMed

med_57_2.3_5.27
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patients with type 2
diabetes.
Tobacco smoke
exposure and breast
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urban females.
Proteinase 3–
dependent caspase-3
cleavage modulates
neutrophil death and
inflammation

Puapornpong P,
Raungrongmorakot K,
Mahasitthiwat V,
Ketsuwan S.

30

31

32

33

34

35

Preservation of
Labyrinthine
Structures While

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศ
ที่จัดและวันเดือนป
ที่เผยแพร

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

Ophthalmology.
2014 Feb;
121(2):603-9. doi:
10.1016/j.ophtha.2
013.09.010. Epub
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ahead of print]
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J Diabetes
Complications.
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28(2):124-9. doi:
10.1016/j.jdiacomp.
2013.12.002. Epub
2013 Dec 12.
Asian Pac J Cancer
Prev. 2014;
15(17):7407-11.

Loison F, Zhu H,
Karatepe K, Kasorn A,
Liu P, Ye K, Zhou J,
Cao S, Gong H, Jenne
DE, Remold-O'Donnell
E, Xu Y, Luo HR.
Savardekar A, Nagata T,
Kiatsoontorn K,
Terakawa Y, Ishibashi K,

J Clin Invest. 2014
Oct 1;
124(10):4445-58.
doi:
10.1172/JCI76246.
Epub 2014 Sep 2.
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2014 September October; 82(3-
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staffing in Thai
intensive care units
(ICU-Resource I study).
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BK.
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4(10):e005767. doi:
10.1136/bmjopen2014-005767.
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J Minim Invasive
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10.1016/j.jmig.2014
.01.018. Epub2014
Jan 25.
J Med Assoc Thai.
2014 Jan; 97 Suppl
1:S38-44.
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med_57_2.3_5.37

PubMed

med_57_2.3_5.38

J Med Assoc Thai.
2014 Jan; 97 Suppl
1:S31-7.
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med_57_2.3_5.39

J Med Assoc Thai.
2014 Jan; 97 Suppl
1:S22-30.
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med_57_2.3_5.40

J Med Assoc Thai.
2014 Jan; 97 Suppl
1:S15-21.
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med_57_2.3_5.41

Chittawatanarat K,
Bhurayanontachai R,
Thongchai C; Thai
Society of Critical Care
Medicine Study
Group.(Rungruanghiran
ya S,)
Non-cardiopulmonary Chittawatanarat K,
monitoring in Thai-ICU Morakul S, Thawitsri T;
(ICU-RESOURCE I
Thai Society of Critical
study).
Care Medicine Study
Group.(Rungruanghiran
ya S,)
Effects of ICU
Chittawatanarat K,
characters, human
Sataworn D, Thongchai
resources and
C; Thai Society of
workload to outcome Critical Care Medicine
indicators in Thai ICUs: Study
the results of ICUGroup.(Rungruanghiran
RESOURCE I study.
ya S,)
Cardiopulmonary
Chittawatanarat K,
monitoring in Thai
Wattanathum A,
ICUs (ICU-rESOURCE I Chaiwat O; Thai
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JN, Zhao Y, Tan EK.
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PRRT2 mutations.
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Smithrithee R, Akiyama
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doi:
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PubMed
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3. Epub 2014 Mar
14.
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Open
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Journal of
Zoological
Research 2014. 10
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Biomed Res Int.
2014;2014:868567
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J Med Assoc Thai
2014; 97 (Suppl. 2):
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Scopus,
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Chaunchaiyakul R,
Kongkhum S,
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Parathakornku J.

Adaptive Medicine
2014. 6(2): 80-85.
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med_57_2.3_5.51
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Medical
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Medical
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patterns of fractures in
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risk factors for
avascular necrosis and
chondrolysis in
patients with slipped
capital femoral
epiphysis
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Dealing with vascular
conundrums with MR
imaging

Angthong, W*.,
Semelka, R.C.
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Unexpected causes of
pulmonary hypertension in
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rural man with right-sided
heart failure
Erysipelothrixrhusiopathiae
bacteremia without
endocarditis associated
with psoas abscess: the
first case report in
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Chemical constituents and
biological activities of
Zanthoxylumlimonella
(Rutaceae): A review

Angkananard, T.,
Chonmaitree, P.,
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anatomical localization
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consideration..
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Chayakulkeeree
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RadiolClin North Am.
2014 Jul; 52(4):86182. doi:
10.1016/j.rcl.2014.02.
002. Epub 2014 Apr
2.
Am J Case Rep. 2014
Apr 30; 15:180-4. doi:
10.12659/AJCR.89034
0. eCollection 2014.

scopus,
PubMed

med_57_2.3_6.1

scopus,
PubMed

med_57_2.3_6.2

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

PubMed

med_57_2.3_6.3

PubMed

med_57_2.3_6.4

PubMed

med_57_2.3_6.5

Tropical Journal of
Supabphol, R.,
Tangjitjareonkun, Pharmaceutical
Research
J.
Volume 13, Issue 12,
1 December 2014,
Pages 2119-2130
Methawasin K,
J Med Assoc Thai.
Bhidayasiri R,
2014 Sep; 97(9):977Phanthumchinda 81.
K, Kaufman L.
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Difficut Surgical
Infections
(Necrotizing Fasciitis
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ศัลยศาสตรและอาการ
ของโรคทางศัลยกรรม
(ปวดทอง Abdominal
Pain)
ภาวะติดเชื้อรุนแรงที่
ตองรักษาดวยศัลยกรรม
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Infection (Empyema
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Intra-abdominal
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เซ็ทโปรดักชั่น
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รหัสหลักฐาน

วุฒิชัย ธนาพงศธร,
ปริญญา อัครานุรักษกุล,
ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

หจก.สินทวีกิจ พริ้น
ติ้ง กรุงเทพฯ 2554

med_57_2.3_7.3

ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

หจก.ยงเกียรติออฟ
เซ็ทโปรดักชั่น
กรุงเทพฯ 2554

med_57_2.3_7.4

ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

เม็ดทรายพริ้นติ้ง
กรุงเทพฯ 2547

med_57_2.3_7.5

ตารางที่ 8 รายชื่อ หนังสือ ที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00)
ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ชิ้นงาน
ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
1

2

ชื่อแหลงเผยแพร
ชื่อผลงานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงาน จังหวัดและประเทศที่
(ไทย/อังกฤษ)
และผูรวม
จัดและวันเดือนปที่
เผยแพร
การตรวจปสสาวะ
พัชรินทร แสงจารึก บริษัทอมรินพริ้นติ้ง
, สุภาพร วิวัฒนกุล แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน) กรุงเทพฯ
2555
กายวิภาคศาสตรและ
พรรณี หนูซื่อตรง, สํานักพิมพแหง
สรีรวิทยาของระบบตอม อรพิน เกิด
จุฬาลงกรณ
ไรทอ
ประเสริฐ
มหาวิทยาลัย 2555

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อยูใน
ฐานขอมูลใด

รหัสหลักฐาน
med_57_2.3_8.1

med_57_2.3_8.2
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ตารางที่ 9 รายชื่อตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ชิ้นงาน
ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
1

2

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)
ระบบทางเดินอาหาร
และการประยุกต
สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ตําราเรื่อง
เสนและสายในเวช
ปฏิบัติศัลยกรรม

ชื่อแหลงเผยแพร
ชื่อเจาของผลงาน จังหวัดและประเทศที่
และผูรวม
จัดและวันเดือนปที่
เผยแพร
ผศ.นพ.สมนึก นิล
สํานักพิมพแหง
บุหงา และ ผศ.ดร.
จุฬาลงกรณ
อุดมศรี โชวพิทธพร
มหาวิทยาลัย,
ชัย
พ.ศ. 2557
คณาจารยภาควิชา
ศัลยศาสตร

อยูใน
ฐานขอมูลใด

รหัสหลักฐาน

1.0

med_57_2.3_9.1

1.0

med_57_2.3_9.2

สินทวีกิจ พริ้นติ้ง,
กุมภาพันธ 2557

ตารางที่ 10 รายชื่อ ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
1.00) ในป พ.ศ. 2557 จํานวน 14 ชิ้นงาน
ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

1

Trypanosome DNA

Kosum Chaisiri

2

Haemoplasma Gold-nano
DNA sensor Kit

Somchai
Santiwatanakul,
Kosum Chansiri

3

E.canis Gold-nano DNA
sensor Kit

SomchaiSantiwatanak
ul, Kosum Chansiri

4

Color Band Quantimeter

Kosum Chansiri

5

HBV DNA sensor Kit for
Detection of Hepatitis B
Virus

Somchai
Santiwatanakul,
Kosum Chansiri

6

DNF DNA sensor Kit for

Somchai
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ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและ
ประเทศที่จัดและ
วันเดือนปที่
เผยแพร

4th International
Festival of
Innovation, April
22th – 24th,
2014, Shiraz, Iran
4th International
Festival of
Innovation, April
22th – 24th,
2014, Shiraz, Iran
4th International
Festival of
Innovation, April
22th – 24th,
2014, Shiraz, Iran
8th International
Exhibition of
Inventions, 2014,
China
th
8 International
Exhibition of
Inventions, 2014,
China
8th International

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

(คาน้ําหนัก

รหัสหลักฐาน
med_57_2.3_10.1

med_57_2.3_10.2

med_57_2.3_10.3

med_57_2.3_10.4

med_57_2.3_10.5

med_57_2.3_10.6
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ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม

Defection of Dengue Fever Santiwatanakul,
Virus
Kosum Chansiri
7

2-in-1 DNA sensor Kit for
Defection of Salmonella
and Listeria in Food
Products
Kit de detection de
Shigella et Enteroinvasiva
E. coil (EIEC)

Somchai
Santiwatanakul,
KosumChansiri

9

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

Somchai
Santiwatanakul,
Kosum Chansiri

10

Kit de detection de
Listeria

Somchai
Santiwatanakul,
KosumChansiri

11

Kit de detection de la
filiariase chez I’Homme

Somchai
Santiwatanakul,
Kosum Chansiri

12

Kit pour controller les
bacteriesbioplastiquesdan
s I’ADN

Kosum Chansiri

13

Shigella and
EnteroinrasiveE.coli DNA
sensor Kit

Somchai
Santiwatanakul,
Kosum Chansiri

8

Somchai
Santiwatanakul,
Kosum Chansiri
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ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและ
ประเทศที่จัดและ
วันเดือนปที่
เผยแพร

Exhibition of
Inventions, 2014,
China
th
8 International
Exhibition of
Inventions, 2014,
China
Salon
International Des
Inventions
Geneve, 4 April
2014,
Switzerland
Salon
International Des
Inventions
Geneve, 4 April
2014,
Switzerland
Salon
International Des
Inventions
Geneve, 4 April
2014,
Switzerland
Salon
International Des
Inventions
Geneve, 4 April
2014,
Switzerland
Salon
International Des
Inventions
Geneve, 4 April
2014,
Switzerland
42nd
International
Exhibition of
Inventions of
Geneva (2-6
April 2014)
Hongkong

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน

med_57_2.3_10.7

med_57_2.3_10.8

med_57_2.3_10.9

med_57_2.3_10.1
0

med_57_2.3_10.1
1

med_57_2.3_10.1
2

med_57_2.3_10.1
3
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ลําดับที่
(คา
น้ําหนัก)
14

ชื่อผลงานสรางสรรค
(ไทย/อังกฤษ)
Bioplastic Bacteria
Screening DNA Sensor Kit

ชื่อเจาของผลงาน
และผูรวม
Kosum Chansiri

ชื่อแหลงเผยแพร
จังหวัดและ
ประเทศที่จัดและ
วันเดือนปที่
เผยแพร
42nd
International
Exhibition of
Inventions of
Geneva, China

อยูใน
ฐานขอมูล
ใด

รหัสหลักฐาน
med_57_2.3_10.1
4

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
60
34.29

คะแนนการประเมินตนเอง
2.86

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
60
42.60

คะแนนการประเมินตนเอง
3.55

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : คณบดี
ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ ฝายการแพทยฯ
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา คําไพเราะ
คุณสมพจน หวลมานพ
คุณนิตยา ขวัญสุวรรณ
คุณสุมาลี มณีวงษ
คุณอรุณี จันทรแสง
คุณวัชรินทร รอดภัย
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

เบอรโทรศัพท 081-647-5637
เบอรโทรศัพท 089-913-4058
เบอรโทรศัพท 089-441-3959
เบอรโทรศัพท 090-987-2795
เบอรโทรศัพท 089-609-3589
เบอรโทรศัพท 081-754-7063
เบอรโทรศัพท 086-557-9413
เบอรโทรศัพท 084-120-5334
เบอรโทรศัพท 081-552-6593
เบอรโทรศัพท 081-774-4116
คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม และเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ผลการดําเนินการ
คณะแพทยศาสตรไดจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของ
สังคม โดยใหนิสิตแพทยลงพื้นที่สํารวจชุมชนภายใตการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตรชุมชน
ภาคปฎิบัติ1 (วช 281) (med_57_3.1_1.1) พบ วามี ปญหาดานสุขภาพทั้งการ เจ็บปวยดวยโรคทั่วไป โรค
เรื้อรังที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น การเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง ปญหายาเสพติด ปญหาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ และปญหาเพศสัมพันธในวัยรุน โดยชุมชนในพื้นที่มีความตองการในดานการสรางเสริมสุขภาพและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรค การคัดกรองโรคเบื้องตน และ การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดการ
เจ็บปวย โดยกําหนดตัวชี้วัดไวในแผนยุทธศาสตรที่ 2 ของ SMART MED คือ ยุทธศาสตร การบริหารที่เนน
เปาหมายของคณะแพทยศาสตร (Management to Excellence) กลยุทธ Ma2 สรางชุมชนตนแบบ
ดานสุขภาพ มีตัวชี้วัดจํานวน 2 ตัว KPI Ma2.1 จํานวนโครงการบริการชุมชนเพิ่มขึ้น 2 เรื่อง/ป
และ KPI Ma2.2 โครงการบริการวิชาการเพื่อบริการชุมชนโดยบุคลากรและ/หรือนิสิตที่มีการบรูณา
การรวมกับการเรียนการสอนและ/
หรืองานวิจัย 1 โครงการ (med_57_3.1_1.2) และไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ
2558 ที่สอดคลองกับกลยุทธ Ma2 สราง
ชุมชนตนแบบดานสุขภาพ และพันธกิจที่ 3
ใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จิตสํานึก และรับผิดชอบตอชุมชน
จํานวน 25 โครงการ ไวภายใตแผนปฏิบัติราชการคณะ
แพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป
งบประมาณ 2558 (med_57_3.1_1.3)เสนอตอที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ครั้ง
ที่ 10/2557 วันที่ 2 4 กันยายน 2557 วาระที่ 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. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะความรูในการดูแลตนเองของผูปวยที่มีภาวะขอเขา
เสื่อม
8. โครงการพัฒนาการลูกรัก
9. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการดูแลผิวหนาใหหางไกลจากฝา
เสนอของบประมาณตอศูนยบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตชื่อโครงการบริการวิชาการศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อชุมชน พรอมอีก2 โครงการคือ 1. โครงการศูนยนมแมชุมชน และ
2. โครงการการสงเสริมความจําและการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (med_57_3.1_1.5)
ดังนั้น คณะแพทยศาสตรจึงได ถอดแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ2558 มาเปนแผนปฏิบัติราชการดานการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 27 โครงการ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่
3/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 วาระที่ 1.4.2 (med_57_3.1_1.6)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_3.1_1.1
med_57_3.1_1.2
med_57_3.1_1.3
med_57_3.1_1.4
med_57_3.1_1.5
med_57_3.1_1.6

รายการหลักฐาน
ผลการสํารวจความตองการของชุมชน
แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2557-2561
แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั10/2557
้งที่
วันที่ 24 กันยายน 2557
บันทึกขอความเรื่อง แจงผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน ป พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั3/2558
้งที่ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
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2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

ผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ
เพื่อใหความรูแกบุคลากร ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไปในกา
เลิกบุหรี่ และเสริมพลังและแรงจูงใจในการมีสวนรวม
สนับสนุนใหกําลังใจแกผูที่ตองการเลิกบุหรี่
2 โครงการชุมชนตนแบบปลอดบุหรี่
เพื่อจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ในชุมชน เพื่อกระตุนใหประชาชนใน
ชุมชนใหความสําคัญกับการเลิกบุหรี่ สรางเครือขายสถาน
บริการบําบัดผูเสพยาสูบใหไดมาตรฐานในจังหวัดนครนายก
เพื่อใหผูสูบบุหรี่โดยเฉพาะผูปวยเรื้อรัง ไดรับการบําบัดรักษา
ตามแนวทางการรักษาที่ถูกตองเพื่อปองกันและบรรเทาอาก
ของโรคที่เกิดขึ้นในอนาคต
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะความรูในผูปวยที่มีภาวะขอเขาเสื่อมไดรับความรูที่ถูกตองในการดูแล
ตนเองในชุมชนเขตที่รับผิดชอบหลักประกันทั่วหนา และ
การดูแลตนเองของผูปวยที่มีภาวะขอเขาเสื่อม
เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูและ
สามารถนําไปเผยแพรในชุมชนไดอยางมีคุณภาพ
4 โครงการพัฒนาการลูกรัก
เพื่อใหผูปกครองไดรับความรู ความเขาใจและทราบแนวทาง
ในการดูแลบุตรหลานที่เปนเด็กพิเศษ
5 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการดูแลผิวหนาใหหางไก เพื่อใหความรูแกบุคลากรศูนยการแพทยฯ และบุคคลทั่วไปที
จากฝา
สนใจรูวิธีการรักษาฝาอยางไรใหปลอดภัย และถูกวิธี
6 โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแ จะจัดโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2558
ในทารกปวย
7 โครงการพัฒนาเครือขายปฐมภูมิศูนยการแพทย ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมช
กิจกรรม โครงการสรางแรงบันดาลใจและอบรม
และสงเสริมดานกิจกรรมและการแสดงออกดานวิชาการแก
อสม.ในเขตรับผิดชอบไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ
พัฒนาศักยภาพ อสม. (วัน อสม. แหงชาติ)
อยางตอเนื่อง
8 โครงการแนวทางสรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อ ไมดําเนินการจัดโครงการ
ชีวีมีสุข
9 โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ไมดําเนินการจัดโครงการ
เสนเสียง
10 โครงการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน เพื่อเพิ่มพูนความรูเครือขายSRRT ระดับตําบลในการเฝาระวัง
และปองกันโรคติดตอ เพื่อพัฒนาระบบการเฝาระวังและ
พื้นที่ 3 ตําบล (บึงศาล คลองใหญ ชุมพล)
กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขายปฐมภูมิศูนยการแพท
ยฯ ปองกันโรคติดตอในชุมชน
11 โครงการเรื่องการใหความรูและตรวจคัดกรองโรคจอ เพื่อเปนการใหความรู และการบริการตรวจคัดกรองโรคจอ
ประสาทตาเสื่อมในผูสูงอายุ
ประสาทเสื่อมในผูสูงอายุ
12 โครงการใหความรูและคัดกรองเบื้องตนโรคตอหิน เพื่อใหการบริการตรวจคัดกรองโรคตอหินแกประชาชน และ
ใหความรูในการดูแล ปองกัน และการรักษา
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โครงการ/กิจกรรม
13 โครงการศูนยนมแมเพื่อชุมชน

ผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ
เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบลไดรับความรู และ
สรางเครือขายการเรียนรูรวมกันดูแลการเลี้ยงลูกดวยนมแมใ
ชุมชน เพื่อใหนิสิตแพทยไดฝกปฏิบัติการใชทักษะการสื่อสาร
14 การสงเสริมความจําและการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ 1. ผูสูงอายุและครอบครัวในเขตอําเภอองครักษ
สมองเสื่อม
จังหวัดนครนายกมีความรูเรื่องโรคสมองเสื่อม
2. ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมไดรับการสงเสริมความจํา
โดยใช Neurobie Exercise
15 โครงการสานรัก ถักทอสายใย เลานิทานกอนนอนแก เพื่อใหเด็กปวยปฐมวัยและผูปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
เด็กปวยปฐมวัยw 9/2
เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอาน และมีความรู คติเตือนใจ
จากสื่อนิทาน
16 โครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก
เพื่อใหนิสิตแพทยไดตระหนักถึงการดูแลผูปวยเด็กแบบองค
รวม
17 โครงการเครือขายครอบครัวสัมพันธ
เพื่อลดความตึงเครียดของบิดามารดาของผูปวยทารก และ
สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางบิด-มารดา
า
ลดความขัดแยง
ของบิดา-มารดา และครอบครัว และเปนชองทางในการสื่อส
ระหวางบิดา-มารดา และครอบครัวกับทีมสุขภาพ
18 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558
เพื่อใหเด็กและเยาวชน และเด็กในหอผูปวยไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดและวิตก
(รวมโครงการเวทีนี้ของเรา)
กังวลตอความเจ็บปวยขณะรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
19 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตบุคลากร นิสิต
เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรูจักการฝกนั่งสมาธิ สงเสริม
คณะแพทยศาสตร และชุมชน (บูรณาการรวมกับการ สุขภาพจิตสงผลใหการทํางานดีขึ้น
เรียนการสอนรายวิชาจิตเวชศาสตร)
20 โครงการสงเสริมทันตสุขศึกษา
เพื่อใหบริการทันตกรรม และใหคําปรึกษาเกี่ยวทันตสุขภาพ
แกประชาชนตามนโยบายงานวันทันตสาธารณสุข
21 โครงการใหความรูสูชุมชน
ไมดําเนินการจัดโครงการ
22 โครงการหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพ เพื่อใหบริการตรวจ รักษาแกครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป 2558 (บูรณาการ และผูยากไรไดมีโอกาสไดรับการตรวจ รักษาจากแพทย
รวมกับการเรียนการสอน และ/หรือแบบ
R2R)
23 โครงการใหความรูกับประชาชนเพื่อฟอกเลือด ลางไต ไมดําเนินการจัดโครงการ
24 โครงการใหความรูเกี่ยวกับโรคพารคินสันเพื่อ
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคพารคินสัน สงเสริมความเขาใ
ประชาชน“สนุก เฮฮา ประสาพารคินสัน ปที่ 2
การรักษาดวยยา เปนการพบประสังสรรคระหวางผูปวย แล
เรื่อง ทองผูกเรื่องใหญทําไงดี”
ของแพทย เปนการผอนคลายความเครียดของผูปวยและผูดู
เปนกิจกรรมใหนิสิตแพทยสามารถเขารวมและวางรากฐานค
ความเขาใจเบื้องตนในการดูแลผูปวยที่มีปญหาการเดิน การ
เคลื่อนไหว และเรื่องทองผูก ในผูปวยสูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มขึ
25 โครงการวันเบาหวานโลก
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
และครอบครัวและใหผูรับบริการไดรับความรูและสามารถ
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
26 โครงการเมาไมขับและขับขี่ปลอดภัย
เพื่อใหความรูกับนักเรียนระดับชั้นมัทธยมศึกษาตอนตนเรื่อง
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โครงการ/กิจกรรม
27 โครงการวันแมแหงชาติ เรื่อง ศูนยการแพทยฯ
รพ.สายใยครอบครัว

ผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ
การขับขี่และผลของการดื่มสุรา และอันตรายจากการขับขี่
หลังจากดื่มสุรา
จะจัดโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2558

คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําป
การศึกษา 2557 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว เพื่อใหประชาชนมีความรูและสามารถนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งใหนิสิตแพทยไดฝกทักษะทางการสื่อสารและมีสวนรวมในการใหความรูแกผูปวยได ซึ่ง
ผลการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม ทั้งสิ้น 21 โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ
ไดแก โครงการวันแมแหงชาติ เรื่อง ศูนยการแพทยฯ รพ. สายใยครอบครัว และโครงการพัฒนาระบบการสงเสริม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมในทารกปวย ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคม และไมดําเนินการจัด 4 โครงการ ไดแก โครงการให
ความรูสูชุมชน ,โครงการใหความรูกับประชาชนเพื่อฟอกเลือดลางไต ,โครงการแนวทางสรางเสริมการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพื่อชีวีมีสุข และโครงการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเสนเสียง ซึ่งติดตามไปยังผูรับผิดชอบโครงการ
พบวาวิทยากรไมสามารถมาบรรยายในเวลาที่จะจัดโครงการได เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ และชวงเวลาในการจัด
โครงการเปนชวงปดภาคเรียน ทําใหกลุมเปาหมาย(อาจารย,ครู) ไมสามารถเขารวมโครงการได รวมถึงงบประมาณ
ในการจัดโครงการไมเพียงพอ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_3.1_2.1 โครงการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร ปการศึก2557
ษา จํานวน21 โครงการ
3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
ผลการดําเนินการ
คณะแพทยศาสตรไดดําเนินโครงการดานการสงเสริม ปองกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลาทุกโครงการ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_3.1_3.1 โครงการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร ปการศึก2557
ษา จํานวน21 โครงการ
(ดูเอกสารอางอิงmed_57_3.1_2.1)
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
คณะแพทยศาสตรมีการ
ติดตามและประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ ของโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ภายใตยุทธศาสตร ( SMART MED) นําเสนอที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน
2558 วาระที่ 3.6 (med_57_3.1_4.1) พบวา Ma2.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ เพิ่มขึ้น 8 โครงการ (บรรลุ)
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และ Ma2.2 โครงการบริการวิชาการเพื่อบริการชุมชนโดยบุคลากรและ/หรือนิสิตที่มีการ บูรณาการรวมกับเรียน
การสอนและ/หรืองานวิจัย จํานวน 4 โครงการ (บรรลุ) สวนผลการดําเนินงานของแตละโครงการบริการวิชาการ
(med_57_3.1_4.2) เสนอที่ประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วาระที่
3.4.2 (med_57_3.1_4.3)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_3.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ คณะฯ ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 3.6
med_57_3.1_4.2 ผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการดานบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2558
med_57_3.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 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 สื่อสารแนวทางการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกภาควิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
ตอบสนองตอกลยุทธในการเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ
2. การดําเนินโครงการยังไมเปนไปตามรอบการเบิกจายงบประมาณ แนวทางการแกไข ชี้แจงและติดตาม
ใหหนวยงานดําเนินการโครงการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการใหบริการวิชาการ
จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ เรื่องโครงการไมตอบ สนองตอกลยุทธใน
การเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ นั้น ในการจัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 จะ
พิจารณาโครงการใหตอบสนองกลยุทธ การเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ กอนจัดทําเปนแผนบริการวิชาการ
ตอไป พรอมติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนของโครงการและรอบการเบิกจายงบประมาณ
นอกจากนี้ พบวาตัวชี้วัดของกลยุทธการเปนชุมชนตนแบบดานสุขภาพ ที่ระบุวามีโครงการบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น อยางนอย 2 เรื่อง/ป อาจจะสงผลใหการดําเนินโครงการบริการวิชาการในปตอๆไป ไม
บรรลุผลตามตัวชี้วัด ดังนั้น จะนําผลการดําเนินงานนี้ไปปรับปรุงตัวชี้วัดกลยุทธหลักของแผนบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ 2559 ตอไป
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_3.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
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6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอย
กวารอยละ 5 ของอาจารยประจําในคณะ
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการโดยมีการวางแผนยุทธศาสตรที่เปนงานตามพันธกิจกลัก
ใหบริการดานวิชาการและดานสุขภาพระดับตติยภูมิ เปนการใหบริการแกสังคม ผูปวย ประชาชนทั่วไปทั้งในและ
นอกคณะฯที่อยูในพื้นที่จังหวัดสระแกวและ/หรือจังหวัดนครนายกตามแผนบริการวิชาการแกชุมชนของ
มหาวิทยาลัย และมีการสงเสริมหรือสนับสนุนใหคณาอาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย อาทิ เชน โครงการออกหนวยแพทยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีฯ ครั้งที่ 60 และครั้งที่ 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
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รอง ผอ.ศูนยการแพทยฯ ฝายสนับสนุนการแพทยฯ
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ
รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ผูรายงานผล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ
คุณศุภวรรณ พันธุภักดี
คุณเสาวนีย จันทรนอย
คุณวลัยลักษณ พวงดี
คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
คุณจันทรทิมา เจริญสิงห
คุณสมพจน หวลมานพ
คุณนิตยา ขวัญสุวรรณ
คุณอํานาจ พลอยพลาย

เบอรโทรศัพท 089-476-2557
เบอรโทรศัพท 081-928-3800
เบอรโทรศัพท 081-824-4689
เบอรโทรศัพท 089-676-5593
เบอรโทรศัพท 081-561-3006
เบอรโทรศัพท 089-106-9155
เบอรโทรศัพท 086-814-4629
เบอรโทรศัพท 095-949-5438
เบอรโทรศัพท 087-989-0258
เบอรโทรศัพท 082-345-3774
เบอรโทรศัพท 081-754-7063
เบอรโทรศัพท 086-557-9413
เบอรโทรศัพท 087-995-5188

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 5
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) ตามพันธกิจที่ 4 คือ สืบสานและสรางองคความรูใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในโครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 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 และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ผลการดําเนินการ
คณะฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธดาน ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ
แพทยศาสตรและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน (med_57_4.1_2.1) ไดแก
1. การบรรลุตามเปาหมายของโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เปาหมายรอยละ 80 )
2. ระดับความภาคภูมิใจของนิสิตแพทยและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอคณะแพทยศาสตร (เปาหมาย ≥3.51
จาก 5 คะแนน)
3. ระดับความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (เปาหมาย ≥3.51 จาก 5 คะแนน)
คณะฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ประจําทุกป ซึ่งในปการศึกษา 2557 ไดมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานเปน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,629,44.70 บาท
มีโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งสิ้น 11 โครงการ ดังนี้
โครงการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1. โครงการวันแมแหงชาติ
- ระดับความจงรักภักดีตอสมเด็จ - ≥3.51 จาก 5 คะแนน
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
- ระดับความภาคภูมิใจของลูกตอ - ≥3.51 จาก 5 คะแนน
พระคุณแม
2. โครงการวันมหิดล
- ระดับความภาคภูมิใจที่มีตอ
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
คุณูปการของสมเด็จพระราชบิดา
3. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผู
- จํานวนบุคลากรและนิสิตที่เขา - จํานวน 200คน
เกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร รวมแสดงมุทิตาจิต
4. โครงการสงเสริมจริยธรรมความ
- จํานวนผูเขารวมงาน
- 335 คน
กตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของ - ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน - ≥3.51 จาก 5 คะแนน
นิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งาน - นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
ทําบุญเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ)
พระคุณอาจารยใหญ
5. โครงการสานสัมพันธบุคลากรและ - จํานวนของผูเขารวมกิจกรรม - ≥ 1,400 คน
ทําบุญวันปใหม
ภาพรวม (ระดับความสัมพันธที่ดี
ภายในคณะแพทยศาสตร)
- ระดับความพึงพอใจภาพรวมตอ - ≥3.51 จาก 5 คะแนน
การจัดโครงการ
- รอยละการมีสวนรวมของ
- ≥ 50%
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โครงการ

ตัวชี้วัด
ผูเขารวมงานตาม Theme
(Cowboy Party) ที่กําหนด
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน
- ระดับความภาคภูมิใจใน
สงกรานตและวันวันผูสูงอายุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
7. โครงการสงเสริมจริยธรรมความ
- ระดับความภาคภูมิใจของนิสิต
กตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของ แพทยมีความสํานึกตอพระคุณ
นิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย
อาจารยใหญ
(งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ)
8. โครงการทําบุญสัตวทดลอง
- รอยละของนิสิตที่เขารวม
โครงการฯ
- นิสิตแพทยมีความตระหนักถึง
คุณคาชีวิตของสัตวทดลอง
9. โครงการงานวันสถาปนาคณะ
- บุคลากรและนิสิตมีความภูมิใจ
แพทยศาสตร
และเกิดความรักความผูกพันกับ
คณะฯ
10. โครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสาน - ระดับความเขาใจและพึงพอใจ
พระพุทธศาสนาหลอเทียนและถวาย ในกิจกรรมทางพุทธศาสนา
เทียนเขาพรรษา
11. โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
- จัดหาสถานที่และปรับปรุงพื้นที่
ของคณะแพทยศาสตร มศว
จัดแสดงประวัติของคณะ
แพทยศาสตร

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

- รอยละ 80
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
- มีพื้นที่จัดตั้งหอจดหมายเหตุและ
มีการปรับปรุงสถานที่

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_4.1_2.1 งบประมาณสนับสนุนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงานบริหารและธุรการ
สํานักงานอํานวยการ เปนผูกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
แพทยศาสตรรวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตมีสวนรวม และรับผิดชอบดูแลใน
การดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว นอกจากนี้แตละโครงการจะมีผูรับผิดชอบในการของบประมาณและ
ดําเนินโครงการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ (med_57_4.1_3.11) ดังนี้
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
ผูรับผิดชอบโครงการ
1. โครงการวันแมแหงชาติ
5 สิงหาคม 2557
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
(med_57_4.1_3.1)
2. โครงการวันมหิดล
4 กันยายน 2557
สํานักงานอํานวยการและงาน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อโครงการ
(med_57_4.1_3.2)
3. โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญู
ตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิต
แพทยและนิสิตทันตแพทย
(งานทําบุญเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ)
(med_57_4.1_3.3)
4. โครงการสานสัมพันธบุคลากรและ
ทําบุญวันปใหม (med_57_4.1_3.4)
5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน
สงกรานตและวันวันผูสูงอายุ
(med_57_4.1_3.5)
6. โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญู
ตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิต
แพทยและนิสิตทันตแพทย (งานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ)
(med_57_4.1_3.6)
7. โครงการทําบุญสัตวทดลอง
(med_57_4.1_3.7)
8. โครงการงานวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร (med_57_4.1_3.8)
9. โครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหลอเทียนและถวายเทียน
เขาพรรษา (med_57_4.1_3.9)
10. โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุของ
คณะแพทยศาสตร มศว
(med_57_4.1_3.10)
11. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผู
เกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร

วันที่จัด
19 พฤศจิกายน 2557

ผูรับผิดชอบโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชากายวิภาคศาสตร

9 มกราคม 2558

สํานักงานอํานวยการ

7 เมษายน 2558

สํานักงานอํานวยการ

7 พฤษภาคม 2558

ภาควิชากายวิภาคศาสตร

8 พฤษภาคม 2558

หองปฏิบัติการรวม (MDL)

16 มิถุนายน 2558

งานบริหารและธุรการ

20 และ 27 กรกฎาคม 2558

งานบริหารและธุรการ

ตุลาคม 57 ถึง กันยายน 2558 งานบริหารและธุรการ
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
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รหัสหลักฐาน
med_57_4.1_3.7
med_57_4.1_3.8
med_57_4.1_3.9
med_57_4.1_3.10
med_57_4.1_3.11

รายการหลักฐาน
นิสิตทันตแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ)
โครงการทําบุญสัตวทดลอง
โครงการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร
โครงการทําบุญถวายเทียนเขาพรรษา
โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
สรุปผลการติดตามการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ที่วัดตามแผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งมีผลการดําเนินการดังนี้
1. การบรรลุตามเปาหมายของโครงการดานทํานุบํารุงศิลป ะและวัฒนธรรมบรรลุตามเปาหมายรอยละ
100 (เปาหมายรอยละ 80)
2. ระดับความภาคภูมิใจของนิสิตแพทยและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอคณะแพทยศาสตรเทากับ 4.43
คะแนน (เปาหมาย≥3.51 จาก 5 คะแนน)
3. ระดับความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เทากับ 4.59 คะแนน (เปาหมาย
≥3.51 จาก 5 คะแนน)
ผลการดําเนินงานของโครงการดานทํานุบํารุงศิลป
ะและวัฒนธรรม มีดังนี้
ผลการประเมิน
โครงการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ความสําเร็จ
1. โครงการวันแม
- ระดับความจงรักภักดีตอ - ≥3.51 จาก 5 คะแนน
- 4.59
แหงชาติ
สมเด็จพระนางเจาฯ
(med_57_4.1_4.1)
พระบรมราชินีนาถ
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
- 4.60
- ระดับความภาคภูมิใจของ
ลูกตอพระคุณแม
2. โครงการวันมหิดล
ระดับความภาคภูมิใจที่มีตอ ≥3.51 จาก 5 คะแนน
4.60
(med_57_4.1_4.2)
คุณูปการของสมเด็จพระ
ราชสุดา
3. โครงการสงเสริม
- จํานวนผูเขารวมงาน
- 335 คน
- 344 คน
จริยธรรมความกตัญูตอ - ความพึงพอใจของ
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
- 4.60
อาจารยใหญผูมีพระคุณ ผูเขารวมงาน
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน
- 4.50
ของนิสิตแพทยและนิสิต - นิสิตแพทยมีความสํานึก
ทันตแพทย (งานทําบุญ ตอพระคุณอาจารยใหญ
เลี้ยงพระรับอาจารยใหญ)
(med_57_4.1_4.3)
4. โครงการสานสัมพันธ - จํานวนของผูเขารวม
- ≥ 1,400 คน
- 1,404 คน
บุคลากรและทําบุญวันป กิจกรรมภาพรวม (ระดับ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โครงการ

ตัวชี้วัด

ใหม (med_57_4.1_4.4) ความสัมพันธที่ดีภายใน
คณะแพทยศาสตร)
- ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมตอการจัดโครงการ
- รอยละการมีสวนรวมของ
ผูเขารวมงานตาม Theme
(Cowboy Party) ที่
กําหนด
5 โครงการสืบสาน
ระดับความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมวันสงกรานต ศิลปวัฒนธรรมไทย
และวันผูสูงอายุ
(med_57_4.1_4.5)
6. โครงการสงเสริม
ระดับความภาคภูมิใจของ
จริยธรรมความกตัญูตอ นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
อาจารยใหญผูมีพระคุณ พระคุณอาจารยใหญ
ของนิสิตแพทยและนิสิต
ทันตแพทย (งานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ)
(med_57_4.1_4.6)
7. โครงการทําบุญ
- นิสิตแพทยมีความ
สัตวทดลอง
ตระหนักถึงคุณคาชีวิตของ
(med_57_4.1_4.7)
สัตวทดลอง
8.โครงการวันสถาปนา
ระดับความพึงพอใจ
คณะแพทยศาสตร
(med_57_4.1_4.8)
9. โครงการ
ระดับความเขาใจและพึง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พอใจในการกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาหลอ
พุทธศาสนา
เทียนเขาพรรษา
(med_57_4.1_4.9)
10.โครงการจัดตั้งหอ
จัดหาสถานที่และปรับปรุง
จดหมายเหตุคณะ
พื้นที่จัดแสดงประวัติของ
แพทยศาสตร มศว
คณะแพทยศาสตร
(med_57_4.1_4.10)

คาเปาหมาย

ผลการประเมิน
ความสําเร็จ

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน

- 4.70

- ≥ 50%

- 90%

≥3.51 จาก 5 คะแนน

4.77 คะแนน

≥3.51 จาก 5 คะแนน

4.30 คะแนน

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน

4.4 คะแนน

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน

4.70 คะแนน

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน

อยูระหวางดําเนินการ

มีพื้นที่จัดแสดงและมีการ
ปรับปรุง

ไดพื้นที่จัดสราง และมี
การปรับพื้นเพื่อใชเปนที่
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 มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ไดดําเนินโครงการไปทั้งสิ้น 10 โครงการ สําหรับอีก 1 โครงการ คือ
โครงการจัดงานมิทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ งดจัด เนื่องจากเปนความประสงคของผูเกษียณอายุ สําหรับ 10
โครงการ ประเมินแลว บรรลุตามเปาหมายทั้ง 10 โครงการ ผูจัดโครงการไดรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
(med_57_4.1_5.1) เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 12 มิถุนายน 2558 วาระที่
3.7 (med_57_4.1_5.2) เพื่อแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 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 ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 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 หนังสือพิมพสาลิกาทองถิ่น, หนังสือพิมพเกียรติภูมิ,
หนังสือพิมพบูรพา
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดําเนินการ
- ไมมี ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
6 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ สกอ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปงบประมาณ / ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : คณบดี
ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ
รองคณบดีฝายการศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ
ผูชวย ผอ.ฝายพัฒนาระบบบริการ
ประธานหลักสูตร
ผูรายงานผล : คุณนิตยา ขวัญสุวรรณ
คุณสุมาลี มณีวงษ
คุณนัฑพร เสนาปณฑ
คุณวนิดา วัฒนะ
คุณสายรุง ตรีสงฆ
คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
คุณศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
คุณสุพัตรา คําไพเราะ
คุณศุภวรรณ พันธุภักดี
คุณอดิศร แสงซื่อ
คุณอารีรัตน ศรีวรกุล
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

เบอรโทรศัพท 081-647-5637
เบอรโทรศัพท 089-913-4058
เบอรโทรศัพท 084-106-6377
เบอรโทรศัพท 089-676-5593
เบอรโทรศัพท 089-280-7792
เบอรโทรศัพท 081-836-7528
เบอรโทรศัพท 084-104-3310
เบอรโทรศัพท 081-824-4689
เบอรโทรศัพท 084-467-2392
เบอรโทรศัพท 086-557-9413
เบอรโทรศัพท 084-120-5334
เบอรโทรศัพท 089-897-0336
เบอรโทรศัพท 089-671-3133
เบอรโทรศัพท 089-777-3346
เบอรโทรศัพท 087-989-0258
เบอรโทรศัพท 086-557-5471
เบอรโทรศัพท 089-609-3589
เบอรโทรศัพท 089-106-9155
เบอรโทรศัพท 083-615-2413
เบอรโทรศัพท 086-970-8900

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะมหาวิทยาลัยรวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แนวทางการประเมิน
1.1 มีการวิเคราะหขอมูล SWOT ของคณะเพื่อใชในการพัฒนาแผนกลยุทธโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและ
กําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของคณะโดยกําหนดตัวบงชี้และ
คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะและถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร
1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้งและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
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) และชวงที่ 2 รอบ
6 เดือนหลังบริหารดวยแผนยุทธศาสตร SMART MED (med_57_5.1_1.2) ซึ่งทั้งสองแผนมีความสอดคลองกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ( med_57_5.1_1.3) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการ คําสั่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2145/2554 และ 1686/2555 ( med_57_5.1_1.4) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับ
นโยบาย และดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธโดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญาและ
วิสัยทัศนของ มศว พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กลุม ค 1 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว(พ.ศ. 2552-2561) (med_56_1.1_1.5)
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับประกอบดวย
ผูบริหาร คณาจารยและสายสนับสนุน รวมทั้งใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมโดยตอบแบบสอบถาม วิเคราะห SWOT
และเชิญผูบริหาร หัวหนาภาค วิชา หัวหนางานระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวน SWOT พรอมกําหนดตําแหนง
ยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 และ 17 มกราคม 2557 เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 ( med_56_1.1_1.6) และในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผูบริหารชุดปจจุบันได
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 87

ประชุมพิจาณาปรับแผนยุทธศาสตรเปน SMARTMED (med_57_5.1_1.2) ทั้งนี้ไดจัดใหมีการประชาพิจารณแผน
ยุทธศาสตรเมื่อวันที่ 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) เขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 4.6 (med_57_1.1_1.9)
1.2 คณะแพทยศาสตรมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ (med_57_5.1_1.10)
ในปงบประมาณ 2557 คณะแพทยศาสตรไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ( ROADMAPS) โดยแผนกลยุทธทาง
การเงินจึงมีการปรับเปลี่ยนเชนกันจากเดิมที่อยูในยุทธศาสตร M กลยุทธที่ 11 (Modern Management &
MSMC ) (sM11) กลยุทธการเงินอยูในยุทธศาสตรที่ 5 ของคณะแพทยศาสตร แผนยุทธศาสตรการบริหารที่เนน
เปาหมายของคณะแพทยศาสตร (Modern Management & MSMC ) Mindful health care +
SIMPLE+Maximize utilization management+Continuos quality) กลยุทธที่ sM11 กลยุทธการเงิน เพื่อ
ความมั่นคงของคณะฯ (S5,S6,W5,W7,W9,W12 ,O1 ,O6,T5,T6) โดยมีตัวชี้วัด 3 ตัว ไดแก
sM11 KPI 1 ผลการตรวจสอบงบการเงิน 1 ครั้ง/ป โดยผูตรวจสอบบัญชีภายนอกซึ่งรับรองโดยผู
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 ซึ่งกลยุทธการเงินอยูในยุทธศาสตรที่
2 ของคณะแพทยศาสตร แผนยุทธศาสตรการบริหารที่เนนเปาหมายของคณะแพทยศาสตร (Manangement to
Exellence) กลยุทธที่ Ma 7 กลยุทธการเงิน เพื่อความมั่นคงของคณะแพทยศาสตร ( 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
ดังนั้นจึงตองมีการดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรทางการเงินใหมเพื่อใหการดําเนินงานทางการเงิน
บรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามกลยุทธของคณะฯ โดยจัดทําเปนแผนระยะยาวชวงปงบประมาณ 2557-2561 ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.7
(med_57_5.1_1.11) โดยมีการวิเคราะห SWOT และนําเสนอออกมาเปนกลยุทธ 5 ดาน คือ กลยุทธเพิ่มรายได
กลยุทธการจัดสรร กลยุทธวางแผนการใชจายเงิน กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย (ลดรายจาย/เพิ่ม
ประสิทธิผล) และกลยุทธตรวจสอบการใชจายเงินอยางถูกตองและโปรงใส และไดนําแผนยุทธศาสตรการเงิน
ดังกลาวนําเสนอเขาที่ประชุมประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่
8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
(med_57_5.1_1.12)
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1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของคณะโดยกําหนดตัวบงชี้และ
คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะและถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร
คณะแพทยศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ และวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติการประจําป ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยทีมผูบริหารคณะไดจัดประชุมแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4
พันธกิจ ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
(med_57_5.1_1.2) ดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน ตรงกับพันธกิจคณะ ขอที่ 1 และตรงกับแผนกลยุทธ Academic Passion
2. ดานวิจัย ตรงกับพันธกิจคณะ ขอที่ 2 และตรงกับแผนกลยุทธ Research Capital
3. ดานบริการวิชาการ ตรงกับพันธกิจคณะ ขอที่ 3 และตรงกับแผนกลยุทธ Management to Excellence
4. ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตรงกับพันธกิจคณะ ขอที่ 4 และตรงกับแผนกลยุทธ
Dignity &
Values & Unity
มีการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ ไปยังหนวยงานภายในคณะ ดังนี้
1. ถายทอดผานที่ประชุมกรรมการประจําคณะครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 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
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
คณะแพทยศาสตร ไดมอบหมายใหงานนโยบายและแผนดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ 81 ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการติดตามเปนรายไตรมาส ปละ 4 ครั้
ง
(med_57_5.1_1.16) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2556 ถึงธันวาคม 2556 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557 วาระที่ 3.4 (med_57_5.1_1.17)
ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ตุล าคม 255
6 ถึง มีนาคม 255 7 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2557วันที่ 30 เมษายน 2557วาระที่ 3.2 (med_57_5.1_1.18)
ครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 255
6 ถึง มิถุนายน 255 7 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 3.4.3 (med_57_5.1_1.19)
ครั้งที่ 4 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 255
6 ถึง กันยายน 255 7 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.3 (med_57_5.1_1.20)
และในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2558 และเสนอตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา จํานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 วาระที่ 3.3 (med_57_5.1_1.21)
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ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 3.5 (med_57_5.1_1.22)
1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
คณะแพทยศาสตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธในปงบประมาณ
2557 เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 3.4.1 และ 3.4.2
(med_57_5.1_1.23)
ครั้งที่ 2 ตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตร SMART MED รอบ 6 เดือนหลัง เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 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 ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 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
ประจําคณะครั้งที่ 11/2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.4 (med_57_5.1_1.26) พบวา มีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ
เปาหมาย 8 ตัวชี้วัด จึงมอบหมายใหรองคณบดี รองผูอํานวยการ และหนวยงานที่เกี่ยวของหาแนวทาง เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงานและใหมีการทบทวนตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร SMART MED โดยนําเขาหารือในที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 วาระที่
4.3
(med_57_5.1_1.27) เพื่อทบทวน หารือ และแกไขตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ SMART MED ที่ไมบรรลุจํานวน 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 ในวันที่ 22 เมษายน 2558
(med_57_5.1_1.31, med_57_5.1_1.32) และในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ไดจัดประชุมเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร ประจําป 2558 (med_57_5.1_1.33) ที่ประชุมไดมีการหารือ ขอปรับยุทธศาสตร
SMART MED ใหสอดคลองกับการดําเนินงานอีกครั้ง ทั้งนี้งานนโยบายและแผน จะไดสรุปและนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะตอไป
รายการหลักฐาน
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รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.1_1.1 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ
ประจําปงบประมาณ2554 – 2558 (ROADMAPS)
med_57_5.1_1.2 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ
ประจําปงบประมาณ2557 – 2561 (SMART MED)
med_57_5.1_1.3 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร15 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 ฉบับที11และกรอบอุ
่
ดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2552-2561)
med_57_5.1_1.6 โครงการทบทวนและวิเคราะหSWOT Analysis คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ
วันที่ 24-25 ธันวาคม2556 , วันที่ 17 มกราคม2557
med_57_5.1_1.7 บันทึกขอความรวมมือแสดงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตร
(SMART MED) พรอมรายชื่อ
ผูเขารวมการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร
SMART MED วันที่ 30 เมษายน 2557
med_57_5.1_1.8 หนังสือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตร
(SMART MED)
ประจําปงบประมาณ 2557-2561 ของผูมีสวนไดสวนเสีย
med_57_5.1_1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 4.6
med_57_5.1_1.10 แผนกลยุทธทางการเงินคณะแพทยศาสตร
med_57_5.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.7
med_57_5.1_1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 วาระที่ 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 ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 25 มีนาคม 2557 วาระที่ 3.4
med_57_5.1_1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 30 เมษายน 2557 วาระที่ 3.2
med_57_5.1_1.19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2557
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 3.4.1-3.4.3
med_57_5.1_1.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.3 และ 3.4
med_57_5.1_1.21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั1/2558
้งที่
วันที่ 28 มกราคม 2558 วาระที่ 3.3
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รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.1_1.22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 3.5 และ 3.6
med_57_5.1_1.23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2557
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 3.4.1-3.4.3
med_57_5.1_1.24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.3 และ 3.4
med_57_5.1_1.25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 3.5 และ 3.6
med_57_5.1_1.26 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.3 และ 3.4
med_57_5.1_1.27 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558
med_57_5.1_1.28 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร
med_57_5.1_1.29 หนังสือขอความรวมมือวิเคราะหSWOT
med_57_5.1_1.30 หนังสือแจงผลการวิเคราะหSWOT
med_57_5.1_1.31 หนังสือขอเชิญเขารวมประชาพิจารณแผนฯ
SMART MED
med_57_5.1_1.32 รายชื่อผูเขารวมประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร วันที่ 22 เมษายน 2558
med_57_5.1_1.33 รายชื่อผูเขารวมประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร ประจําป 2558
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวนคาใชจาย
เพื่อพัฒนานิสิตอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหความคุมคาของการ
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 มีการวิเคราะหประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ประกอบดวย
- ตนทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเทากับตนทุนรวมหารดวย
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยคาที่คํานวณไดจะตองนอยกวาคูเทียบ
- ตนทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทําเทากับตนทุนรวมหารดวยจํานวนบัณฑิตที่มีงาน
ทําในปการศึกษานั้นโดยคาที่คํานวณไดจะตองนอยกวาคูเทียบ
2.4 มีการนําผลการวิเคราะหตามเกณฑขอ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเพื่อใหได
ขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคาตอไป
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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 ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย A ไมมีการคํานวณตนทุนตอหนวย
2.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
แสดงในแบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอหนวย
ระดับหลักสูตร (med_57_5.1_2.1)
สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร โครงการรวมฯ เปนหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ มีการเปดสอนเพียง 2
หลักสูตรในประเทศไทย ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย A ไมมีการคํานวณตนทุนตอหนวย
2.4 มีการนําผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 โดยประเมินวา หลักสูตรแพทยศาสตรที่คณะดําเนินการยังมี
ตนทุนที่สูง อยางไรก็ตามหลักสูตรทางดานแพทยศาสตรเปนหลักสูตรที่ผลิตแพทยซึ่งยังขาดแคลนและจําเปนตอ
การพัฒนาประเทศ (med_57_5.1_2.2)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.1_2.1 แบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอหนวยระดับหลักสูตร
med_57_5.1_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 22 กรกฏาคม 2558
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
แนวทางการประเมิน
3.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
3.2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงอยางนอย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะภายใตกรอบการวิเคราะห
ดังเชน
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- ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
- ดานการเงิน
- ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ดานปฏิบัติการ
- ดานบริบทอื่นๆ ของหนวยงาน เชน ดานภัยพิบัติดานชื่อเสียง ฯลฯ
ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเปนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธอยางนอย
2 ประเด็น
3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2
3.4 มีการวิเคราะหและระบุสาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เปนปจจัยภายในคณะและ
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯ
3.6 มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา
3.7 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
ผลการดําเนินการ
3.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
คณะฯ กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ ในกลยุทธที่ 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. ดานบริบทอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงไดแก
ดานความปลอดภัย และดานการบริหารจัดการ รองคณบดีที่เกี่ยวของและผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปน
ผูรับผิดชอบ
สําหรับศูนยการแพทยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ ซึ่ง
ประกอบดวยคณบดีคณะแพทยศาสตรเปนประธาน ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปนรองประธานรับผิดชอบ
ความเสี่ยงดานบริการวิชาการ ประกอบดวย 1) ความเสี่ยงดานคลินิก 2) ความเสี่ยงดานสนับสนุนวิชาการ3) ความ
เสี่ยงดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
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ดังเชน

3.2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงอยางนอย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะภายใตกรอบการวิเคราะห

- ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
- ดานการเงิน
- ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ดานปฏิบัติการ
- ดานบริบทอื่นๆของหนวยงานเชน ดานภัยพิบัติดานชื่อเสียงฯลฯ
ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเปนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธอยางนอย
2 ประเด็น
คณะฯ ไดมีการวิเคราะหและมีมติระบุประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ ตามบริบทของคณะ ทั้งสิ้น 6 ดาน
ไดแก ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ดานการบริหารและการคลัง ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และดานความปลอดภัย (med_57_5.1_3.5) โดยนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.2 และมีมติเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมาย
ใหฝายประกันคุณภาพดําเนินการตอ และมอบหมายใหงานนโยบายและแผนเพิ่มความเสี่ยงดานยุทธศาสตรขึ้นอีก
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 เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห/ระบุความ
เสี่ยง และคนหาปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบ/สรางความเสียหาย/ลดโอกาสตามบริบทขององคกร
(med_57_5.1_3.8)
ขอ 2

3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน

ทีมบริหารประชุมประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงระดับบริหาร/หนวยงาน จัดลําดับความเสี่ยงและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (med_57_5.1_3.9) และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
11/2557 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 (med_57_5.1_3.6)
3.4 มีการวิเคราะหและระบุสาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เปนปจจัยภายในคณะและ
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
คณะฯ มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมวิเคราะห และระบุสาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง
(ปจจัยความเสี่ยง) ทั้งที่เปนปจจัยภายในคณะและปจจัยภายนอก
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละดาน
ประเด็น
เรื่อง
สาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง
ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 1. การดําเนินงานดานยุทธศาสตรไม
ตัวบงชี้มีความแตกตางจากเดิมทําให
บรรลุเปาหมายและตัวบงชี้ 39 ตัวบงชี้ ผูรบั ผิดชอบจึงไมมีขอมูลแสดงผลการ
ดําเนินงานใหเปนขอมูลปจจุบัน(บรรลุ
เปาหมายที่ติดตามในรอบ 9 เดือน
จํานวน 24 ตัวบงชี้และไมบรรลุ 14
ตัวบงชี้)
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ประเด็น

ดานการเงิน
ดานปฏิบัติการ

ดานบริบทอื่นๆของ
หนวยงาน เชน ความ
ปลอดภัย
ดานบริบทอื่นๆของ
หนวยงาน เชน ความ
ปลอดภัย และดานการ
บริหารจัดการ

เรื่อง
2. SWOT Analysis ไมเปนไปตาม
ความเปนจริง

สาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง
บุคลากรไมเขาใจสภาพแวดลอม การ
วิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก
เนื่องจากการนับคะแนนที่ไดไม
ครบถวนทําใหขอมูลที่สรุปไดเปน
ขอมูลที่ไมแนนอน สงผลตอการทํา
แผนยุทธศาสตรตอไป
1. การเบิกจายงบประมาณไมทันตาม ขาดการวางแผนการใชเงินที่ชัดเจน
กําหนด
ขาดการใชเงินที่เปนระบบ และผูที่
เกี่ยวของไมตระหนักถึงความสําคัญ
1. การจัดทํา มคอ. 3-4 ไมทันเวลาที่ การรายงานไมไดเปนไปตามแผนที่
กําหนด
วางไวเนื่องจากมีบางรายวิชายังจัดทํา
มคอ ขึ้นเว็บไซตไมทันตามเวลา
2. การขาดแคลนงานวิจัยที่นําไปใช
จํานวนหนังสือรับรองการใชประโยชน
ประโยชน
ของผลงานววิจัยมีไมถึงรอยละ 20
(จํานวน 17 ผลงานตอจํานวนอาจารย
ประจํา 226.50 คิดเปน รอยละ 7.51
= 1.88 คะแนน)
3. ผลงานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพไม จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการ
เพียงพอ
รับรองคุณภาพมีจํานวนไมถึงรอยละ
10 ( จํานวน 22 ผลงานตออาจารย
ประจํา 226.50 คน คิดเปนรอยละ
5.96=2.98 คะแนน)
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงหลักเกณฑไมทันตอเกณฑ
ภายในระดับคณะไมผานเกณฑ
ที่เปลี่ยนแปลง และตัวบงชี้เกณฑการ
มาตรฐาน
ประเมิน สกอ. สมศ. มีการ
เปลี่ยนแปลงบอย บุคคลากรขาด
ความรูความเขาใจในเกณฑการ
ประเมิน
1. ความเสี่ยงตออัคคีภัย
บุคคลากรขาดทักษะในเรื่องการ
2. บอบําบัดน้ําเสียไมไดมาตรฐาน
ปองกันและระงับอัคคีภัย และขาด
วิธีการซักซอมกําหนดเสนทางอพยพ
การชวยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย
1. ความเสี่ยงทางดาน Clinic
การเฝาระวังไมเพียงพอ ความรูทักษะ
1.1 ความเสี่ยงทั่วไป
ของเจาหนาที่และการประสานงาน
1.2 ความเสี่ยงเฉพาะทางคลินิก
ภายในลาชา ไมชัดเจน และการไม
ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
การประเมินไมครบถวน ไมครอบคลุม
สงผลตอการวางแผนการดูแล และการ
วินิจฉัยโรคที่ลาชา
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ประเด็น

เรื่อง

สาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง
การใหบริการตรวจรักษา ที่ลาชา
เนื่องจากการพบแพทยเฉพาะทาง
ตองมีการรอคอยนาน
1.3 ขอรองเรียนระบบบริการ
การสื่อสารเรื่องระบบคิวไมชัดเจน
(Complaint management)
จึงทําผูปวยเกิดความไมพึงพอใจ
พฤติกรรมการใหบริการของ
เจาหนาที่ การแสดงกิริยาไมเหมาะสม
และการใชคําพูดโตเถียง ไมสุภาพ
วิเคราะหสาเหตุพบวา เหตุเกิดที่
หนวยงานเดิม และบุคคลเดิม ซึ่ง
หัวหนางานไดมีการพูดคุยตักเตือน
และใชขอกําหนดตามกฎระเบียบของ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ทรัพยสินภายในและนอกอาคารสูญ การตรวจตราไมครอบคลุมทุกพื้นที่
หาย ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ กลองวงจรปดไมครอบคลุมจุดเสี่ยง
บุคคลากรขาดความตระหนักเฝาระวัง
ทรัพยสิน
2. ระบบกาซทางการแพทยไมพรอมใช ขาดการ Maintenance ระบบ อายุ
งาน /ชํารุดทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ การใชงานหลายปเครื่องเสื่อมสภาพ
ขาดผูดูแลรับผิดชอบระบบโดยตรง
3. การบริหารความเสี่ยงระดับ 3/SE แนวทางปฏิบัติงานทีม RRT ไมชัดเจน
ขาดประสิทธิภาพ
บุคคลากรขาดความตระหนักและวิตก
กังวลตอการรายงานความเสี่ยง ความ
รุนแรงระดับ 3/SE
4. ระบบไฟฟาขัดของทําใหระบบ EMR เครื่องสํารองไฟฟามีไมครอบคลุมทุก
ลม
จุดบริการ และระบบไฟฟาลมทําให
ระบบ EMR ขัดของ

3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯ
คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับที่มีความเสี่ยงสูง มีการดําเนินการตามแผน และติดตามการ
ดําเนินงานที่ 6 เดือน (med_57_5.1_3.10)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสําคัญ Top 3 ในแต
ละโปรแกรม เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ มีการดําเนินการตามแผน และสงเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัย การลงนิเทศใหความรู/ความเขาใจในระบบบริหารความเสี่ยงโดย Safety team การ
ทบทวน Root cause analysis (RCA) และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของเหตุการณไมพึ่งประสงค ทั้งดาน
คลินิก
ดานบริการ และสนับสนุนบริการ ทั้งแบบ Focus Group และแบบทีมสหสาขาอยางตอเนื่อง
(med_57_5.1_3.11)
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3.6 มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา
คณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ 6
เดือน (med_57_5.1_3.10) โดยมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะแพทยฯ ปงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายใน และ
นําเสนอในการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 วาระ 3.3.3-3.3.4
(med_57_5.1_3.12) เพื่อนําเสนอตอฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรับการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (med_57_5.1_3.13)
ผลการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญมีดังนี้
ประเด็น
เรื่อง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผลการดําเนินงาน
ดานยุทธศาสตรหรือกล 1. การดําเนินงานดาน
การบรรลุเปาหมายของ
บรรลุทุกตัวชี้วัด
ยุทธ
ยุทธศาสตรไมบรรลุเปาหมาย ตัวบงชี้ดานยุทธศาสตร
และตัวบงชี้ 39 ตัวบงชี้
39 ตัวบงชี้
2. SWOT Analysis ไมเปนไป มีการอบรมใหความรู
บุคลากรมีความรูดาน
ตามความเปนจริง
ดาน SWOT Analysis
SWOT Analysis มาก
ขึ้น
ดานการเงิน
1. การเบิกจายงบประมาณไม การเบิกจายงบประมาณ การเบิกจายในไตรมาส
ทันตามกําหนด
ตรงตามกําหนด
ที่ 4 ครบตรงตาม
กําหนด
ดานปฏิบัติการ
1. การจัดทํา มคอ. 3-4 ไม
การจัดทํามคอ 3-4
ครบรอยละ 100
ทันเวลาที่กําหนด
ตรงตามกําหนด
2. ผลงานวิจัยมีปริมาณและ จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ จํานวนผลงานวิจัย
คุณภาพไมเพียงพอ
ตีพิมพนานาชาติ มี
จํานวน 49 ฉบับ
3. ผลการประเมินคุณภาพ
คะแนนผลการประเมิน ผลการประเมินตนเอง
การศึกษาภายในระดับคณะไม คุณภาพการศึกษาภายใน > 3.51 (อยูระหวางรอ
ผานเกณฑ
ระดับคณะ > 3.51
รับการประเมิน)
มาตรฐาน
ดานบริบทอื่นๆ ของ
1. ความเสี่ยงตออัคคีภัย
-มีการซอมแผนอัคคีภัย
มี
หนวยงาน เชน ความ
ปลอดภัย
2. บอบําบัดน้ําเสียไมได
คา BOD อยูในเกณฑ
อยูในเกณฑมาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
สําหรับศูนยการแพทยฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
ความกาวหนา ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ และคณะกรรมการบริหารศูนยการแพทยฯ
เพื่อกํากับใหมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานสรุปการควบคุมภายในตามแผนฯ และ
ประเมินผลความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
(med_57_5.1_3.14)
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3.7 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
คณะฯ ไดนําผลการประเมินและ ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 22
ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.2 ไปใชในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบป 2558 โดยจัดทําแผนความเสี่ยงใหครอบคลุม
พันธกิจหลักของคณะฯ และเพิ่มแผนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรขึ้นอีก 1 ประเด็น คือ SWOT Analysis ไมเปนไป
ตามความเปนจริง (med_57_5.1_3.5)
ศูนยการแพทยฯ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) สรพ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 255 6 ไปใชในการปรับแผน/วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
โดยจัดทํารายงานการปรับปรุงขอเสนอแนะ หลังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เสนอแก สรพ เพื่อเตรียม
ความพรอมในการ Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม 2558 (med_57_5.1_3.15)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_5.1_3.1
med_57_5.1_3.2
med_57_5.1_3.3
med_57_5.1_3.4
med_57_5.1_3.5
med_57_5.1_3.6
med_57_5.1_3.7
med_57_5.1_3.8
med_57_5.1_3.9
med_57_5.1_3.10
med_57_5.1_3.11
med_57_5.1_3.12
med_57_5.1_3.13
med_57_5.1_3.14
med_57_5.1_3.15

รายการหลักฐาน
แผนยุทธศาสตรของคณะ (กลยุทธที่ Ma4 บริหารความเสี่ยง)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนยการแพทยฯ
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงคณะฯ และศูนยการแพทยฯ
แผนบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 วาระที่ 3.2
แผนบริหารความเสี่ยง ศูนยการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ
รายงานการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2558
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 3.3.3-3.3.4
สรุปผลการประเมินการควบคุมดวยตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
แผนพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยง
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4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
1.
หลักประสิทธิผล E( ffectiveness)
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
นําผลการเยี่ยมบัณฑิตมาปรับปรุงทั้งในระดับภาควิชา และระดับหลักสูตร (med_57_5.1_4.2)
-การประเมินความคาดหวังของคนไขที่มาใชบริการ โดยจัดใหมีกลองรับขอเสนอแนะ (OP-Voice, IPVoice ) (med_57_5.1_4.3)
-แบบประเมินผูบริหาร (med_57_5.1_4.4)
4. หลักภาระรับผิดชอบ คือ
-ดูแลคนไขและใหความรูแกเครือขายบริการปฐมภูมิในพื้นที่ชุมชน 3 ตําบลที่โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ
รับผิดชอบ(med_57_5.1_4.5)
-จรรยาบรรณแพทยและการจัดการเกี่ยวกับขอรองเรียนของผูปวย องคกรแพทยไดตั้งคณะอนุกรรมการ
ดานจริยธรรม และมีการแกไขเกี่ยวกับขอรองเรียนดานจริยธรรมของแพทยที่ไดรับ (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 โครงการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร
ประจําป 2558
(med_57 _5.1 _4. 8) และโครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(KPI)
(med_57_5.1_4.9) และจัดใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่
1
(med_57_5.1_4.10)
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7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ
(med_57_5.1_4.11) คําสั่งคณะแพทยศาสตรเรื่อง มอบอํานาจหนาที่ใหรองคณบดีคณะแพทยศาสตร
(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 โครงการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตรประจําป2558
(med_57_5.1_4.8) และโครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI) (med_57_5.1_4.9) แบบ
ฉันทามติ ซึ่งไมมีการนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ทางฝายประกันคุณภาพยังได มีการประชุมพิจารณาตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อให
คนในคณะมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ (med_57_5.1_4.15)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_5.1_4.1
med_57_5.1_4.2
med_57_5.1_4.3
med_57_5.1_4.4
med_57_5.1_4.5
med_57_5.1_4.6
med_57_5.1_4.7
med_57_5.1_4.8
med_57_5.1_4.9
med_57_5.1_4.10
med_57_5.1_4.11
med_57_5.1_4.12
med_57_5.1_4.13

รายการหลักฐาน

แผนยุทธศาสตร และKPI
แบบประเมินเยี่ยมบัณฑิตของโรงพยาบาล (ผูใชบัณฑิต)
OP-Voice, IP-Voice
แบบประเมินผูบริหาร
โครงการสรางแรงบันดาลใจและอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม
.
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารองคกรแพทย
แบบบันทึกของดูคะแนนของนิสิต
โครงการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตรประจํ2558
าป
โครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปท1ี่
สรุปโครงการแฉลงนโยบายของรองคณบดี
คําสั่งคณะแพทยศาสตรเรื่อง มอบอํานาจหนาที่ใหรองคณบดีคณะแพทยศาสตร
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2556 ,วาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2555, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ .พศ. 2535 ,
จรรยาบรรณนักวิจัย
med_57_5.1_4.14 คําประกาศสิทธิผูปวย
med_57_5.1_4.15 โครงการประชุมพิจารณาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ภาควิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2557

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
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แนวทางการประเมิน
5.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานการจัดการความรูโดยมีผูบริหารคณะรวมเปนคณะทํางาน
5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรูโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สนับสนุนวิสัยทัศนกลยุทธหรือสอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยและกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางสอดคลอง
5.3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง
(Tacit
Knowledge) และรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูอื่นๆตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 2 เพื่อกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
5.4 บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอ 3 ไปปฏิบัติและผูรับผิดชอบหรือ
คณะทํางานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ
5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปการศึกษานี้หรือปการศึกษาที่ผานมาที่
นําไปใชงานตามขอ 4 แลวไดผลดีมาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงชี้ของแผนและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5.7 นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู
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) โดยมีคณบดีเปนที่ปรึกษาซึ่งทําหนาที่ในการจัดทําแผนดําเนินการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการความรู
5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรูโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สนับสนุนวิสัยทัศนกลยุทธหรือสอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยและกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางสอดคลอง
คณะฯ มีการกําหนดในแผนยุทธศาสตรสรางองคกรแหงการเรียEducation
นรู
and learning Organization กล
ยุทธที่ E 1 จัดการความรูที่ครอบคลุมทุกดานโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สนับสนุนวิสัยทัศนและกลยุทธและสมรรถนะหลักของคณะที่ครอบคลุมพันธกิจดานการเงิน ดานการเรียนการสอน
ดานวิจัย และดานประกันคุณภาพ (med_57_5.1_5.3, (med_57_5.1_5.4)
5.3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง
(Tacit
Knowledge) และรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูอื่นๆตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 2 เพื่อกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
คณะฯ มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง ( tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูจากกิจกรรมดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนดประเด็นดังนี้
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ดานการเรียน
ดานวิจัย
การสอน
เทคนิค “แนวปฏิบัติที่ เทคนิค”การเขียน
ดีในการคุมสอบ”
โครงการวิจัยใหไดรับ
(med_57_5.1_5.5)
ทุน จากแหลงทุน
ภายนอกสถาบัน”
(med_57_5.1_5.5)

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

ดานการเงิน

ดานบริการ

เทคนิค “การจัด
โครงการใหประสบ
ความสําเร็จและ
เทคนิคการเบิก
งบประมาณใหเปนไป
ตามแผนการใชงาน”

เทคนิค “การ
ใหบริการใหผูปวย
ประทับใจ”

วันที่ 27 มกราคม
2558 ณ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ คณะ
แพทยศาสตร

วันที่ 21 มกราคม
2558 ณ ภาควิชา
รังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร

(med_57_5.1_5.5)

(med_57_5.1_5.5)

วันที่ 27 เมษายน
วันที่ 20 มกราคม
2558 ณ หองเรียน 2558 ณ หองประชุม
รวม ชั้น 4 อาคารเรียน ชั้น 7 อาคารกายวิภาค
และปฏิบัติการ คณะ ศาสตร คณะ
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร มศว
ประสานมิตร

วันที่ 24 เมษายน 2558
ณ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คณะ
แพทยศาสตร

มีการเผยแพรเอกสาร
เปนประกาศของคณะ
แพทยศาสตร มศว
ความรูสูกลุมเปาหมาย
Website KM และ
Website KM งาน
แพทยศาสตรศึกษา

มีการเผยแพร
หนังสือเวียน และ
Website KM

มีการเผยแพร
Website KM

มีการเผยแพร
หนังสือเวียน และ
Website KM

มีการเผยแพร
Website KM

(med_57_5.1_5.6)

(med_57_5.1_5.6)

(med_57_5.1_5.6)

(med_57_5.1_5.6)

จัดโดย :
จัดโดย :
งานบริการการศึกษา/ งานวิจัยและวิเทศ
แพทยศาสตรศึกษา สัมพันธ

จัดโดย :
งานบริหารระบบ
คุณภาพ

จัดโดย :
งานบริหารระบบ
คุณภาพ

จัดโดย :
ภาควิชารังสีวิทยา

(med_57_5.1_5.6)

5.4 บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอ 3 ไปปฏิบัติและผูรับผิดชอบหรือ
คณะทํางานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ
ในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดนําผลจากกิจกรรมเรื่อง เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพ
ระดับภาควิชาของปการศึกษา 2556 มาปรับปรุงการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับภาควิชา
ของปการศึกษา 2557 (med_57_5.1_5.7) และมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูใชระบบ E-SAR
medicine ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา 2556 มาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยใหการ
ปฏิบัติงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ (med_57_5.1_5.8)
5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปการศึกษานี้หรือปการศึกษาที่ผานมาที่
นําไปใชงานตามขอ 4 แลวไดผลดีมาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
คณะฯ ไดนําแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่อง เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพภาควิชาได โดย
เผยแพรเปนลายลักษณอักษรลงในวารสาร Med SWU Weekly และ Website KM ของฝายประกันคุณภาพ มา
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ใชในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาประจําปการศึกษา
2557 เพื่อใหบุคลากร
กลุมเปาหมายสามารถคนหาเพิ่มพูนความรูและนําความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว ( med_57_5.1_5.9)
(med_57_5.1_5.10)
5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงชี้ของแผนและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดความรูตามตัวบงชี้ของแผนและรายงานผลการดําเนินงาน
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (med_57_5.1_5.11)
5.7 นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ในปตอไป
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่
8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 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
/กรรมการประจํ

าคณะ/กรรมการประจําสํานักงาน
คณบดี
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 “แนวปฏิบัติที่ดีในการคุมสอบ”
- เทคนิค “การเขียนโครงการวิจัยใหไดรับทุน จากแหลงทุนภายนอกสถาบัน”
- เทคนิค “การจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกันคุณภาพภาควิชาไดโดยใชระบบ
E-SAR Medicine”
- เทคนิค “การจัดโครงการใหประสบความสําเร็จและเทคนิคการเบิกงบประมาณใหเปนไปต
แผนการใชงาน”
- เทคนิค “การใหบริการใหผูปวยประทับใจ”
med_57_5.1_5.6 แนวปฏิบัติที่ดี
- เทคนิค “แนวปฏิบัติที่ดีในการคุมสอบ”
- 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
ประจําปการศึกษา2556”
- ระบบ E-SAR Medicine http://110.77.140.134/esar/index.asp
med_57_5.1_5.9 วารสารMed SWU Weekly
med_57_5.1_5.10 Website KM ของฝายประกันคุณภาพhttp://www.med.swu.ac.th/qms/
med_57_5.1_5.11 หนังสือเวียนมติกรณีเรงดวนพรอมลายเซ็นคณะกรรมการ
med_57_5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 ก.ค.2558 วาระที
3.3.2 ่
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
แนวทางการประเมิน
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง – จุดออนดานบุคลากรความ
ตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองคกร
ของคณะและครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
6.2 มีตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะทอนผลผลิตและผลลัพธ
6.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงชี้ของแผนและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
6.4 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ผลการดําเนินการ
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง – จุดออนดานบุคลากรความ
ตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองคกร
ของคณะและครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 5 ป โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรที่ 1 แผนยุทธศาสตรเพิ่ม
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับในหัวขอ S ของ ROADMAPS คือ Staff focus
(med_57_5.1_6.1)
1. แผนการบริหารบุคลากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากจํานวนบุคลากร และประเภทของบุคลากร (สาย
วิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อการบริหารใหเหมาะสมกับพันธกิจในแตละดาน ซึ่งพิจารณาในประเด็นบริหาร
อัตรากําลังบริหารคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการแขงขันและการขาดแคลนในกลุมวิชาชีพเฉพาะ เชน การ
ขอตําแหนงเพิ่ม การปรับเปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น โดยใช
KPI รายบุคคล เปนเครื่องมือในการติดตามผล
(med_57_5.1_6.2)
2. แผนการพัฒนาบุคลากร คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนไปพัฒนาตนเอง โดยมีเกณฑเฉลี่ยคือ ปละ 10,000 บาท ตอคนสําหรับอาจารย และ 5,000 บาท ตอคน
สําหรับสายสนับสนุน นอกจากนี้ คณะและมหาวิทยาลัยมีการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาดูงานและ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
- ทุนศึกษาตอตางประเทศ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ จํานวน
2,000,000 บาท
- ทุนศึกษาตอ/ฝกอบรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน
1,000,000 บาท
- ทุนประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ จํานวน 2,000,000 บาท
แผนพัฒนาบุคลากร กําหนดใหอาจารยแพทยใหมจากทุกภาควิชา เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโอเชี่ยน มารีนา ยอชท คลับ พัทยา
จังหวัดชลบุรีซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
(TQF:HEd) และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ แพทยสภา พ.ศ. 2555 ภาพรวมหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน อภิปรายบทบาทอาจารยที่ปรึกษา และเทคนิคการให
คําปรึกษา
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6.2 มีการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรอยูในแผน
ยุทธศาสตรที่ 1 ซึ่งมีอยู 2 กลยุทธ คือ กลยุทธที่ S1 จํานวนผูบริหารทุกระดับไดพัฒนาศักยภาพดานผูนําเพื่อการ
รับรองระดับชาติ (ตัวชี้วัด KPI S 1.1 ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนํา เปาหมายรอยละ 60) และ
กลยุทธที่ S2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความผูกพันของบุคลากร คณะแพทยศาสตร (ตัวชี้วัด KPI S2.2
รอยละของบุคลากรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก เปาหมาย≥ 80) และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณา นอกจากนี้ยังมีการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร เชน โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนาหนวยงาน (Good leader) โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (med_57_5.1_6.3) และสงบุคลากรระดับ
หัวหนาหนวยงานเขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(SWU-MDP)
รุนที่ 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. การเขารับการอบรมดานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรืออบรมอาจารย
ที่ปรึกษา
6.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงชี้ของแผนและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
คณะฯ ประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 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 ไดกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ S1, S2 และ ตัวบงชี้ KPI S1.1, KPI
S2.2) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการ
พัฒนาผูบริหารทุกระดับและบุคลากรระดับปฏิบัติการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตามผลประเมิน
ความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
เปาหมาย
ผลประเมิน
ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธ
ตัวบงชี้
(รอยละ)
(รอยละ)
แผนยุทธศาสตร เพิ่ม กลยุทธที่ S1 จํานวน
KPI S1.1 ผูบริหารทุก
60
100
ศักยภาพและคุณภาพ ผูบริหารทุกระดับที่ได
ระดับไดรับการพัฒนา
ชีวิตของบุคลากรทุก พัฒนาศักยภาพดานผูนํา ดานภาวะผูนํา
ระดับ (Staff Focus) เพื่อการรับรองคุณภาพ
ระดับชาติ
กลยุทธที่ S2 การพัฒนา KPI S2.2 รอยละของ
≥80
- สายวิชาการ
คุณภาพชีวิตและสราง บุคลากรเปาหมายที่
52.79
ความผูกพันของบุคลากร ไดรับการพัฒนาตาม
- สายสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร
สมรรถนะหลัก
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% ซึ่งต่ํากวาคาเปาหมาย และสายสนับสนุนวิชาการ มีผลการ
ประเมิน รอยละ 83.82 จากคาเปาหมาย ≥80% สูงกวาคาเปาหมาย
ดังนั้น ในสวนของบุคลากรระดับปฏิบัติการ สายวิชาการ ที่ผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมาย
จะตองหาแนวทางหรือสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักของแตละบุคคล โดยงานทรัพยากรบุคคล
จะดําเนินการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง ไปยังภาควิชาและหนวยงาน เพื่อสรุปจัดทําเปนแผนพัฒนา
บุคลากร พรอมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณเปนทุนพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหบุคลากรสายวิชาการไดไปประชุม
สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการในสายวิชาชีพของตนเองตอไป
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.1_6.1 แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร 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 ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ
แนวทางการประเมิน
7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.2 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย
1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ
2) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานขอมูลครบถวนตามที่
กําหนดในระบบ
CHE QA online
7.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและเชื่อมโยงสูแผน
กลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ
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7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีพัฒนาการของผล
การดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมินสูงขึ้นกวาปกอน
ผลการดําเนินการ
7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะแพทยศาสตรใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ
เปนคณะกรรมการอํานวยการงานประกันคุณภาพการศึกษา (med_57_5.1_7.1) คณะฯ กําหนดใหงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูในแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557-2561 กลยุทธที่ S1.2
คณะแพทยศาสตรไดผานการรับรองคุณภาพระบบ สกอ. สมศ. กพร. สรพ. ทั้ง 4 ระบบ(med_57_5.1_7.2) และ
ไดกําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศใชวันที่ 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 ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (med_57_5.1_7.6)
คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเปนที่ปรึกษา รองคณบดี
และผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธานและรองประธาน และมีหัวหนาหนวยงานทุกทานรวมเปน
กรรมการเพื่อดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (med_57_5.1_7.7) และมีหนวยงานงาน
บริหารระบบคุณภาพเปนหนวยสนับสนุนในดานการประกันคุณภาพจัดทําคูมือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสํานักงานคณบดี เพื่อใชประกอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
(med_57_5.1_7.8) นอกจากนี้ยังไดจัดทําระบบ E-SAR Medicine (med_57_5.1_7.9) ในปการศึกษา 2557
คณะฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครบถวนทั้งระดับภาควิชา หลักสูตร และสํานักงานคณบดี
(med_57_5.1_7.10)
7.2 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย
1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ
2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานขอมูลครบถวนตามที่
กําหนดในระบบ
CHE QA online
คณะกรรมการประกันคุณภาพไดกําหนดแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพโดยจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงาน (med_57_5.1_7.11) เพื่อควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1) ฝายประกันคุณภาพไดนําผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของปการศึกษา 2556 นําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เปนวาระที่
3.2.1
(med_57_5.1_7.12) เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเสนอมหาวิทยาลัยตอไป (med_57_5.1_7.13) และมีการ
ติดตามตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการประเมินตนเองระดับคณะรอบ
9 เดือน
(med_57_5.1_7.14) 2) คณะฯมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงในระบบ QA SAR Online ของมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันที่ 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) พัฒนาศูนยงานวิจัยเพื่อสรางงานวิจัยระดับนานาชาติ ( R2) พัฒนา
วารสารการแพทยฯ ( R4) สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ และดานบริการวิชาการ ( Ma2) สรางชุมชนตนแบบดาน
สุขภาพ (med_57_5.1_7.16)
7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีพัฒนาการของผล
การดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมินสูงขึ้นกวาปกอน
คณะแพทยศาสตรไดมีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมี
พัฒนาการของผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นจาก 4.48 ในปการศึกษา 2556 เปน 4.60 ในปการศึกษา
2557 (med_57_5.1_7.17)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_5.1_7.1
med_57_5.1_7.2
med_57_5.1_7.3
med_57_5.1_7.4
med_57_5.1_7.5
med_57_5.1_7.6
med_57_5.1_7.7
med_57_5.1_7.8
med_57_5.1_7.9
med_57_5.1_7.10
med_57_5.1_7.11
med_57_5.1_7.12
med_57_5.1_7.13
med_57_5.1_7.14
med_57_5.1_7.15
med_57_5.1_7.16
med_57_5.1_7.17

รายการหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะฯ
แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทย ฯ ประจําปงบประมาณ 2557
- 2561
นโยบายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามองคประกอบของระบบคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สํานักงานคณบดี
หนา Website ระบบ E-SAR Medicine (http://110.77.140.134/esar/index.asp)
ผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตร ภาควิชา และสํานักงานคณบดี
ปฏิทินการดําเนินงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2557
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา2557
ตารางสรุปผลการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึก2557
ษา
(รอบ 9 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครั5/2558
้งที่
วันที่ 22 เมษายน2558
แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา
2557 - 2561
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ สกอ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา
รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
คุณภัณฑารักษ พรหมแกว
คุณจันทรทิมา เจริญสิงห
คุณสุนันทา ปนมุข
คุณฐานียา กําเนิดนนท
คุณสุรีรัตน เรืองศรี
คุณวิไลวรรณ ทิพสิงห
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

เบอรโทรศัพท 084-106-6377
เบอรโทรศัพท 089-676-5593
เบอรโทรศัพท 087-989-0258
เบอรโทรศัพท 081-3413-316
เบอรโทรศัพท 082-345-3774
เบอรโทรศัพท 085-239-5995
เบอรโทรศัพท 081-494-6292
เบอรโทรศัพท 090-775-9469
เบอรโทรศัพท 092-268-2739

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดําเนินการ

แผนภูมิที่ 1
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คณะแพทยศาสตร มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (แผนภูมิที่ 1) ทุกหลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เพื่อรับผิดชอบ กํากับ ติดตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ทั้ง 7 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรปริญญาตรี 2
หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิต 5 หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพตาม
องคประกอบดังนี้
ลําดับที่
องคประกอบ
ระบบกํากับการดําเนินงาน
1
การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการในการกลั่นกรองอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหมี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหนาที่ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด
1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่ใหความรูดานการ
จัดทําและติดตามการจัดทํา มคอ.3-6 ใหไดครบถวนตาม
กําหนดเวลาและจัดทํา มคอ.7
2
บัณฑิต
2.1 มีการจัดโครงการเยี่ยมบัณฑิตเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
3
นิสิต
3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่ควบคุมกํากับ
ติดตามการรับนิสิต การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3.2 มีคณะกรรมการรับนิสิตใหมเปนผูดําเนินการคัดเลือกนิสิตใหม
ตามเกณฑ
3.3 มีการจัดโครงการคายสูฝนวันเปนหมอ โครงการปฐมนิเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมนิสิตกอนเขาเรียน
3.4 มีกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยการ
สอดแทรกความรูดานการทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและความเปนผูนําไปในรายวิชา พศก 621 เวชจริยศาสตร
3.5 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการพรีคลินิก
ทําหนาที่กํากับดูแลดานการรองเรียนของนิสิต
4
อาจารยประจําหลักสูตร 4.1 มีคณะกรรมการในการกลั่นกรองอาจารยประจําหลักสูตร ใหมี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
4.2 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรไปพัฒนาความรูดานแพทยศาสตรศึกษา
5
หลักสูตรการเรียนการสอน 5.1 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในการกํากับใหมีการ
การประเมินผูเรียน
ดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน เริ่มตั้งแตปการศึกษา
2555
6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 มีการสํารวจและวิเคราะหความเพียงพอสิ่งสนับการเรียนรูที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_5.2_1.1
med_57_5.2_1.2
med_57_5.2_1.3
med_57_5.2_1.4

รายการหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร
คูมือหลักสูตร (มคอ.2) ทั้ง 7 หลักสูตร
http://www.med.swu.ac.th/tqf/ (มคอ. 3-6)
รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดําเนินการ
ทั้ง 7 หลักสูตรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร (med_57_5.2_2.1) ทําหนาที่รับผิดชอบ
บริหารกํากับติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย
ประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีการรายงานผลการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่
10/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 วาระที่ 4.7 (med_57_5.2_2.2), ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
วาระที่ 3.2.1(med_57_5.2_2.3) และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อแจงในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 4.6 และวันที่ 24 ธันวาคม 2557
วาระที่ 3.2.1 (med_57_5.2_2.4) และครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (med_57_5.2_2.5)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_5.2_2.1
med_57_5.2_2.2
med_57_5.2_2.3
med_57_5.2_2.4
med_57_5.2_2.5

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร
รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาของหลักสูตรดังนี้
1. ดานงบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร 33,91,6100 บาทตอปการศึกษา
(med_57_5.2_3.1)
2. ดานบุคลากร มีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรโดยสนับสนุนใหไปอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาความรูดาน
แพทยศาสตรศึกษา (med_57_5.2_3.2)
3. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีการสํารวจ และวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
เพื่อพิจารณาปรับปรุงในสวนที่ยังเพียงพอ ผลการสํารวจมี ดังนี้ (med_57_5.2_3.3)
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รายการ
อาคารเรียน

หองเรียน

หองประชุมพรอม
ระบบ
Teleconference
งานวิจัย
หองสมุด
หองสืบคนขอมูล

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
หอพัก

เครือขายบริการ
อินเตอรเน็ต (WIFI)

องครักษ
อาคารคณะแพทย
ศูนยการแพทยฯ
- อาคารพรีคลินิกและ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 16 ชั้น มีจํานวน
วิทยาศาสตร 10 ชั้น
เตียงผูปวย 400 เตียง
10 ชั้น
พรอมระบบ ปฏิบัติการ
- อาคารกายวิภาคศาสตร 7ชั้น
Electrical Medical
Record (EMR)
- หองเรียนบรรยาย 200 ที่นั่ง - หองเรียนบรรยาย 200 ที่นั่ง -หองเรียนบรรยาย 150
2 หอง
2 หอง
ที่นั่ง 1 หอง
- หองบรรยาย 30 ที่นั่ง 2 หอง - หองเรียนกลุมยอย 10 หอง -หองเรียนบรรยาย
- หองเรียนกลุมยอย33หอง
- skill lab
ภาควิชา 9 หอง
- หองเรียนปฏิบัติการ 3 หอง
2 หอง
2 หอง
2 หอง
ประสานมิตร

หองวิจัยยอย 4 หอง
หองเครื่องมือกลาง 2 หอง
หองเลี้ยงสัตวทดลอง 1 หอง
ใชหอสมุดกลาง
-

-

อยูระหวางปรับปรุง
หองสมุด
จัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง
- มีเครื่องคอมพิวเตอรบริการ 30 เครื่อง
- คอมพิวเตอรแบบสื่อสารทั่วไปชนิดพกพาI-pad)
(
จํานวน 19 ชุด
อยูภายในหองสมุด

หอพักนิสิตแพทย 4 หลัง
หอพักแพทย 1หลัง
หอพักบุคลากร 1 หลัง
หอพักอาจารย 1 หลัง
หอพักพยาบาล 1 หลัง
มี WIFI ในพื้นที่ของอาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตรและองครักษ ศูนยการแพทย
ฯ และหอพักนิสิตแพทยศาสตรทุกตึก รวมจํานวนทั้งสิ้น 159 จุด
-

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตทุกรายวิชาของพรีคลินิกไดบริหารรายวิชาโดยอาศัยโปรแกรม A-tutor
และบางรายวิชาของคลินิกใชโปรแกรม Moodle เพื่อเปนการสื่อสาร และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
นอกจากองคประกอบในหองเรียน และแหลงคนควาหาความรูแลว คณะแพทยศาสตรไดใหความสําคัญดานอาคาร
สถานที่ ความสะอาด และความปลอดภัยของอาคารเรียนทั้ง 2 วิทยาเขต เนื่องจากเปนทั้งอาคารเรียน และ
ปฏิบัติการดานการเรียนการสอน โรงพยาบาล และสถานที่ปฏิบัติงาน และที่พักของบุคลากร อีกทั้งยังเปนที่จัด
กิจกรรมตางๆ ของนิสิต คณะแพทยศาสตรจึงไดตกแตงสถานที่ใหสวยงาม กอใหเกิดความสุขใจแกบุคลากร นิสิต
และผูมารับบริการ และมีการจางบริษัททําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลตามจุดตางๆ ที่กําหนด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 115

ไว มีการแลกบัตรเขาออกสําหรับบุคคลภายนอกที่จะขึ้นอาคารเรียนทั้งสองฝง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ
กลองวงจรปด เพื่อปองกัน และตรวจสอบเหตุการณภายในบริเวณตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ทางเดิน
ระหวางอาคาร และที่จอดรถ คณะแพทยศาสตร จึงไดมีการมอบหมายงานใหหนวยงานตางๆ มีหนาที่ดูแลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ ไดแก
- งานเวชนิทัศนดูแลหองประชุม หองเรียน โสตทัศนูปกรณ และผลิตสื่อการเรียนรู
- งานบริการการศึกษา ดูแลระบบการจัดการหองเรียน และหองปฏิบัติการ ฝงประสานมิตร
- งานแพทยศาสตรศึกษา ดูแลระบบการจัดการหองเรียน และหองปฏิบัติการ ฝงองครักษ
- สํานักงานคณบดี งานอาคารสถานที่ และงานชาง ดูแลระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และอาคาร
เรียน
- งานคอมพิวเตอร ดูแลระบบคอมพิวเตอรทั้งสองวิทยาเขต
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.2_3.1 สรุปงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรปงบประมาณ 2557
med_57_5.2_3.2 สรุปรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่เขารวมอบรมและสัมมนา
med_57_5.2_3.3 ภาพถายหองเรียนและหองปฏิบัติการ/ภาพถายอุปกรณการศึกษา
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรครบถวนทุกหลักสูตร ระหวางวันที่
13-17 กรกฎาคม 2558
(med_57_5.2_4.1) และรายงานผลการประเมินหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/255 8
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วาระแจงเพื่อพิจารณา (med_57_5.2_4.2)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.2_4.1 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 7 หลักสูตร
med_57_5.2_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/255 8 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
วาระแจงเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ผลการดําเนินการ
หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2556 (med_57_5.2_5.1) มาจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
(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. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินการ
คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ผานครบ ทั้ง 7หลักสูตร (med_57_5.2_6.1)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.2_6.1 ผลการประเมินจากการประเมินหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : คณบดี
เบอรโทรศัพท 081-647-5637
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ
เบอรโทรศัพท 081-824-4689
รองคณบดีทุกทาน
ผูรายงานผล : หัวหนางานทุกทาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการใชขอมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน ( Work Process) ที่มีความสูญเสีย
(Waste) เพื่อทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอยางนอย 1 กระบวนการ
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีนโยบายการบริหารโดยใชระบบบริหารจัดการแบบลีน ( Lean Management System) เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตทรัพยากรที่จํากัด ในปการศึกษา 2557 ทุกหนวยงานไดจัดทําโครงการ
บริหารงานโดยใชระบบจัดการแบบลีน ( Lean Management System) โดยใชขอมูล วิเคราะห และคัดเลือก
กระบวนการทํางานที่มีความสูญเสียเพื่อนํามาปรับปรุงทั้งสิ้น 9 โครงการ (med_57_5.1_1.1)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_5.1_1.1

รายการหลักฐาน
สรุปโครงการบริหารจัดการแบบลีน

2. มีการวิเคราะหกระบวนการทํางานตามเกณฑขอ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย
ผลการดําเนินการ
ทุกหนวยงานที่ดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการแบบลีนไดทําการวิเคราะหกระบวนการทํางานและ
ระบุสาเหตุของความสูญเสียตางๆ (med_57_5.1_2.1)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
med_57_5.1_2.1

รายการหลักฐาน
สรุปโครงการบริหารจัดการแบบลีน
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3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ที่จะใช
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง
ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2557 มีโครงการที่ใชระบบการบริหารแบบลีนในการดําเนินงานครบถวนทุกขั้นตอนทั้งสิ้น
4 โครงการ จากทั้งหมด 9 โครงการ ไดแก
1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ Lean Management
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก บุคลากรในภาควิชา/
≥ รอยละ 80
ธุรการที่รับผิดชอบ SAR
การประหยัดทรัพยากรในดานตางๆ
- จํานวนวันประเมินลดลง
- จํานวนผูประเมิน
- งบประมาณที่ใชในการดําเนินการประเมินภาควิชา

≥ รอยละ 50
≥ รอยละ 50
≥ รอยละ20

2. โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการจัดซื้อหนังสือจนถึงการ
นําหนังสือขึ้นชั้น
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ระยะเวลาในการจัดหนังสือ ตั้งแตการดําเนินการจัดซื้อจนถึงการนําหนังสือขึ้น
≥ รอยละ 25
ชั้นลดลง
3. โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1. การกรอกขอมูลออนไลนสําหรับนิสิตใหม - มีโปรแกรมการกรอกขอมูล
มีโปรแกรมการใชงานจริง
ออนไลนสําหรับนิสิตใหม
- รอยละของจํานวนกระดาษที่
≥ รอยละ 50
เคยใชในการกรอกแบบฟอรม
ประวัติลดลง
2. การกรอกแบบสอบถามออนไลน
- มีการจัดทําแบบสอบถาม
มีการจัดทําแบบสอบถาม
ออนไลนอยางนอย 1
ออนไลนอยางนอย 1 ชุด
แบบสอบถาม
≥ รอยละ 80
- รอยละของจํานวนกระดาษที่
เคยใชในการกรอก
แบบสอบถามออนไลนลดลง
3. การจัดทําคลังขอสอบComprehensive - มีโปรแกรมทําขอสอบที่ใชงาน
มีโปรแกรม
จริง
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4. โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
1. รอยละจํานวนขั้นตอนปฏิบัติงานที่ลดลงจากขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม
≥ รอยละ 20
2. รอยละจํานวนวันปฏิบัติงานที่ลดลงจากเดิม
≥ รอยละ 20
3. รอยละจํานวนเอกสารแบบฟอรมที่ลดลงจากเดิม
≥ 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
จัดซื้อหนังสือจนถึงการนําหนังสือขึ้นชั้น
med_57_5.1_3.3 โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล
ดานแพทยศาสตรศึกษา
med_57_5.1_3.4 โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืน
หลักประกันสัญญา
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑขอ 3
ผลการดําเนินการ
โครงการที่ดําเนินการโดยใชหลักการ Lean Management มีการดําเนินงานดังนี้
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ Lean Management
ดําเนินการระหวางวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2558
- โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการจัดซื้อหนังสือจนถึง
การนําหนังสือขึ้นชั้น ทําการดําเนินกิจกรรมระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 27 เมษายน 2558
- โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา ดําเนินการ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง มีนาคม 2558
- โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา
ดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 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
จัดซื้อหนังสือจนถึงการนําหนังสือขึ้นชั้น
med_57_5.1_4.3 โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล
ดานแพทยศาสตรศึกษา
med_57_5.1_4.4 โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืน
หลักประกันสัญญา
5. การติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบไดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการทั้ง 4 โครงการ และ
รายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 3.3.1
(med_57_5.1_5.1) สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
1. โคร งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ
Lean Management
(med_57_5.1_5.2)
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก
≥ รอยละ 80
รอยละ 100
บุคลากรในภาควิชา/ธุรการที่รับผิดชอบ SAR
การประหยัดทรัพยากรในดานตางๆ
- จํานวนวันประเมินลดลง
- จํานวนผูประเมิน
- งบประมาณที่ใชในการดําเนินการประเมินภาควิชา

≥ รอยละ 50
≥ รอยละ 50
≥ รอยละ20

รอยละ 55.55
รอยละ 62.96
รอยละ 27.64

2. โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการจัดซื้อหนังสือจนถึงการ
นําหนังสือขึ้นชั้น (med_57_5.1_5.3)
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการจัดหนังสือ ตั้งแตการดําเนินการจัดซื้อ
≥ รอยละ 25
รอยละ 81.2
จนถึงการนําหนังสือขึ้นชั้นลดลง
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3. โครงการ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา
(med_57_5.1_5.4)
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
1. การกรอกขอมูล
- มีโปรแกรมการกรอก
มีโปรแกรมการใช มีโปรแกรมการใชงานจริง
ออนไลนสําหรับนิสิตใหม ขอมูลออนไลนสําหรับนิสิต
งานจริง
ใหม
- รอยละของจํานวน
≥ รอยละ 50
รอยละ 60
กระดาษที่เคยใชในการ
กรอกแบบฟอรมประวัติ
ลดลง
2. การกรอก
- มีการจัดทําแบบสอบถาม
มีการจัดทํา
มีการจัดทําแบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน ออนไลนอยางนอย 1
แบบสอบถาม
ออนไลน 6 ชุด
แบบสอบถาม
ออนไลนอยางนอย
1 ชุด
- รอยละของจํานวน
≥ รอยละ 80
รอยละ 100
กระดาษที่เคยใชในการ
กรอกแบบสอบถามออนไลน
ลดลง
3. การจัดทําคลังขอสอบ - มีโปรแกรมทําขอสอบที่ใช
มีโปรแกรม
มีโปรแกรมคลังขอสอบที่ใช
Comprehensive
งานจริง
งานจริง
4. โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา
(med_57_5.1_5.5)
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
1. รอยละจํานวนขั้นตอนปฏิบัติงานที่ลดลงจาก
≥ รอยละ 20
รอยละ 30
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม
2. รอยละจํานวนวันปฏิบัติงานที่ลดลงจากเดิม
≥ รอยละ 20
รอยละ 25
3. รอยละจํานวนเอกสารแบบฟอรมที่ลดลงจากเดิม
≥ รอยละ 50
รอยละ 66
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
med_57_5.1_5.2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ
Lean Management
med_57_5.1_5.3 โครงการ Lean Management ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จากกระบวนการ
จัดซื้อหนังสือจนถึงการนําหนังสือขึ้นชั้น
med_57_5.1_5.4 โครงการการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูล
ดานแพทยศาสตรศึกษา
med_57_5.1_5.5 โครงการ Lean Management ของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืน
หลักประกันสัญญา
6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานตอไป เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
หรือปรับใหเปนกระบวนการทํางานใหมที่ไดประสิทธิภาพและทําการเผยแพรสูผูที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินการ
จากผลการประเมินโครงการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ
Lean
Management มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. แบบประเมินมีหัวขอยอยหลายประเด็น
2. ไดเรียนรูวิธีดําเนินงานของภาควิชาอื่นเปนวิธีที่ดี สามารถนําวิธีการที่แตกตางมาปรับปรุงพัฒนาได
3. กรรมการดี, ผูจัดทําดี
4. กรรมการผูประเมินบางทานยังขาดความเขาใจในขอมูลบางประเด็น
5. ผูประเมินบางทานมีบทบาทนอย และไมแสดงขอคิดเห็นที่มีประโยชนกับการประเมินคุณภาพ
6. การดําเนินการดานความเสี่ยงไมควรมาอยูที่ภาควิชา แตละภาควิชาตองพยายามดิ้นรนหามาใหได ซึ่งจริงๆ ไม
นาจะใชความเสี่ยงที่แทจริง
7. คณะฯ ควรจัดประชุมระดับคณะฯ ใหทุกภาควิชาเขาในแนวทางการเขียนและการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการ
ประเมินใหเขาใจตรงกันและเขียนใหถูกตอง เชน การเขียนเรื่องการบริหารความเสี่ยง วิธีการจัดทําเอกสารอางอิง
แนวทางการปรับปรุง
1. พัฒนารูปแบบของแบบประเมินใหมีการประเมินแบบกลุม ภาควิชาที่สายงานสอดคลองกันและจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังการประเมิน
2. จัดอบรม/ชี้แจงตัวบงชี้และวิธีการประเมินแกกรรมการผูประเมิน
3. จัดอบรมดานความเสี่ยง เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจดานความเสี่ยง
ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดทําการปรับปรุงนํากระบวนการการทํางานคุณภาพแบบ
Lean
Management และเผยแพรผานทาง Website ของฝายประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับโครงการการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา ไดทําการปรับปรุงกระบวนการและเผยแพร
ทาง Website งานแพทยศาสตรศึกษา
จากผลการประเมินโครงการของงานคลังและพัสดุ การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา
พบปญหา
คือ มีระยะเวลาที่สูญเสียไประหวางการเดินทางของเอกสารและการรอคอยการลงนามของผูที่เกี่ยวของ จํานําแจง
ในที่ประชุมของหนวยงาน 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
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ มศว 5.2 การดําเนินการตามมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบป : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบ : คณบดี
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
รอง ผอ.ศูนยการแพทยฯ ฝายสนับสนุนการแพทยฯ
รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ
ผูรายงานผล : คุณศุภวรรณ พันธุภักดี
คุณเสาวนีย จันทรนอย
คุณสมพจน หวลมานพ
คุณอํานาจ พลอยพลาย
คุณไชยนันท คุมเพื่อน

เบอรโทรศัพท 081-647-5637
เบอรโทรศัพท 090-987-2795
เบอรโทรศัพท 081-928-3800
เบอรโทรศัพท 081-824-4689
เบอรโทรศัพท 089-106-9155
เบอรโทรศัพท 086-814-4629
เบอรโทรศัพท 081-754-7063
เบอรโทรศัพท 087-995-5188
เบอรโทรศัพท 084-334-4090

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบายดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
(med_57_5.2_1.1) โดยมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ(กลยุทธที่ 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. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
และคาเปาหมายที่ตองการบรรลุ
ผลการดําเนินการ
คณะฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธดามนาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน ในแผนปฏิบัติการประจําป
ของคณะแพทยศาสตรและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน คือ Ma 6.1 ระบบวิศวกรรม
พื้นฐานที่มีปญหาไดรับการปองกันและ / 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. มีระบบและกลไกที่สงเสริมใหบุคลากรและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน
ผลการดําเนินการ
คณะฯ ไดประกาศเปนมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน (
med_57_5.2_3.1) เพื่อให
บุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกสาธารณใหเกิดกับบุคคลในดานการรักษาสิ่งแวดลอม
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
med_57_5.2_3.1
med_57_5.2_3.2
med_57_5.2_3.3
med_57_5.2_3.4

รายการหลักฐาน
ประกาศมาตรการในการประหยัดพลังงานของคณะแพทยศาสตร
หนังสือแจงเวียนใหหนวยงานทราบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ
รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
เพื่อพิจารณา

4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน พรอมทั้งรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินการ
คณะฯ มีการจัดโครงการและรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตรเพื่อจัดระบบสราง
สภาพแวดลอมใหบุคลากรในองคกรไดมีสวนรวม และสัมผัสกิจกรรมที่เปนรูปธรรม โดยมีการประชาสัมพันธติด
โปสเตอรรณรงคการประหยัดพลังงาน เพื่อใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เชน การเปด
-ปด
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เครื่องปรับอากาศ เครื่องใชไฟฟา ตามระยะเวลาที่คณะแพทยฯ กําหนดและมีจัดแยกขยะการลดปริมาณขยะและ
จัดการของเสียเปนตนนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานติดตามแผน
และผลการดําเนินงาน (med_57_5.2_4.1) โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (med_57_5.2_4.2)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.2_4.1 สรุปการติดตามผลการดําเนินงาน
med_57_5.2_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4.11
5. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยคณะมาใชในการแกไข
ปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปตอไป
ผลการดําเนินการ
มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะฯ
(med_57_5.2_5.1) มี
ขอเสนอแนะสมควรใหมีกิจกรรมดานรณรงคประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นใหหลากหลายรูปแบบเพื่อใหสามารถลด
คาใชจายไดตามเปาหมายที่ตั้งไว (รอยละ 10) (med_57_5.2_5.2)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
med_57_5.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4.11
med_57_5.2_5.2 แผนรณรงคประหยัดพลังงานปงบประมาณ 2559
ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย


ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
5 ขอ
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนที่ควรพัฒนา
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2557
องค
ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
จํานวน
ตัวบงชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
4
รวม
15
ผลการประเมิน

I

P

O

4.27
4.55
4
4.34

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
9
5.00

3.73
2.86
2
3.30

ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย
4.42
4.14
5.00
5.00
5.00
4.60

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

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1. หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบมีคุณภาพ โดยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตร ภาคปกติและ
โครงการรวมฯ อยูในระดับดีมาก สวนหลักสูตรปริญญาตรีและเอก อยูในระดับดี
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรกําหนดจุดเดนของแตละหลักสูตร และจัดประชาสัมพันธหลักสูตร เพื่อเพิ่มโอกาสการแข็งขันของแต
ละหลักสูตร
2. อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย จึงควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิจัย/
วิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
1. มีการวางแผนในการพัฒนาดานวิจัยอยางเปนรูปธรรม ไดแก จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิจัย จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย R to R จัดสรางศูนยวิจัยคลินิก
2. อาจารยมีศักยภาพในการทํางานวิจัยสูงจนไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ
โอกาสในการพัฒนา
1. อาจารยทางคลินิกสวนใหญยังขาดประสบการณและเวลาในการทํางานวิจัย จึงควรมีหนวยงานสนับสนุน
การทําวิจัยคลินิก เนนการทําวิจัย R to R และเชื่อมโยงงานวิจัยทางพลีคลินิกกับคลินิก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. คณะฯ มีโรงพยาบาลเปนของตนเอง ทําใหสามารถดําเนินการโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก
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โอกาสในการพัฒนา
1. คณะฯ ควรมีการวางแผนงานบริการวิชาการ เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรมากที่สุด
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
ไมมี
โอกาสในการพัฒนา
ไมมี
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. มีการวางแผน/ติดตาม/ปรับปรุง นโยบายของคณะเปนระยะ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว
2. ทีมบริหารมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนดานการบริหารการเงิน เพื่อลดการขาดทุนของศูนยการแพทย
และสามารถบริหารงานจนบรรลุเปาหมาย
3. ทีมบริหารกําหนดนโยบายการนําระบบ Lean management system มาใชการบริหารงาน ทําใหมี
การปรับเปลี่ยน/พัฒนาระบบงานดานตางๆ
โอกาสในการพัฒนา
1. หนวยงานบางสวนยังขาดความเขาใจในระบบ PDCA จึงควรมีการทําความเขาใจเพื่อใหแทรกซึมเขาเปน
สวนหนึงของการทํางานประจํา
2. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล เพื่อนําขอมูลมาใชในการบริหารคณะ อยางเปน
รูปธรรม
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สวนที่ 4
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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รรายงานนผลการประเมิมินคุณภาพกา
ภ
รศึกษาาภายในน
ปีการรศึกษา 2557

กลุ่มสาขาวิ
ส ชาาวิทยาศศาสตร์สขภาพ
ุข
คณะแพทยศาสตร์
มหาาวิทยาลัลัยศรีนคริ
ค นทรวิโรฒ
โ

ร างววันที่ 4 – 6 สิงหาคม
ระหว่
ห พ..ศ. 25588
KATE@QASSWU_001
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สารบัญ
1. รายชือ่อกรรมการปรระเมินคุณภาพพการศึกษาภาายใน
2. บทสรุรุปสําหรับผู้บริหาร
3. บทนํา
4. วิธีการรประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาภายใน
5. ผลการประเมินรายยตัวบ่งชี้
6. ผลการประเมินตามมองค์ประกอบบคุณภาพ
7. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
ฒ และข้อเสนอแนะ
เ
8. ภาคผนวก
8.1 ข้อมูลพื้นฐานน (Common Data Set)
8.2 สรุปผลการประเมินหลักสูตร
ต
8.3 ข้อมูลจากการรสัมภาษณ์และการตรวจเยี
ล
ยี่ยม
8.4 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภภายใน
8.5 ภาพถ่ายกิจกรรมการประเเมินคุณภาพการศึกษาภายใใน

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
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หน้า
1
3
4
7
9
11
12
17
29
30
33
35
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บททสรุปสําาหรับผูบริ
้บ หาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมมินคุณภาพกการศึกษา
ภายในข องคณะแพททยศาสตร์ประะจําปีการศึก ษา 2557 ตาามประกาศมหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง
ประกาศองค์ประกอบบและตัวบ่งชีคุ้คณภาพ ประ จําปีการศึกษา
ษ 2557 ลงวัวันที่ 10 เมษาายน 2558 ซึึง่ เป็นการ
ประกาศศองค์ประกอบบและตัวบ่งชีในระดั
้ใ
บหลักกสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียยนการสอน หน่
ห วยงาน
สนับสนุนนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ระหวว่างวันที่ตามรรายองค์ประกอบและตัวบ่งงชี้ของ สกอ. และ มศว
(จํานวน 15 ตัวบ่งชี้)มีผลการประเมิมินดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรววมทุกตัวบ่งชี้
คะะแนนประเมิน (เฉลี่ย)
องค์ประกอบ
ร

1.
2.
3.
4.
5.

การผลิลิตบัณฑิต
การวิจจััย
การบริริการวิชาการ
การทําานุบํารุงศิลปะแและวัฒนธรรม
การบริริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยรวม

ตตนเอง

กรรรมการ

4.42
4.14
5.00
5.00
5.00
4.60

3.59
4.47
5.00
5.00
5.00
4.33

ผลการประะเมิน
0.000 – 1.50 ต้องปรับปปรุงเร่งด่วน
1.551 – 2.50 ต้องปรับปปรุง
2.551 – 3.50 ระดับพอใช
ใช้
3.551 – 4.50 ระดับดี
4.551 – 5.00 ระดับดีมา ก

ข้อเสนนอแนะเชิงนโยบาย
น
-ไม่ม-ี

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาาก
ระดับดีมาาก
ระดับดีมาาก
ระดับดี

จํานวน
ตัวบ่งชี้
ที่ประเมิน
6
3
1
1
4
15
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บทนํ
บ า
ข้อมูลพื้นฐาน.
1.. ชื่อหน่วยงงาน ที่ตั้ง แลละประวัติควาามเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่
ห วยงาน
คณะะแพทยศาสตรร์ มหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 ที่ตั้ง
ประสสานมิตร
เลขทีที่ 114 สุขมุ วิท 23 แขวงคลลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101110
องครรักษ์
เลขทีที่ 62 หมู่ 7 ตํําบลองครักษ์ อําเภอองครัักษ์ จังหวัดนคครนายก 261120
1.3 ประววัติความเป็นของหน่วยงาาน (โดยย่อ)
คณะะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกิดขึ้นจากกคณะผู้ริเริ่มโคครงการที่
ต้องการแแก้ไขปัญหากการขาดแคลนนแพทย์ของปรระเทศไทยปี พ.ศ.
พ 2523 โดยมีความมุ่งงหมายที่จะผลิตแพทย์
เพื่อรับใช้ช้ประชาชนในนชนบท ตามคความต้องการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ..ศ. 2527 ได้ด้รับอนุมัติ
การจัดตั้ังคณะจากคณ
ณะรัฐมนตรี และได้
แ มีประกกาศการจัดตั้งคณะในราชกิ
ค
จจานุเบกษาเเล่มที่ 102 ตอนที
ต ่ 76
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายยน พ.ศ. 25288 และรับนิสสิิ ตรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็ป็นต้นมา นับเป็
บ นคณะ
แพทยศาาสตร์ลําดับที่ 9 ของประเททศไทย ตั้งแต่ปปีีการศึกษา 2528
2 จนถึงปีการศึกษา 25543 คณะจัดการศึ
ก กษา
หลักสูตรรแพทยศาสตรรบัณฑิต โดยมีมีการศึกษาชั้นนพรีคลินิกอยูยู่ที่ มศว ประสสานมิตร และะการศึกษาชันคลิ
้น นิกอยู่
ที่ศูนย์กาารแพทย์สมเด็ด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ สสยามบรมราชกุมารี อําเภออองครักษ์ จังหหวัดนครนายกก
ศูนย์์การแพทย์สมเด็
ม จพระเทพรรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรราชกุมารี เป็นนหน่วยงานหนึ่งภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสสตร์ มศว ตั้งออยู่ในมหาวิทยาลั
ย ยศรีนครินททรวิ
น โรฒ องงครักษ์ อําเภออองครักษ์
จังหวัดนนครนายก เป็นโรงพยาบาล
น
ขนาด500 เตีตียง ก่อสร้างแแล้วเสร็จเมื่อวัวนที่ 3 มิถุนนายน พ.ศ. 2542 และ
ได้เปิดให้ห้บริการรักษาาพยาบาลตั้งแต่
แ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25442 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุ ประสงค์การกก่อตั้งเพื่อ
การศึกษาา การบริการดด้านการแพทย์แก่ประชาชนนทั่วไป การวิจัย และการบบริการทางวิชาาการแก่สังคมม
ในปีการศึกษา 25556 ตั้งแต่วั นที่ 10 มีนาคม
า พ.ศ. 25557 จนถึงปั จจุบันมี ศาสตราจารย์
นายแพททย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ เป็ป็นคณบดีคณ
ณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจา รย์ นายแพททย์วีรศักดิ์
จรัสชัยศรีี เป็นผู้อํานววยการศูนย์การแพทย์สมเด็จจพระเทพฯ
รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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2.. ปรัชญา ปณิ
ป ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2.1 ปรัชญา
ช
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺ
ป ฑิตา หมายถึง “บัณฑิตย่
ต อมฝึกตน”
2.2 ปณิธาน
ธ
คณะะแพทยศาสตรร์ มหาวิทยาลัลัยศรีนครินทรรวิโรฒ ได้รับการสถาปนาขึ
ก
ขึ้ นด้วยจุดมุ่งหมายที
ห
่จะ
ให้นิสิตแแพทย์มีเจตคติติที่ดีในการรับใช้
ใ สังคม ให้มี ความรู้ และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขข องประเทศ มีคุณธรรม
และเสียสสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2.3 วิสัยทัศน์
คณะะแพทยศาสตร์เป็
เ นสถาบันผลิลิตแพทย์ชั้นนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียยน ภายในปี พ.ศ. 2560
โดยมีมีสาระสําคัญดั
ญ งนี้
1. เป็ป็นสถาบันชั้นนํนาแห่งการเรียยนรู้ ให้บริการรรับใช้สังคม มุงเน้
่ง นการวิจัยบบนพื้นฐานของงการศึกษา
มีคุณธรรรม มุ่งสร้างสรรรค์นวัตกรรมสู่สากล
2. เป็ป็นสถาบันทีได้
่ไ มาตรฐานในนการผลิตแพททย์ที่มีความรูความสามารถ
้ค
ถในด้านการรัักษา และ
มีอัตลักษษณ์ในด้านการรสอน
3, เป็ป็นแหล่งผลิตแพทย์ที่มีควาามเป็นเลิศในการศึกษา กาารวิจัย การวาางแผนป้องกันโรค
น และ
การให้บริการวิชาการแแก่ชุมชน ภายยใต้นโยบายรัฐั หนึ่งมหาวิทยาลั
ท ย หนึ่งจัังหวัด (นครนนายก-สระแก้ว)
ว
2.4 พันธกิ
ธจ
1. ส่สงเสริม และพัพัฒนาสร้างมาาตรฐานการศึศึกษา การผลิตแพทย์และบบัณฑิตหลังปริริญญาที่มี
คุณธรรมม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฎิบัติงานอ ย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไ
าไว้ซึ่งมาตรฐาานวิชาชีพ
รับใช้สังคคมทั้งในประเททศไทย และปประเทศในอาเเซียน
2. ส่ส ง เสริ ม งานวิ จั ย สหสาขาวิวิ ช า สร้ า งเคครื อ ข่ า ยภายใในและภายนนอกสถาบั นทั้ ง ในและ
ต่างประเเทศ และนําเสสนอผลงานในนระดับนานาชชาติ
3. ให้ บริ การวิ ชาการที
า
่ มี คุ ณภภาพเพื่ อพั ฒนาชุ
น มชนและสั งคมอย่ างยัยั่ งยื น มี จิ ตสํานึ
า ก และ
รับผิดชอบต่อชุมชน
ํา งศิลปวัฒนธธรรมตามนโยบบายของมหาวิวิทยาลัย
4. สืบสานและสร้้างองค์ความรูร้้ในการทํานุบารุ
5. พัฒนาระบบบบริหารที่มีคุณ
ณภาพโดยใช้เครื
ค ่องมือการบบริหารและเททคโนโลยีสารรสนเทศที่
เหมาะสมม

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
ปี กษา 25557

6
2.5 อัตลักษณ์ และเออกลักษณ์
อัตลักษณ์
คณะะมีการกําหนดดอัตลักษณ์ขอองคณะ ตามอััตลักษณ์ของมมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะะสื่อสาร”
เอกลัลักษณ์
คณะะมีการกําหนดเอกลักษณ์ขของคณะ ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยยาลัย คือ“กาารบริการ
วิชาการออย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชมชนเข้
มุ
มแข็งแและยั่งยืน”
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วิธีกการประเเมินคุณภาพการ
ภ
รศึกษาภภายใน
วัตถุปรระสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและะประเมินการดําเนินงานขอองคณะแพทยศศาสตร์ตามระบบบคุณภาพแลละกลไกที่มหาาวิทยาลัย
กําหนดขึ้น ทัท้งนี้โดยการวิวิเคราะห์เปรีรียบเทีย บผลการดําเนินงานตามตัวบ่งงชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพว่าเป็ปนไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. ใให้คณะแพทยศาสตร์ท ราาบสถานภาพพของตนเองอัอันจะนําไปสูการกํ
่
าหนดแแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้
เ าหมาย (tarrgets) และเป้ป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้
3. ใให้ คณะแพททยศาสตร์ ท ราาบจุ ด แข็ ง จุ ดดที่ ค วรพั ฒ นาา/ปรั บ ปรุ ง ตลอดจนได้ รั บบข้ อ เสนอแนนะในการ
พัฒ นาการดํํา เนินงานเพื่อเสริม จุ ดแข็ข็งและพัฒ นาาจุดที่ ควรปรัั บปรุงของคณณะแพทยศาสสตร์อย่า ง
ต่อเนื่อง

การดําเนินการปรระเมินคุณภาพการศึ
ภ
กกษาภายในน
1. การเตรียมกาารและวางแผนนก่อนการตรววจเยี่ยม
2. ศึกษารายงานนการประเมินตนเอง (SAR)) และเอกสารรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้
ว อง
3. วิเคราะห์ผลกาารดําเนินงานตตามตัวบ่งชี้และะองค์ประกอบกการประกันคุณภาพการศึ
ณ
กษา ตามเกณฑ์การประเมิ
า
น
คุณภาพการศึศึกษาของสํานัักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิททยาลัยศรีนครินทรวิ
น โรฒ
(มศว)
4. รวบรวมหลักฐานข้
ฐ อมูลเพิมเติ
ม่ มดังนี้
4.1 การสัมภาษณ์
ภ ผู้บริหาร บุคลากร แและผู้รับบริการ (ถ้ามี) ของคคณะแพทยศาาสตร์และจดบับันทึก
4.2 การตรวจเยี่ยมคณะแแพทยศาสตร์
4.3 การศึกษาจากเอกสาร
ษ
ร หลักฐานปรระกอบการดําเนินการตามตตัวบ่งชี้

เกณฑ์กการประเมินคุณภาพกการศึกษาภภายใน
เกณฑ์การปรระเมินผลระดัดับตัวบ่งชี้ กําาหนดให้ค่าน้ําหนั
า กของตัวบ่บงชี้ทุกตัวเท่าากัน โดยแต่ละตั
ล วบ่งชี้
ใ
านวณ
ณตัวบ่งชี้เชิงปริริมาณ ค่าคะแแนนเฉลี่ย
มีคะแนนนเต็ม 5 คะแนนน ใช้ค่าคะแนนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการคํ
ใช้ทศนิยยม 2 ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สสามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนนือจากนี้จะปัปัดเศษทิ้ง
และตัวหหารจะลดลงไปปเท่าจํานวนตััวบ่งชี้ที่ไม่ประะเมิน
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ความหมายขของระดับคุณภาพ
ณ ค่าคะแแนนเฉลี่ยของงตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม
ใ
แแปลความหมมายระดับ
คุณภาพ ดังนี้
คะแนน
0.00 – 1.550
1.51 - 2.50
2.51– 3.50
3.51 – 4.550
4.51 – 5.000

ระดับคุณภาพ
กาารดําเนินงานต้ต้องปรับปรุงเรร่งด่วน
กาารดําเนินงานต้ต้องปรับปรุง
กาารดําเนินงานรระดับพอใช้
กาารดําเนินงานรระดับดี
กาารดําเนินงานรระดับดีมาก

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผลกาารประเมิมินรายตััวบ่งชี้
คณะแพทยศาาสตร์รับการปประเมินตามองค์ประกอบคุคุณภาพ จํานววน 5 องค์ประะกอบประกอบด้วย 15
ตัวบ่งชี้ เเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน
น 13 ตัวบบ่ง และตัวบ่งชี้ของ มศว จํจานวน 2 ตัว บ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีปการศึกษา 2557 มีผลการรประเมินคุณณภาพการศึกษาภายใน
ษ
เท่ากับ 44.33 คะแนน (การดําเนินงาานในระดับดี) โดยมีรายละะเอียดดังนี้
ตาราง ปป.1 (1) ผลกาารประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัววบ่งชี้ของ สกกอ. และ มศวว)
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิด
หน่วย
ตัว
นับ
บ่งชี้

เกณฑ์การประเมิมินคะแนน
1

2

3

4

5

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ 1.1 ผลการรบริหารจัดการ O คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนนประเมินทุก
หลักสูตรโดยรวม
หลักสูตร
สกอ 1.2 อาจารรย์ประจําคณะที่มี I ร้อยละ เทียบบรรยัติไตรยางงค์ร้อยละ 80
คุณวุฒ
ฒิิปริญญาเอก
เท่ากับ 5
สกอ 1.3 อาจารรย์ประจําคณะที่ I ร้อยละ เทียบบรรยัติไตรยางงค์ร้อยละ 80
ดํารงตตําแหน่งทาง
เท่ากับ 5
วิชากาาร
สกอ 1.4 จํานวนนนิสิตเต็มเวลา
I คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐาานตามกลุ่ม
เทียบเเท่าต่อจํานวน
สาขาวิชา
อาจารรย์ประจํา
สกอ 1.5 การบริริการนิสิตระดับ P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 5 ข้อ 6 ข้อ
ปริญญ
ญาตรี
ข้อ
สกอ 1.6 กิจกรรรมนิสิตระดับ
P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 5 ข้อ 6 ข้อ
ปริญญ
ญาตรี
ข้อ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สกอ2.1 ระบบและกลไกการ
P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 5 ข้อ 6 ข้อ
ข้อ
บริหารและพัฒนา
งานวิจจััยหรืองาน
สร้างสสรรค์
สกอ2.2 เงินสนันับสนุนงานวิจัย
I บาท/คน เทียบบรรยัติไตรยาางค์ตามกลุ่ม
และงาานสร้างสรรค์
สาขาวิชา
สกอ2.3 ผลงานนทางวิชาการของ O ร้อยละ เทียบบรรยัติไตรยาางค์ตามกลุ่ม
อาจารรย์ ประจําและ
สาขาวิชา
นักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชากาาร
สกอ 3.1 การบริริการวิชาการแก่ P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 5 ข้อ 6 ข้อ
สังคม
ข้อ

คะแนนน
บรรลุ
ประเเมิน
เป้าหมาย (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินนงาน

เปป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหหาร ผลลัพธ์
คะะแนนเฉลี่ยรวมจากกจํานวนตัวบ่งชี้ = 6 ตัวบ่งชี้
26.09
7.000
3.73
/

3.559
3.773

ร้อยละ
ย 80.00

223.00
2

231..00

96.54

/

5.000

ร้อยละ
ย 80.00

103.50
1

231..00

44.81

X

2.880

0.00

X

0.000

3.51

5.00

5 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.000

5 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.000

5 ข้อ

1550,000.00
ร้อยละ
ย 60.00

6 ข้อ

คะะแนนเฉลี่ยรวมจากกจํานวนตัวบ่งชี้ = 3 ตัวบ่งชี้
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/

37,063,143.87 210..00 176,491.16
98.40

231..00

42.60

/

4.990

X

3.555

คะะแนนเฉลี่ยรวมจากกจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/
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ชนิด
เกณฑ์การประเมิมินคะแนน
หน่วย
ชื่อตัวบ่งชี้
ตัว
นับ
บ่งชี้
1 2 3
4
5
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการ
P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 5 ข้อ 6,7
ทํานุบบํํารุงศิลปะและ
ข้อ
ข้อ
วัฒนธธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการร
สกอ. 5.1 การบริริหารของคณะ
P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 5,6 7 ข้อ
เพื่อกาารกํากับ ติดตาม
ข้อ ข้อ
ผลลัพพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสสถาบันและ
เอกลักกษณ์ของคณะ
สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกัน P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3,4 5 ข้อ 6 ข้อ
คุณภาาพหลักสูตร
ข้อ
มศว 5.1 การบริริหารจัดการแบบ P
ข้อ 1,2
1 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ
ลีน (LLean
ข้อ
Manaagement )
มศว 5.2 การดําาเนินการตาม
P
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ
มาตรกการรักษ์
สิ่งแวดดล้อม และ
ประหยัดพลังงาน
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

คะแนนน
บรรลุ
ประเเมิน
เป้าหมาย (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินนงาน

เปป้าหมาย

6 ข้อ

ตัวตั้ง
ตัวหหาร ผลลัพธ์
คะะแนนเฉลี่ยรวมจากกจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
1,2,3,4,5,6,
6 ข้อ
/

5.000
5.000

5 ข้อ

คะะแนนเฉลี่ยรวมจากกจํานวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบ่งชี้
1,2,3,4,5,6,7
7 ข้อ
/

5.000
5.000

5 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.000

5 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.000

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.000

คะแนนเฉลี่ยรวมจากตั
ร
วบ่งชี้ สกกอ. = 13 ตัวบ่งชี้
คะแนนเเฉลี่ยรวมจากจํานววนตัวบ่งชี้รวมทั้งหมมด = 15 ตัวบ่งชี้

4.23
4.33

จากตาราง ป.1 (1) ผลการรประเมินรายตัตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี
ง ้ของ สกอ. และ
แ มศว) พบบว่า คณะแพททยศาสตร์
มีผลการประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาาภายในรวมจํํานวน 15 ตััวบ่งชี้ (ตัวบ่งชีช้ของ สกอ. 113 ตัวบ่งชี้ แลละตัวบ่งชี้
มศว 2 ตัวบ่งชี้) มีคะแแนนเฉลี่ยเท่ากักบ 4.33 (การรดําเนินงานในนระดับดี) โดยยส่วนใหญ่มีผผลการดําเนินงานระดั
ง
บ
ดีมาก ได้ด้แก่ การบริการวิชาการ (5.00) การทํํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรรม (5.00) และการบริหารจัดการ
(5.00) ตามลําดับ

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
ปี กษา 25557
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ผลกการประเเมินตามองค์ประะกอบคุณภาพ
ณ
สรุปผลการปประเมินคุณภาาพการศึกษาภภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพขของคณะแพททยศาสตร์
ดังรายละะเอียดในตาราาง ป.2 พร้อมอภิ
ม ปรายผลในนแต่ละมุมมออง พบว่า
ตาราง ปป.2 สรุปผลกาารประเมินราายองค์ประกออบคุณภาพ (ตตัวบ่งชี้ สกอ.. และ มศว)
องค์ปรระกอบ
คุณภาพ

จจํานวน
ตัตวบ่งชี้

องค์ประกกอบที่ 1
6
การผลิตบัณฑิต
องค์ประกกอบที่ 2
3
การวิจัย
องค์ประกกอบที่ 3
1
การบริการวิชาการ
องค์ประกกอบที่ 4
1
การทํานุบบํํารุงศิลปะ
และวัฒนธธรรม
องค์ประกกอบที่ 5
4
การบริหาารจัดการ
รวม
15
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี
ง ้
ของงทุกองค์ประกออบ
ผลการประเมิน

I

คะแน
แนนการประเมินเฉลี
น ่ย
P
O

2.60
2

55.00

3.73
3

คะแนน
เฉฉลี่ย
3.59

4.90
4

55.00

3.55
3

4.48

-

55.00

-

5.00

-

55.00

-

5.00

-

55.00

-

5.00

4

9

2

-

3.18
3

55.00

3.64
3

4..33

การ
ก
กการ
การ
ก
ดําเนนินงาน ดําเนนินงาน ดําเนนินงาน
ระดัับพอใช้ ระดั บั ดีมาก ระะดับดี

ผลกาารประเมิน

หมายเหตุ

การดดําเนินงาน
รระดับดี
การดดําเนินงาน
รระดับดี
การดดําเนินงาน
ระดดับดีมาก
การดดําเนินงาน
ระดดับดีมาก
การดดําเนินงาน
ระดดับดีมาก
การดดําเนินงาน
รระดับดี

0.00<<=1.50 การดําเนินินงานต้องปรับปรุรุงเร่งด่วน
1.51––2.50 การดําเนินินงานต้องปรับปรุรง
2.51––3.50 การดําเนินินงานระดับพอใช้้
3.51--4.50 การดําเนินนงานระดับดี
4.51--5.00 การดําเนินนงานระดับดีมาก

จากตาราง ป.2 สรุ ป ผล การประเมิ นนรายองค์ ป ระกอบ
ร
(ตั วบ่บง ชี้ ข อง สกออ. และ มศวว) พบว่ า
คณะแพททยศาสตร์ มีผลการประเมิ
ผ
นคุณภาพการรศึกษาภายในนจํานวน 15 ตัวบ่งชี้มีคะแแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
(การดําเนนินงานในระดดับดี) โดยส่วนใหญ่มีผลกการดําเนินงานนระดับดีมาก ได้แก่ การบบริิ การวิชาการร (5.00)
การทํานุบํารุงศิลปะแลละวัฒนธรรม (5.00) และะการบริหารจััดการ (5.00)) ตามลําดับแและมีผลการดํดําเนินงาน
ด้านกระบวนการอยู่ในระดั
น บดีมาก (5.00) ด้านผผลผลิตอยู่ในรระดับดี (3.644) และด้านปัปัจจัยนําเข้าอยยู่ในระดับ
พอใช้ (3.18) ตามลําดับ
รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
ปี กษา 25557
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จุดแข็ข็ง จุดทีควรพั
่
ฒนา
ฒ และะข้อเสนออแนะ
ผลการตตรวจประเมิมินคุณภาพกการศึกษาในนภาพรวม
คณะกรรมกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
ก ษาภายใน ได้ด้ดําเนินการตรวจประเมินคคุณภาพการศึศึกษาของ
คณะแพททยศาสตร์มหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ ประจําปีการศึ
า กษา 25577 ระหว่างวันทที่ 4 – 6 สิงหาคม
2558
ตามรายองค์ประกอบและ
ป
ะตัวบ่งชี้พบว่า ในภาพรวมของคณะแพททยศาสตร์มีคะะแนนเท่ากับ 4.33 ซึ่ง
ผลการดําาเนินการอยู่ในระดับดี
ใในการนี้ คณะกรรมการปรระเมินฯ มีข้ออเสนอแนะเร่งด่
ง วนในภาพรรวมและข้อสังงเกต/ข้อเสนออแนะเพื่อ
การพัฒนนาตามรายองคค์ประกอบ ดังนี
ง ้

ข้อเสนออแนะเร่งด่วนในภาพรว
ว
วม
-ไม่มี-

ข้อสังเกกต/ข้อเสนออแนะเพื่อกาารพัฒนาตามมรายองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การรผลิตบัณฑิต
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง

แนวทางเสสริม
(เป้าหมายแและแผนการพพัฒนาในปีตอไป)
อ่
1. คณาาจารย์มีความรู้ความสามารรถเป็นที่ยอมรัรับใน ควรจั
จัดระบบในกาารส่งเสริม แลละกระตุ้นให้อาจารย์
วงวิชชาการวิชาชีพ
มีการรขอตําแหน่งทางวิ
ท ชาการที่ สูงขึ้น โดยให้อ้ าจารย์ที่
มีประะสบการณ์เป็นพี
น ่เลี้ยงแก่คณณาจารย์รุ่นใหหม่
โดยมีมีการจัดทําแผผนพัฒนาตนเอองในระดับรายบุคคล
2. มีกิจจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างอัตลักษณ์คววาม ควรปปรับรูปแบบกิจกรรมที่เป็นกิ จกรรมหลักให้
ใ ทันสมัย
เป็นแพทย์อย่างชััดเจน ก่อให้เกิดความภาคภูภูมิใจ เพื่อให้
ใ นิสิตแพทย์เข้าร่วมได้มากกที่สุด
ในสถถาบัน
จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา
แนนวทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพพัฒนาในปีตอไป)
อ่
-

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
ปี กษา 25557
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ข้อเสนอแนะรายตัวบ่บงชี้
สกอ. 1.66 เกณฑ์ข้อ 2
ควรจัดทํากลยุทธ์ด้านพัฒนาศั
น กยภาพนินิสิตของคณะ โดยดําเนินกาารร่วมกันระหหว่างสโมสรนิสิสติ คณะ
ก
่ส่งเสริริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลลการเรียนรู้ตามกรอบ
ต
และมหาาวิทยาลัย เพืพื่อดําเนินกิจกรรมที
มาตรฐานนคุณวุฒิแห่งชาติ
ช ให้ครบถ้วน
ว
องค์ประกอบที่ 2 การรวิจัย
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง
1.
2.

3.

-

แนวทางเสสริิ ม
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
มีงานนนวัตกรรมสรร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับ ควรตต่อยอดงานวิจัจยั /สร้างสรรค์ค์เพื่อใช้ประโยยชน์เชิง
อาเซีซียนและระดับนานาชาติ
บ
พาณิ
ณิชย์
มีงบประมาณเงินรายได้
ร คณะจํานวนมากและ
า
ะ
ควรจัจัดทําแผนงานนวิจัยที่มีนักวิจจัั ยอาวุโสเป็นพีพ่เลี้ยง
ได้รบับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกก
เพื่อพัพฒนานักวิจยั รุ่นใหม่ โดยจัจัดทําเป็นชุดโคครงการ
จํานวนมากอย่างตต่อเนื่อง
มีกลุ่มนักวิจัยที่เข้้มแข็งผลิตผลงานวิจัยที่มี
ควรสส่งเสริมบุคลากรให้ตีพิมพ์ผผลงานวิจัยในรระดับชาติ
คุณภภาพสามารถตีตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการร
และรระดับนานาชาาติจากหลายๆๆ แหล่ง
จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา
แนววทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
-

องค์ประกอบที่ 3 การรบริการวิชากการ
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง
-

แนวทางเสสริิ ม
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
-

จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา

แนววทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
มีจํานวนโ
นโครงการบริการวิ
ก ชาการจํานวนมาก
า
และ
่ม
จจกรรมของการร
ดําเนินินการจัดกลุมโครงการ/กิ
ไม่สามารรถดําเนินการไได้ครบตามทีปรากฏในแผน
ป่
นงาน ให้บริการ โดยนําโครงการที
โ
่ไม่สสัั มพันธ์กับกลยุทธ์ด้าน
การสสร้างชุมชนต้นแบบด้
น
านสุขภภาพออก พิจารณา
า
จัดเป็ป็นกิจกรรมภาายใต้โครงการรหลัก

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
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ข้อเสนอแนะรายตัวบ่บงชี้
สกอ. 3.11
1. ใในการกําหนดดตัวบ่งชี้วัดคววามสําเร็จในรระดับแผน มีการระบุ
ก
ตัวชี้วดเป็
ั นจํานวนโโครงการบริการเพิ่มขึ้น
2 โครงการต่อปี
อ พบว่า ควรมีการพิจารณ
ณา เนื่องจากผลการดําเนินการ
น พบว่า จจํานวนโครงการบริการ
ที่มีในแผน ไมม่สามารถทําไดด้จริง ปี 25588 ทําได้เพียง 21 โครงการ จาก 27 โครงงการ
2. มีการลงสําร วจสภาพปัญหาความต้
ญ
องงการของชุมชนบูรณาการกับการเรียนนการสอน สรุ
ส ปความ
ไ พบความสัสัมพันธ์กับการรจัดทําโครงกการบริการวิชชาการที่ส่งผลกับชุมชน
ต้องการของชชุมชน แต่ยังไม่
เพื่อสร้างสุขภาวะให้
ภ
แก่ชุมชนแบบยั่งยืน
ล
ฒนนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 การรทํานุบํารุงศิลปะและวั
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง
มีการกําหหนดนโยบายกการดําเนินงานนด้านทํานุบําารุง
ศิลปวัฒนนธรรมของคณ
ณะอย่างชัดเจน

จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา

แนวทางเสสริิ ม
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
จัดกลลุ่มของโครงการและกิจกรรรมที่เกี่ยวข้องกับพันธ
กิจขอองการสืบสานนและสร้างองคค์ความรู้ในกาารทํานุ
บํารุงศิ
ง ลปวัฒนธรรรม โดยเฉพาะะการปฏิบัติทส่ี่ งผลให้
เกิดการสร้
ก างองค์ความรู
ค ้กับผู้เกี่ ยวข้อง
แนววทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพัพัฒนาในปีตอไป)
อ่
-

ข้อเสนอแนะรายตัวบ่บงชี้
สกอ. 4.11
1. การกํากับติดตามการดํ
ด
าเนินงานตามแแผนควรมีการรให้ข้อมูลของโครงการที่ไไม่ได้ดําเนินการในการ
รายงานผล (ใในแผนระบุ 12 โครงการ แแสดงข้อมูล 11 โครงการ)
2. กรณีของโครงการอยู่ระหวว่างการดําเนินนการ (โครงกการศิลปวัฒนธรรมสืบสานนพระพุทธศาสสนา หล่อ
เทียนพรรษา)) พิจารณาส่งผลการดําเนินนการให้ครบถ้้วนสมบูรณ์
3. ใในการแสดงผผลประเมินความสําเร็จขอองตัวบ่งชี้ตามมวัตถุประสงคค์ของแผนด้านนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คววรแสดงที่มาขของผลการปรระเมินที่สอดคคล้องกับผลการดําเนินการ
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องค์ประกอบที่ 5 การรบริหารจัดกาาร
จุดเด่
ด น/จุดแข็ง
1.

2.

3.

4.

5.
6.

แนวทางเสสริม
(เป้าหมายแและแผนการพพัฒนาในปีตอไป)
อ่
ผู้บริหารมีการนําแนวทางการดํ
แ
าเนิ
า นงานตาม
ควรมีมีการถอดแผนนพัฒนาบุคลากกรออกจากแผผนปฏิบัติ
แผนนพัฒนาบุคลากกรโดย มีการผผสมผสานกับรระบบ งานแและแผนยุทธศศาสตร์รวมของงคณะ เพื่อให้เกิดความ
การสสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งมีระบบบริหารงานแแบบ ชัดเจจนในการติดตาามและประเมินนผลสําเร็จขอองแผน
เชิงรุก
ผู้บริรหารมีการนําหลั
ห กธรรมาภิบาลมาใช้
บ
ในการ
บริหหารจัดการ ทําให้
า บุคลากร คณาจารย์
ค
สาามารถ
ตรวจจสอบ และมีหน่
ห วยงานภายยนอกสามารถถ
ตรวจจสอบการดําเนิ
เ นงานได้
คณะะมีการกําหนดดวิสัยทัศน์ สถถาบันผลิตแพททย์
ชั้นนํา 1 ใน 20 ของภู
ข มิภาคอาเซียนภายในปีปี
2560
มีระบบบและกลไกใในบริหารจัดการเรื
ก ่อง
งบปประมาณ ทําใหห้ทราบการปรระมาณการ
ค่าใช้ช้จ่ายที่เป็นจริริงตามแผนกลลยุทธ์ทางการเเงินมี
นโยบบายการบริหารโดยใช้
า
ระบบบบริหารจัดกาาร
แบบบลีนที่ผ่านกระะบวนการขั้นตอนที
ต ่ชัดเจน และ
มาจากการมีสว่ นรร่วมของทุกหนน่วยงานที่
เกี่ยววข้อง
ผลกการปฏิบัติสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิ
น
บัติงาานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
มีนโยบายที่ชัดเจนนด้านการรักษ์ษสิ่งแวดล้อมแและ พิจารรณาการจัดโคครงการและกิจจกรรมทีส่ ร้างความ
ง
ประหยัดพลังงาน มีการติดตามผลการปฏิบบััติ
ตระหหนักให้แก่บุคลากรและนิสติ ตในการมีส่วนร่
น วมอย่าง
อย่างงต่อเนื่อง
ต่อเนืนื่อง
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องค์ประกอบที่ 5 การรบริหารจัดกาาร (ต่อ)
จุดดอ่อน/จุดทีต่ องปรั
อ้ บปรุง/โโอกาสพัฒนา
1. การวิวิเคราะห์ต้นทุทนต่อหลักสูตร

2. ระบบสารสนเทศเเพื่อการบริหารและการติ
า
ดตาม
การตตัดสินใจ

แนนวทางแก้ไข/ปปรับปรุง
(เป้าหมายแและแผนการพพัฒนาในปีตอไป)
อ่
ควรดดําเนินการจัดทําการวิเคราะะห์ข้อมูลคู่เทียบกับ
มหาวิวิทยาลัยต่างๆๆ ในเรื่องต้นทุ นต่อนิสิต/หลลักสูตร
เพื่อประโยชน์
ป
ต่อการพั
ก ฒนาการรจัดการเรียนกการสอน
ค่าธรรรมเนียมการศึศึกษา หรือต้นนทุนค่าใช้จ่ายต่
ย างๆ
ควรดดําเนินการจัดหาหรือพัฒนาาระบบสารสนนเทศ
เพิ่มเติ
เ ม เพื่อช่วยใในการตัดสินใจจ ด้านการบริริหารงาน
และกการบริหารทรัรัพยากรบุคคลล

ข้อเสนอแนะรายตัวบ่บงชี้
มศว 5.11
กรณีโครงการรที่มีระยะดําเนิ
เ นการตลอดดปี เช่น การลลดระยะเวลา “หลักประกันนสัญญา” ซึ่งมีขั้นตอน
การตรวจจสอบผล และการแก้ไขปรับปรุ
บ งจัดทํามาาตรฐานในราวเดือนกรกฎาคคม – กันยายนน 2558 เมื่อดําเนินการ
แล้วเสร็จ พิจารณาส่งผลเพิ่มเติมเพืพือ่ ความสมบูรรณ์ของการดําเนิ
า นงาน

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
ปี กษา 25557

17

ภาคผผนวก
ข้อมูลพื้นฐาน (CCommon Data Sett)
ตัว
ชื่อตัวบ่งชี้
บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กาารผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.1 ผลการบริหิ ารจัดการหหลักสูตรโดยรรวม
1 จจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีประเมิ
่ป น
2 จจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ญ
3 ผผลรวมคะแนนนหลักสูตรระดับปริญญาตรีรี
4 จจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท
ญ
5 ผผลรวมคะแนนนหลักสูตรระดับปริญญาโทท
6 จจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ญ
7 ผผลรวมคะแนนนหลักสูตรระดับปริญญาเออก
8 ผผลรวมของค่าคะแนนประเ
า
เมินของทุกหลัลักสูตร
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจํ
ป าคณะทีมี่มคี ณ
ุ วุฒปิ ริญ
ญญาเอก
9 จจํานวนอาจารรย์ประจําคณะะทั้งหมด
10 จจํานวนอาจารรย์ประจําคณะะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจํ
ป าคณะทีดํ่ดารงตําแหน่งงทางวิชาการร
11 จจํานวนอาจารรย์ประจําคณะะทั้งหมด
12 ออาจารย์ประจํจําคณะที่ไม่มตํีตาแหน่งทางวิวิชาการ
13 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาาตรี
14 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งรองศาสตตราจารย์ ที่มวุี ฒิปริญญาตตรี
15 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งศาสตราจจารย์ ที่มีวุฒปริ
ิป ญญาตรี
16 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาาโท
17 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งรองศาสตตราจารย์ ที่มวุี ฒิปริญญาโท
18 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งศาสตราจจารย์ ที่มีวุฒปริ
ิป ญญาโท
19 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาาเอก
20 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งรองศาสตตราจารย์ ที่มวุี ฒิปริญญาเอก
21 จจํานวนอาจารรย์ประจําตําแหน่
แ งศาสตราจจารย์ ที่มีวุฒปริ
ิป ญญาเอก
22 ผผลรวมจํานวนนอาจารย์ประะจําคณะที่ดํารรงตําแหน่งทาางวิชาการ
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ตัว
ชื่อตัวบ่งชี้
2557
2
บ่งชี้
สกอ.1.4 จํานวนนิสิสิตเต็มเวลาเทีทียบเท่าต่อจําานวนอาจารย์ย์ประจํา (ตามรายงานการรวิเคราะห์ของกอง
อ
แผนงาน)
23 จจํานวนอาจารรย์ประจําคณะะทั้งหมด
239.0
2
24 จจํานวนอาจารรย์ประจําคณะะในแต่ละกลุม่มสาขาวิชา
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
239.0
2
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตร ป่าไม้
า และประมมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาาสตร์ บัญชี การจัดการ การร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
25 จจํานวนนิสิตเต็ต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่ สาขาวิชา
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
861.89
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตร ป่าไม้
า และประมมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจั
ก ดการการร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
26 จจํานวนนิสิตเต็ต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปปริญญาตรี
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
96.08
9
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตร ป่าไม้
า และประมมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาาสตร์ บัญชี การจัดการ การร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
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ตัว
ชื่อตัวบ่งชี้
บ่งชี้
27 จจํานวนนิสิตเต็ต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันนแยกตามกลุมสาขาวิ
่ม
ชา
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตรป่าไม้
ไ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจั
ก ดการการร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
28 สสัดส่วนจํานวนนนิสิตเต็มเวลลาต่ออาจารย์ปประจํา
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตรป่าไม้
ไ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจั
ก ดการการร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
29 สสัดส่วนจํานวนนนิสิตเต็มเวลลาต่ออาจารย์ปประจําตามเกณฑ์มาตรฐานน
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตรป่าไม้
ไ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจั
ก ดการการร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
30 รร้อยละของกาารคํานวณค่าความแตกต่
ค
างงจากสัดส่วนจํจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานนวน
ออาจารย์ประจํจําคณะ
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตรป่าไม้
ไ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
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- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจั
ก ดการการร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
31 คค่าเฉลี่ยคะแนนนรวมทุกกลุมสาขา
่ม
0.00
- วิทยาศาสตตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาาสตร์,การผังเมื
เ อง,ศิลปกรรรมศาสตร์,วิจติ ตร
0.00
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสต
ศ
ตร์ เกษตรป่าไม้
ไ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตตร์/มนุษยศาสสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจั
ก ดการการร
ทท่องเที่ยว เศรรษฐศาสตร์ (225 : 1)
สกอ.1.5 การบริการนิสิตระดับปริ
ป ญญาตรี
32 ผผลรวมคะแนนนเฉลี่ยของกาารจัดบริการใหห้คําปรึกษาทาางวิชาการและการใช้ชีวิตแแก่
4.68
นนิสิตในคณะ
33 ผผลรวมคะแนนนเฉลี่ยของกาารให้บริการกิจจกรรมพิเศษนนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้ งเต็ม
4.68
เวลาและนอกกเวลาแก่นิสิต
34 ผผลรวมคะแนนนเฉลี่ยการจัดกิ
ด จกรรมเตรียยมความพร้อมเพื
ม ่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
4.40
กการศึกษาแก่นินสิ ิต
องค์ประกอบที่ 2 กาารวิจัย
สกอ. 22.2 เงินสนับสนุ
ส นงานวิจัยและงานสร้
แ
างงสรรค์ (ปีการรศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขขาวิชา
35 จจํานวนอาจารรย์และนักวิจยประจํ
ยั
าที่ปฏิบบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาตต่อ
210.00
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
210.0
2
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
36 จจํานวนเงินสนันับสนุนงานวิจัจยั หรืองานสร้ร้างสรรค์จากภภายใน
21,4442,710.00
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
21,4442,710.00
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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37 จจํานวนเงินสนันับสนุนงานวิจัจยั จากภายในน
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
38 จจํานวนเงินสนันับสนุนงานสร้ร้างสรรค์จากภภายใน
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
39 จจํานวนเงินสนันับสนุนงานวิจัจยั หรืองานสร้ร้างสรรค์จากภภายนอก
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
40 จจํานวนเงินสนันับสนุนงานวิจัจยั จากภายนออก
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
41 จจํานวนเงินสนันับสนุนงานสร้ร้างสรรค์จากภภายนอก
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
42 ผผลรวมจํานวนนเงินสนับสนุนงานวิ
น จัยหรือองานสร้างสรรรค์จากภายในและภายนอกก
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
43 รร้อยละของผลลรวมถ่วงน้ําหนั
ห กของผลงานนทางวิชาการรของอาจารย์ประจํ
ป าและ
นนักวิจัย
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
ปี กษา 25557

2557
2
21,4442,710.00
21,4442,710.00

15,6220,433.87
15,6220,433.87
15,6220,433.87
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44 คคะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิ
ส ชา
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
สกอ. 22.3 ผลงานททางวิชาการขอองอาจารย์ปรระจําและนักวิจัย
45 จจํานวนอาจารรย์ประจําและะนักวิจัยทั้งหมมด (รวมลาศึกษาต่
ก อ)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
46 คค่าน้ําหนักผลงานทางวิชากการของอาจารรย์และนักวิจยประจํ
ยั
า
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
47 จจํานวนบทความวิจัยฉบับสมบู
ส รณ์ที่ตีพมิมพ์ในรายงานสืสืบเนื่องจากกการประชุม
วิชาการระดับชาติ
บ (0.20)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
48 จจํานวนบทความวิชาการฉบบับสมบูรณ์ที่ตตีีพิมพ์ในรายงงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
บ (0.20)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
49

จจํานวนบทความมวิจัยฉบับสมบูรณ์
ร ที่ตีพิมพ์ในรรายงานสืบเนื่องจากการประชุ
ง
มวิ
ม ชาการระดับ
นนานาชาติหรือในวารสารทางวิ
ใ
ชาการระดับชาาติที่ไม่อยู่ในฐานนข้อมูลตามประะกาศก.พ.อ.แต่
วิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
มมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหา
า
ป
ทราบบเป็นการทั่วไป และ
แแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40)
(
กกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภ
กกลุ่มสาขาวิชามมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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50 จจํานวนบทความวิชาการฉบบับสมบูรณ์ที่ตตีีพิมพ์ในรายงงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
บ
หรือในวารสารททางวิชาการระะดับชาติที่ไม่อยู
อ ่ในฐานข้อมู ล
ตตามประกาศกก.พ.อ.แต่มหาาวิทยาลัยนําเสสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัมตั ิและจัดทําเป็ป็น
ปประกาศให้ทราบเป็
ร นการทัทั่วไปและแจ้งใให้ ก.พ.อ.ทราาบภายใน 30 วันนับแต่วันทที่
อออกประกาศ (0.40)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
51 จจํานวนผลงานนที่ได้รับการจจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
52 จจํานวนบทความวิจัยฉบับสมบู
ส รณ์ที่ตีพมิมพ์ในวารสารททางวิชาการทีปรากฏใน
่
ฐฐานข้อมูล TCCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
53 จจํานวนบทความวิชาการฉบบับสมบูรณ์ที่ตตีีพิมพ์ในวารสสารทางวิชากาารที่ปรากฏในน
ฐฐานข้อมูล TCCI กลุ่มที่ 2 (00.60)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
54 จจํานวนบทความวิจัยฉบับสมบู
ส รณ์ที่ตีพมิมพ์ในวารสารททางวิชาการระะดับนานาชาติติที่
ไไม่อยู่ในฐานข้ข้อมูลตามประะกาศก.พ.อ.แตต่มหาวิทยาลััยนําเสนอสภาามหาวิทยาลัย
ออนุมัติและจัดทํ
ด าเป็นประกาศให้ทราบเป็ป็นการทั่วไปแและแจ้งให้ ก.พพ.อ. ทราบภาายใน
330 วันนับแต่วัวนที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) (0.80)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
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55 จจํานวนบทความวิชาการฉบบับสมบูรณ์ที่ตตีีพิมพ์ในวารสสารทางวิชากาารระดับ
นนานาชาติที่ไม่มอยู่ในฐานข้อมู
อ ลตามประกกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนํนาเสนอสภา
มมหาวิทยาลัยอนุ
อ มัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็ป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พพ.อ.
ททราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประะกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
l (0.80)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
56 จจํานวนบทความวิจัยฉบับสมบู
ส รณ์ที่ตีพมิมพ์ในวารสารวิวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมมูล
TTCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
57 จจํานวนบทความวิชาการฉบบับสมบูรณ์ตีพพิิมพ์ในวารสาารวิชาการที่ปรากฏใน
ร
ฐฐานข้อมูล TCCI กลุ่มที่ 1 (00.80)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
58 จจํานวนบทความวิจัยฉบับสมบู
ส รณ์ที่ตีพมิมพ์ในวารสารททางวิชาการระะดับนานาชาติติที่
ปปรากฏในฐานนข้อมูลระดับนานาชาติ
น
ตามมประกาศก.พ.อ. (1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
59 จจํานวนบทความวิชาการฉบบับสมบูรณ์ที่ตตีีพิมพ์ในวารสสารทางวิชากาารระดับ
นนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ข้อมูลระดับนาานาชาติตามปประกาศก.พ.ออ. (1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์

รายงานผลลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ษ
คณะแแพทยศาสตร์ ปการศึ
ปี กษา 25557

2557
2

13

7

54

5

25
ตัว
ชื่อตัวบ่งชี้
บ่งชี้
60 จจํานวนผลงานนได้รับการจดสิทธิบัตร (1.000)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
61 จจํานวนผลงานนวิชาการรับใชช้สังคมที่ได้รบับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตํ
า าแหน่ง ทาง
วิชาการแล้ว (1.00)
(
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
62 จจํานวนผลงานนวิจัยที่หน่วยงงานหรือองค์กกรระดับชาติว่วาจ้างให้ดําเนินการ (1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
63 จจํานวนผลงานนค้นพบพันธุพื์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้
แ รับการจดทะเบียน
((1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
64 จจํานวนตําราทีที่ได้รับการประเมินผ่านเกณ
ณฑ์การขอตําแหน่
แ งทางวิชาการแล้
า
ว (1.000)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
65 จจํานวนหนังสือที่ได้รับการปประเมินผ่านเกกณฑ์การขอตํตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
((1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
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66 จจํานวนงานแปปลที่ได้รับการรประเมินผ่านนเกณฑ์การขออตําแหน่งทางวิวิชาการแล้ว
((1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
67 จจํานวนตําราทีที่ผ่านการพิจารณาตามหลั
า
กกเกณฑ์การปรระเมินตําแหนน่งทางวิชาการรแต่
ไไม่ได้นํามาขออรับการประเมิมินตําแหน่งทาางวิชาการ (1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
68 จจํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหหลักเกณฑ์การรประเมินตําแหหน่งทางวิชากการ
แต่ไม่ได้นํามาาขอรับการประเมินตําแหน่งงทางวิชาการ (1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
69 จจํานวนงานแปปลที่ผ่านการพิพิจารณาตามหหลักเกณฑ์การประเมิ
า
นตําแหน่
แ งทางวิชาาการ
แต่ไม่ได้นํามาาขอรับการประเมินตําแหน่งงทางวิชาการ (1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
70 คค่าน้ําหนักงานนสร้างสรรค์ของอาจารย์แลละนักวิจัยประะจํา
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
71 จจํานวนงานสร้ร้างสรรค์ที่มการเผยแพร่
ีก
สสู่สาธารณะในลัลักษณะใดลักษณะหนึ
ษ
่งหรือ
ผผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ
ท กส์ online (0.20)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
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72 จจํานวนงานสร้ร้างสรรค์ที่ได้รัรบการเผยแพพร่ในระดับมหหาวิทยาลัย (0.40)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
73 จจํานวนงานสร้ร้างสรรค์ที่ได้รัรบการเผยแพพร่ในระดับชาติติ (0.60)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
74 จจํานวนงานสร้ร้างสรรค์ที่ได้รัรบการเผยแพพร่ในระดับความร่วมมือระหหว่างประเทศ
((0.80)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
75 จจํานวนงานสร้ร้างสรรค์ที่ได้รัรบการเผยแพพร่ในระดับภูมิมภิ าคอาเซียน//นานาชาติ
((1.00)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
76 จจํานวนงานสร้ร้างสรรค์ที่ได้รัรบการเผยแพพร่ในระดับนานาชาติ (1.000)
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
77 ผผลรวมถ่วงน้าหนั
าํ กของผลงงานทางวิชากาารของอาจารย์ประจําและนนักวิจัย
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
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78 รร้อยละของผลลรวมถ่วงน้ําหนั
ห กของผลงานนทางวิชาการรของอาจารย์ประจํ
ป าและ
นนักวิจัย
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
0.00
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
36.54
3
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
79 คคะแนนเฉลี่ยรวมทุ
ร กกลุ่มสาาขา
1.14
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลลยี
0.00
กกลุ่มสาขาวิชาวิ
า ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
2.28
2
กกลุ่มสาขาวิชามนุ
า ษยศาสตรร์และสังคมศาาสตร์
องค์ประกอบที่ 3 กาารบริการวิชาการ
า
สกอ. 33.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
80 จจํานวนอาจารรย์ที่มีส่วนร่วมในการบริ
ม
การรวิชาการแก่สัสงั คมในระดับมหาวิทยาลัย
75
81 จจํานวนอาจารรย์ประจําทั้งหมดที
ห ่ปฏิบัติงาานจริง
210
องค์ประกอบที่ 5 กาารบริหารจัดการ
ก
สกอ. 55.1 การบริหารของคณะเพ
า
พื่อการกํากับบติดตามผลลัพธ์
พ ตามพันธกิกิจกลุ่มสถาบันั และเอกลักษณ์ของ
คณะ
82 สสัดส่วนค่าใช้จ่จายเพื่อพัฒนาานิสิต (บาท//คน)
3588
3
83 สสัดส่วนค่าใช้จ่จายเพื่อพัฒนาาอาจารย์ (บบาท/คน)
8325
8
84 สสัดส่วนค่าใช้จ่จายเพื่อพัฒนาาบุคลากร (บาาท/คน)
5892
5
85 สสัดส่วนค่าใช้จ่จายเพื่อการจัดการเรี
ด
ยนการสอน(บาท/คคน)
5081
5
สกอ. 55.2 ระบบกํากั
า บการประกกันคุณภาพหลักสูตร
86 มมีจํานวนหลักสูตรที่มีผลกาารประเมินคุณ
ณภาพไม่ผ่านอองค์ประกอบทีที่ 1 การกํากับ
0
มมาตรฐาน
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สรุปผลลการประเมิมินหลักสูตร
ต
ลําดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
ที่
ระดับปริญ
ญญาตรี
1 แแพทยศาสตรบัณฑิ
ณ ตสาขาวิชาแแพทยศาสตร์
2 แแพทยศาสตรบัณฑิ
ณ ต โครงการรร่วมฯ นอตติงแฮฮม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 วิทยาศาสตรมหหาบัณฑิต สาขาวิวิชาชีวภาพการรแพทย์
2 วิทยาศาสตรมหหาบัณฑิต สาขาวิวิชาอณูชีววิทยาา
3 วิทยาศาสตรมหหาบัณฑิต สาขาวิวิชาตจวิทยา
4 ปปรัชญาดุษฎีบณฑิ
ณ
ั ต สาขาวิชาชีชีวภาพการแพททย์
5 ปปรัชญาดุษฎีบณฑิ
ณ
ั ต สาขาวิชาออณูชีววิทยา

วัวนที่รับการประะเมิน ผลการประเมิน

13 กรกฎาคม 22558
13 กรกฎาคม 22558

4.17
4
4.03
4

15 กรกฎาคม 22558
17 กรกฎาคม 22558
14 กรกฎาคม 22558
15 กรกฎาคม 22558
17 กรกฎาคม 22558

3.54
3
3.63
3
3.63
3
3.38
3
3.71
3
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ข้อมูลจจากการสัมภาษณ์
ม
และสรุปการตตรวจเยี่ยม
กลุ่มผู้รบับการสัมภาษณ
ณ์
ผู้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมภพพ รอดอัมพร
1. นิสิตแพทย์ (ชชั้นปีที่ 5 และะ 6)
ผู้สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภกญ..นริศา คําแก่ก่น
2. ศิษย์เก่า (Inteern)
ข้อคําถาาม
บันทึกกาารสัมภาษณ์
1. อะไรรคือปัจจัยที่สงผลให้
่
บรรลุ
อ าง
1) การเรียนการสออน-รูปแบบทีดี่ดี ครอบคลุมหหลายด้าน ตัวอย่
วิสัยทัศน์ (1 ใน 20
2 ของอาเซียน
ภาาควิชากุมารเววชศาสตร์ –แบบ่งการปฏิบัติกการเรียงลําดับความ
บ
ยาก ดูแลผู้ป่วย วางแผนการเเรียนดี
ในปี 2560)
2) การทํางานเป็นทีม – สถาบันผลิตแพทย์อนื่ ความรู้
3) หลัลักสูตรร่วมนออตติงแฮม – เชชี่ยวชาญ การรวิจัย บทความวิจัย
ภาาษาอังกฤษ
2. รูปแแบบการเรียนกการสอน
น ้อหา ทุกวิชชาจัดรูปแบบ PBL /
1) ระยะที่ 2 Pre-cclinic – เรียนเนื
Leecture รวมกัน
เหมาาะสมหรือไม่
2) ระยะที่ 3 Clinicc – เหมาะแกก่การต่อยอด BBed site teaaching
• Lecturee-based
• PBL-bassed
• Mix Leccture-based &
PBL-bassed
3. หากมีปัญหาการเรียี นแก้ปัญหาา 1) อาจารย์มาสอนเสริมช่วงท้าย class
อย่างงไร
2) Buuddy ช่วย tutor ในการเตรียี มสอบ Liceense (1:1)
3) กลุลุ่มเชี่ยวชาญ ช่ชวยกันจัดทําสรุ
ส ปเนื้อหาเฉพพาะโรค
4) รุ่นนพี่รวบรวมความรู้เป็น Poccket bock (นนายกสโมสร ปีที่ 5)
4. กิจกรรมทีส่ ่งเสริมทั
ม กษะการ
1) ทักกษะการสื่อสาาร IT – PBL, bed site teaaching, การซซัก
ปรระวัติ, นําเสนออ GAFE Gooogle drive
เรียนนรู้ 5 ประการร ตามกรอบ
TQFFครบถ้วนหรือไม่
อ
2) คววามรู้ – เนื้อหาา/รูปแบบ
3) คุณ
ณภาพ – ตรงตต่อเวลา
4) คววามสัมพันธ์ระหว่
ะ างบุคคล – การทํางานเเป็นทีม
5) ทักกษะทางปัญญา
ญ –case stuudy
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ข้อคําถาาม
5. มีความผูกพัน/รักองค์กรของ
บัณฑิต ศิษย์เก่าอย่
อ างไร

6. ชมรมศิษย์เก่ามีบทบาทอย่างไรร

บันทึกกาารสัมภาษณ์
1) ภาาควิชาออร์โธปิปิดิกส์ – บรรยยากาศการทําางานดี/คุ้นเคยย
ผู้รรวมงานและอา
่
าจารย์/มีความมสุข
2) ข้ออมูลสมัครทุน – บุคคลภายใในและภายนออก
3) แหหล่งค้นคว้า – e-book
4) สิททธิ์พิเศษในการรเข้าร่วมประชชุมวิชาการ
5) Journal Club (13-14 น.) คณะจั
ค ดตาราง กิจกรรมให้สามารถ
า
เข้าาร่วมได้
ช่วยเหลืลือคณะ ทั้งงาานและเงิน
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กลุ่มผู้รบับการสัมภาษณ
ณ์
ผู้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ทรงพพล ต่อนี
1. อาจารย์
ผู้สัมภาษณ์ อ.ดร.สมปราารถนา วงศ์บญหนั
ุ ก
2. บุคลากรสายสสนับสนุนวิชาการ
า
ข้อคําถาาม
บันทึกกาารสัมภาษณ์
1. แนวทางในการดําเนิ
า นงานตาม
1) คณ
ณะมีการจัดทําแผนพั
า
ฒนาบุบุคลากรโดยเน้น้นการมีส่วนรร่วมทั้ง
แผนนพัฒนาบุคลากกร และแนวททาง
จากคณาจารย์และบุ
แ คลากรสายสนับสนุนวิ ชาการในทุกส่วนงาน
ในกาารส่งเสริมขวัญและกํ
ญ
าลังใจจ
โดยยให้แต่ละส่วนงานมี
น การจัดทํ
ด า SWOT ขของหน่วยงานตนเอง
บุคลลากร
แล้ล้วเสนอฝ่ายแผผนฯของคณะเพื่อคัดกรองแแล้วเสนอพิจารณา
า
จัดดทําแผนยุทธศศาสตร์ และแปปลงเป็นแผนกกลยุทธ์จากนันจึ
้น งเสนอ
กลัลับไปยังหน่วยงานและส่
ย
วนงงาน ซึ่งส่วนงาานจะเป็นผู้กากั
ํา บ
ติดดตาม ประเมินผลรายไตรมา
น
าส เพื่อเสนอผผลกลับไปยังคณะ
ค
2) ผูบ้บริหารระดับคณะ มีการพบบหัวหน้างานเพืพื่อติดตามการ
ดําเนินงานและสสร้างแรงจูงใจ มีการบริหารรงานแบบเข้าถึง
3) มีกการสนับสนุนให้
ใ หัวหน้างานนมีการพัฒนาตตนเองโดยการรเข้ารับ
การอบรมผู้บริหารระดั
ห
บกลางงและระดับสูง มี KPI ของหหัวหน้า
คุ
า
งานนเพื่อการพัฒนาตนเอง นออกจากนั้นยังสส่งเสริมให้บคลากรเข้
รับบการอบรมเพือพั
อ่ ฒนาตนเอง
4) มีกการส่งเสริมให้้ทุนสนับสนุนงานวิ
ง จัยแก่บุคคลาการสายสสนับสนุน
วิชชาการ
5) ในสส่วนงานของศูศูนย์การแพทย์ฯ มีการให้ราางวัลแก่หน่วยงาน
ย
ดีเดด่น
6) มีกการมอบโล่หร์ างวัลแก่บุคลาากรที่ปฏิบัติงาานเป็นเวลานนาน
2. แนวทางในการดําเนิ
า นงานด้าน
1) คณ
ณะมีการสนับสนุ
ส นทุนวิจัยทัง้ แก่คณาจารรย์และบุคลากกรสาย
สนันับสนุนวิชากาาร
การวิวิจัย
2) มีกการให้รางวัลนักวิจัยประจําปี และผลงานนวิจัยดีเด่น
3) ส่งเสริมให้มีการรผลิตชิ้นงานวิจัยที่มีการบูรณณาการกับการ
ปฏิฏิบัติงานประจํจํา มีการจัดตัง้ หน่วย R too R Researchh Unit
4) มีกการใช้ระบบพีเลี
่ ้ยงในการสนนับสนุนนักวิจจัั ยรุ่นใหม่
5) ส่งเสริมความร่วมมือผลิตงานวิจัยที่บูรณากการระหว่าง Pre-clinic
P
แลละ Clinic
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กําหนดดการประเมิมินคุณภาพพการศึกษาาภายใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
กําหหนดการ
กิจกรรมม
08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษาภายใน
ษ
(Desktop Assessment
A
t)
09.00 – 12.00 น. การตรวจหลลักฐานและสัมั ภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตตัวบ่งชี้
12.00 – 13.00 น. รับประทานนอาหารกลางวัวัน
13.00 – 15.00 น. การตรวจหลลักฐานและสัมั ภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตตัวบ่งชี้ (ต่อ)
15.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจหลักฐานและเตรี
ก
ยมประเด็น
สัมภาษณ์
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
กําหหนดการ
กิจกรรมม
08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษาภายใน
ษ
09.00 – 10.30 น. การตรวจเยียีย่ มคณะแพททยศาสตร์
- การสัมภาษณ์ (ผผู้บริหาร/คณาาจารย์/บุคลากร/นิสิต/ศิษษย์
า ้ใช้บัณฑิต)
เก่า/ผู
10.30 – 12.00 น. การตรวจเยียีย่ มคณะพยาบบาลศาสตร์
- การสัมภาษณ์ (ผผู้บริหาร/คณาาจารย์/บุคลากร/นิสิต/ศิษษย์
า ้ใช้บัณฑิต)
เก่า/ผู
12.00 – 13.00 น. รับประทานนอาหารกลางวัวัน
13.00 – 14.30 น. การตรวจเยียีย่ มคณะเภสัชชศาสตร์
- การสัมภาษณ์ (ผผู้บริหาร/คณาาจารย์/บุคลากร/นิสิต/ศิษษย์
า ้ใช้บัณฑิต)
เก่า/ผู
14.30 – 16.00 น. การตรวจหลลักฐานและสัมั ภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตตัวบ่งชี้ วิเคราาะห์
จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนนอแนะ
16.00 – 16.30 น. ผู้ประเมินประชุมสรุปงานนประจําวัน
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วันที่ 6 สิงหาคม 2558
กําหหนดการ
กิจกรรมม
หมายเหตุ
08.30 – 12.00 น. การประชุมคณะกรรมกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษาภายใน
ษ
ด ารายงานผลลการประเมินคุ
น ณภาพการศึศึกษาภายในแและ
- จัดทํ
preesentation นนําเสนอผลกาารประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษษา
ภาายใน
12.00 – 13.00 น. รับประทานนอาหารกลางวัวัน
13.00 – 13.30 น. เตรียมการนนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึ
ณ
กษาภายในด้
ษ
วย
วาจา
13.30 – 14.30 น. นําเสนอผลการประเมินคคณะแพทยศาสตร์
14.30 – 15.30 น. นําเสนอผลการประเมินคคณะพยาบาลศาสตร์
15.30 – 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินคคณะเภสัชศาสสตร์
หมายเหตุ:
ว า เวลา 110.30 – 10.445 น. และช่วงบ่
ง าย เวลา 144.45 – 15.000 น.
- อาหารว่างแลละเครื่องดื่มช่วงเช้
- กําหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามค
ย่
ความเหมาะสม
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ภาพถ่าายกิจกรรมมการประเมิมินคุณภาพพการศึกษาาภายใน
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