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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพตนเอง ประจําปการศึกษา 2558 ตามราย
องคประกอบและตัวบงช้ี ของ สกอ. และ มศว (จํานวน 15 ตัวบงช้ี) พบวา ในภาพรวมมีผลการประเมินเฉลี่ย 
เทากับ 4.37 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี โดยมีจํานวน 4 องคประกอบ (2, 3, 4 และ 5) อยูในระดับดีมาก 
และมีจํานวน 1 องคประกอบ (1) อยูในระดับดี เมื่อวิเคราะหเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. (13 ตัวบงช้ี)  มีผล
ประเมินเฉลี่ย เทากับ 4.27 ซึ่งอยูในระดับดี 
 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ีระดับภาควิชาจํานวน 18 ภาควิชา พบวา คะแนนสูงสุดของภาควิชา     
พรีคลินิก คือ ภาควิชาสรีรวิทยา คะแนนสูงสุดของภาควิชาคลินิก คือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร สวนภาควิชาที่
มีคะแนนตํ่ากวา 3.51 ม ี2 ภาควิชา คือ ภาควิชานิติเวชศาสตร และภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 

 
 ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบวา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ครบทั้ง 7 หลักสูตร โดยผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรแพทยศาสตร โครงการรวมฯ อยูในระดับดีมาก สวนหลักสูตรแพทยศาสตร ภาคปกติ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา สาขาวิชาชีวภาพการแพทย และสาขาวิชาอณูชี
วิทยา อยูในระดับดี 
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สวนที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 
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1. ชื่อหนวยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมา 
1.1  ชื่อหนวยงาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
FACULTY OF MEDICINE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
1.2  ท่ีต้ัง 
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) เกิดข้ึนจากคณะผูริเริ่มโครงการที่ตองการแกไข

ปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศในป พ.ศ. 2523 โดยมีความมุงหมายที่จะผลิตแพทยเพื่อรับใชประชาชนใน
ชนบท ตามความตองการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ไดรับอนุมัติการจัดต้ังคณะ                 
จากคณะรัฐมนตรี และไดมีประกาศการจัดต้ังคณะ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 102 ตอนที่ 76 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุนที่ 1 ต้ังแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา นับเปนคณะแพทยศาสตรลําดับที่ 9 ของประเทศ
ไทย ต้ังแตปการศึกษา 2528 จนถึงปการศึกษา 2543 คณะ จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
ก า ร ศึ กษ า  ช้ั นพ รี ค ลิ นิ ก อ ยู ที่  ม ศว  ป ร ะ ส าน มิ ต ร แ ล ะก า ร ศึ ก ษ า ช้ั นค ลิ นิ ก อ ยู ที่ ศู น ย ก า ร แพ ท ย                         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหน่ึงภายใตความรับผิดชอบ
ของคณะแพทยศาสตร มศว ต้ังอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก   
เปนโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542 และไดเปดใหบริการรักษาพยาบาล
ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคการกอต้ังเพื่อการศึกษา การบริการดานการแพทย     
แกประชาชนทั่วไป การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ในปการศึกษา 2556 ต้ังแตวันที่ 10 มีนาคม 2557 จนถึงปจจุบัน มี ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน         
นิรันตรัตน เปนคณบดีคณะแพทยศาสตร และในปการศึกษา 2558 ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มี ผูชวย
ศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ชุมชวย เปนผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ  
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ 

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

ที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเช่ียวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
2.3 วัฒนธรรมองคกร : คณะแพทยศาสตรแหงการพัฒนา  
2.4 คานิยมของคณะแพทยศาสตร คือ MEDICINE SWU คณะแพทยศาสตรชั้นนํา ท่ีดี เกงและมี

ความสุข 
M = Merit                                คุณธรรม 
E  = Enough                                พอเพียง 
D  = Development             พัฒนา 
I   = Intelligence    ปญญา 
C = Community    สังคม 
I   = Innovation    นวัตกรรม 
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N  = Network     เครือขาย 
E  = Excellence    เปนเลิศ 
S  = Simplicity     เรียบงาย 
W = Work     อุตสาหะ 
U = Unity     นํ้าหน่ึงใจเดียว 

        
2.5  วิสัยทัศน 
คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยช้ันนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2560 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. เปนสถาบันช้ันนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา            
มีคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัฒกรรมสูสากล 
2. เปนสถาบันที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรักษา และมีอัตลักษณ    
ในดานการสอน 
3. เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด (นครนายก-สระแกว)  
 
2.6  พันธกิจ 
1.    สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ รับใช
สังคมทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน 

 2.    สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ      
และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

 3.    ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบ       
ตอชุมชน 

4.    สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5.    พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

  
 2.7 อัตลักษณ และเอกลักษณ 

อัตลักษณ 
 คณะมีการกําหนดอัตลักษณของคณะ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะสื่อสาร”  

เอกลกัษณ 
 คณะมีการกําหนดเอกลักษณของคณะ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและย่ังยืน”  

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

การประกันคุณภาพ ดังน้ี 
 1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา และบริหารคณะ
แพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเน่ือง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกหลกัสตูร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล 
 3. ทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานทัง้จากการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก  โดยที่คณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สี่ของ สมศ. และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพต้ังแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล และคณะ 
รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบงช้ีที่สะทอนเปาหมาย 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 รวมทั้งสามารถเช่ือมตอกับหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของ 
 9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบของ
สถาบันตอสังคม 
 10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทีมงานดานนวัตกรรม แนวปฏิบัติ
ที่ดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 
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3.  โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร คณะแพทยศาสตร  
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4.  รายชื่อผูบริหาร คณะกรรมการประจํา/บริหารหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2558 
      4.1  คณบดี / รองคณบดี / ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ / รองผูอํานวยการศูนยฯ / ผูชวยคณบดี 
1. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน  นิรันตรัตน   คณบดี 
2. รองศาสตราจารย นายแพทยณรงคชัย  ย่ิงศักด์ิมงคล  รองคณบดีฝายการศึกษา 
3. รองศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
4. รองศาสตราจารย ดร.ภนารี  บุษราคัมตระกูล   รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงทวิมา  ศิริรัศม ี   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
6. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสมลักษณ  จึงสมาน  รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร   รองคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม 
8. แพทยหญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ     รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
9. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย  ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
10. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสิริภา  ชางศิริกุลชัย  รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 

                                                                         ฝายการแพทย 
11. นายแพทยฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ    รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
          ฝายสนับสนุนการแพทย 
12. ดร.สมสมัย  สุธีรศานต     รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
          ฝายการพยาบาล 
13. แพทยหญิงรัชพร  ทวีรุจจนะ     รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
          ฝายประกันคุณภาพ 
14.  แพทยหญิงศรัยอร  ธงอินเนตร    ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
15.  ดร.จิตราภรณ  ควรประดิษฐ     ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
16.  ดร.พรอมจิต  ศรียาภัย     ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก   
17.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชัชวาลย  เจริญธรรมรักษา ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
18.  นายแพทยธวัชชัย  ตุลวรรธนะ    ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา (คลินิก) 
19.  นางสาวอัมพร  บุญบุตร     ผูชวยผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ  

ฝายพัฒนาระบบบริการ  
20.  นางผองพูล  สุขสวย      ผูชวยผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ  

ฝายบริหาร  
  

4.2  หัวหนาภาควิชาและรักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร 
1. รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธ์ิ  ประดิษฐอาชีพ   หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร 
2. รองศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน  จงบัญญัติเจริญ  หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณา  ผูมีโชคชัย   หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา 
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวันเพ็ญ  ธุรกิตตวัณณการ     หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร 
5. รองศาสตราจารย ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน    หัวหนาภาควิชาชีวเคม ี
6. นายแพทยอภิชัย  แผลงศร     หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร 
7. อาจารย นายแพทยลิขิต  รังสิรัตนกุล    หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา  ลี้วนิช    หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา 
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิชิต  ลีละศิธร   หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา 
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10. ดร.นายแพทยสุธีร  รัตนะมงคลกุล    หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
11. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงจุฑารัตน  เลื่อนผลเจริญชัย รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิชิต  วิริยะโรจน  หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร 
13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเกษม  เรืองรองมรกต  หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 
14. รองศาสตราจารย ดร.พรรณี  หนูซื่อตรง   หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา 
15. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงอรุณี  ต้ังศิริชัยพงษ  หัวหนาภาควิชา 
                                                                             จักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซวิทยา 
16. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน  รุงเรืองหิรัญญา  หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร 
17. นายแพทยคมสัน  ปลั่งศิริ     หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส 
18. นางอารีรัตน  ศรีวรกุล     รักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร 
 
5. จํานวนหลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 คณะแพทยศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง 

ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญาตร ี  

1 แพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 

2 แพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการรวมฯ นอตติงแฮม 

 
รวมระดับปริญญาตรีท้ังหมด 2  หลักสูตร 2 สาขาวิชา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีวภาพการแพทย 

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  อณูชีววิทยา 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ตจวิทยา 

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีวภาพการแพทย 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  อณูชีววิทยา 

  รวมระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด  5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา 

  รวมท้ังสิ้น 7  หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 7 สาขาวิชา 

 
6. จํานวนนิสิต 
 6.1 จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา  

ลําดับท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาแพทยศาสตร 

975 - - 975 

 - โครงการรวมฯ นอตติงแฮม 71 - - 71 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
- 10 - 10 
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ลําดับท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา - 2 - 2 
 - สาขาวิชาตจวิทยา - 10 - 10 
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
- - 17 17 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา - - 21 21 
รวม 1046 22 38 1106 

 
6.2 จํานวนนิสิตแยกตามชั้นป 

ระดับการศึกษา 
ระดับชั้นป รวม 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 ปท่ี 7 ปท่ี 8 
ปริญญา

ตร ี
บัณฑิต
ศึกษา 

ปริญญาตรี 
- พบ. (ปกติ) 
- พบ. (โครงการรวมฯ) 

 
175 
15 

 
181 
12 

 
184 
12 

 
160 
12 

 
152 
10 

 
123 
10 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
975 
71 

 
- 

ปริญญาโท 
- ชีวภาพการแพทย 
- อณูชีวิทยา 
- ตจวิทยา 

 
1 
- 
5 

 
3 
2 
4 

 
4 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
2 
- 
1 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
 
- 

 
10 
2 
10 

ปริญญาเอก 
- ชีวภาพการแพทย 
- อณูชีววิทยา 

 
2 
- 

 
3 
4 

 
6 
2 

 
3 
5 

 
- 
5 

 
- 
1 

 
3 
4 

 
- 
- 

 
- 

 
17 
21 

รวม 198 209 210 183 167 137 7 - 
1046 60 

1106 
หนวยนับ : คน 
หมายเหตุ : ป.เอก เรียนไดถึง 8 ป 
 

6.3 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระดับ ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 
ปริญญาตรี 125 127 127 
ปริญญาโท 6 7 3 
ปริญญาเอก 1 1 3 

รวม 132 135 133 
หนวยนับ : คน 
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6.4 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 2558 แยกตามหลักสูตร 

ลําดับท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  

ปการศึกษา 2558 
1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาแพทยศาสตร (ปกติ) 
 

118 
 - สาขาวิชาแพทยศาสตร  (โครงการรวมฯ นอตติงแฮม) 9 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
 
3 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา - 
 - สาขาวิชาตจวิทยา - 
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
 
1 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา 2 
รวม 133 

 
7. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

7.1 จํานวนอาจารยประจํา  

จํานวนบุคลากร 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

สายวิชาการ 1 4 132.5 - 1 63 - - 36 - - 1 238.5 
รวม 137.5 64 36 1 238.5 

(ขอมูล ณ ก.ค.59) 
 

7.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ/ทางการแพทย 

จํานวนบุคลากร 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน) 

รวม 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สังกัดคณะฯ 44 106 19 - 169 
สังกัดศูนยฯ 664 620 173 20 1477 

รวม 708 726 192 20 1646 
(ขอมูล ณ ก.ค.59)
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8. ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
หมวดรายจาย/ 

แหลงงบประมาณ 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

งบบุคลากร 252,956,751.88 52,312,201.70 305,268,953.58 
     - คณะแพทยศาสตร 4,224,719.04 7,493,000.00 11,717,719.04 
     - ศูนยการแพทยฯ 248,732,032.84 44,819,201.70 293,551,234.54 
งบดําเนินการ 151,114,881.13 731,965,353.97 883,080,235.10 
     - คณะแพทยศาสตร 129,176,273.97 8,234,587.66 137,410,861.63 
     - ศูนยการแพทยฯ 21,938,607.16 723,730,766.31 745,669,373.47 
งบลงทุน 100,500,157.00 17,287,486.75 117,787,643.75 
     - คณะแพทยศาสตร 91,036,387.00 8,775,000.00 99,811,387.00 
     - ศูนยการแพทยฯ 9,463,770.00 8,512,486.75 17,976,256.75 
งบเงินอุดหนุน 100,000.00 39,492,450.35 39,592,450.35 
     - คณะแพทยศาสตร 100,000.00 5,808,129.80 5,908,129.80 
     - ศูนยการแพทยฯ - 33,684,320.55 33,684,320.55 
งบรายจายอ่ืน 149,999.99 11,598,392.66 11,748,392.65 
     - คณะแพทยศาสตร 149,999.99 7,438,781.62 7,588,781.61 
     - ศูนยการแพทยฯ - 4,159,611.04 4,159,611.04 

รวม 504,821,790.00 852,655,885.43 1,357,477,675.43 
 
9. ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี  

รายการ ประสานมิตร 
องครักษ 

อาคารคณะแพทย ศูนยการแพทยฯ 
อาคารเรียน - อาคารพรีคลินิกและ

วิทยาศาสตร 10 ชั้น 
- อาคารกายวิภาคศาสตร  

7 ชั้น 

อาคารเรียนและปฏิบตัิการ    10 
ชั้น 

อาคาร 16 ชั้น มีจํานวนเตียง
ผูปวย 400 เตียง พรอมระบบ 
ปฏิบตัิการ Electrical 
Medical Record (EMR) 

หองเรียน -  หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีน่ัง 2 
หอง 

-  หองบรรยาย 30 ท่ีน่ัง 2 หอง 
-  หองเรียนกลุมยอย 33 หอง 
-  หองเรียนปฏบิัติการ 3 หอง 

-  หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีน่ัง     
2 หอง 

-  หองเรียนกลุมยอย 10 หอง 
-  skill lab 

-  หองเรียนบรรยาย 150 ท่ีน่ัง  
1 หอง 

-  หองเรียนบรรยายภาควิชา 
9 หอง 

หองประชุมพรอมระบบ 
Teleconference 

2 หอง 2 หอง 2 หอง 

งานวิจัย หองวิจัยยอย 4 หอง ไดรับจัดสรรพ้ืนท่ีชั้น 10 ให
เปนหองปฏิบัติการวิจัย 
และอยู ร ะหว างการเสนอ
ประมูลราคากอสราง 

 
 หองเคร่ืองมือกลาง 3 หอง 
 หองเลีย้งสัตวทดลอง 1 หอง 

หองสมุด ใชสํานักหอสมุดกลาง หองสมุดคณะแพทยศาสตร  
- หองประชุมยอย 50 ท่ีน่ัง 
- หอง IT Training 20 ท่ีน่ัง 
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รายการ ประสานมิตร 
องครักษ 

อาคารคณะแพทย ศูนยการแพทยฯ 
- หองคนควารวม 20 ท่ีน่ัง 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 10 ท่ีน่ัง 
- ท่ีน่ังอานหนังสือรวม 60 ท่ีน่ัง 
- ท่ีน่ังอานหนังสือเดี่ยว 15 ท่ีน่ัง 

หองสืบคนขอมูล - จัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 
- มีเคร่ืองคอมพิวเตอรบริการ 30 เคร่ือง 
- คอมพิวเตอรแบบสื่อสารท่ัวไปชนิดพกพา (I-pad) จํานวน 19 

ชุด 
หองปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร 

- อยูภายในหองสมุด 

หอพัก - - หอพักนิสิตแพทย 4 หลัง จํานวน 184 หอง 
- หอพักแพทย 1 หลัง จํานวน 108 หอง 
- หอพักบุคลากร 1 หลัง จํานวน 108 หอง  
- หอพักอาจารย 1 หลัง จํานวน 72 หอง 
- หอพักพยาบาล 1 หลัง จํานวน 108 หอง 

เครือขายบริการ 
อินเตอรเน็ต (WIFI) 

มี WIFI ในพ้ืนท่ีของอาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตรและองครักษ ศูนยการแพทยฯ และ
หอพักนิสิตแพทยศาสตรทุกตึก รวมจํานวนท้ังสิ้น 159 จุด 

 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 13 

 

10. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2558  
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพนําผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2557 เมื่อ

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2558 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 
2558 เพื่อรับทราบและวางแผนและแนวทางดําเนินการปรับปรุง ซึ่งไดจัดทําเปนแผนยกระดับและพัฒนาคุณภาพ    
ปการศึกษา 2558 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 

ขอเสนอแนะ แนวทางเสริม แนวทางแกไข 
ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 

ในปการศึกษา 2558 
1. มีกิจกรรม/โครงการที่
เสริมสรางอัตลักษณ
ความเปนแพทยอยาง
ชัดเจน กอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน 

ควรปรับรปูแบบกิจกรรมที่
เปนกจิกรรมหลักให
ทันสมัย เพื่อใหนิสิตแพทย
เขารวมไดมากทีสุ่ด 

ปรับปรงุรปูแบบ
กิจกรรมโดยใหนิสิตมี
สวนรวมในการ
วางแผน/กําหนด
กิจกรรม 

1. มีการพฒันาระบบการทํางาน
ของสโมสรนิสิตโดยจัดโครงการ
สัมมนาสโมสร วางแผนการ
ดําเนินงานผาน SWOT Analysis 
และกําหนดกิจกรรมตลอดป
การศึกษารวมกบัฝายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต มีการกําหนดหนาที่
และแบงฝายการทํางานอยาง
ชัดเจน มีการพัฒนา Website ของ
สโมสร เพื่อใหนิสิตแพทย มศว 
สามารถติดตามขาวสารและ มกีาร
จัดกิจกรรมประกวดตราสัญญา
ลักษณของสโมสรนิสิต 
2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดกิจกรรม เชน โครงการกีฬาเข็ม
สัมพันธ มีการประชาสัมพันธ โดย
การสราง Website เพื่อ
ลงทะเบียนออนไลน การประกาศ
ผลการแขงขัน การใช QR Code 
ในการตรวจสอบตารางการแขงขัน 
การโหวดใหคะแนนดาวเดือน และ
ไดแตงเน้ือรอง ทํานอง ทําดนตรี 
เพลงโอบกอด และแสดง Music 
Video เผยแพรทาง Youtube 
กอนการจัดกจิกรรมจนผูเขารวม
กิจกรรมรูจักและสามารถรองได
พรอมเพรยีงกัน 

2. มีงานนวัตกรรม
สรางสรรคที่ไดรับรางวัล
ในระดับอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ 

ควรตอยอดงานวิจัย/
สรางสรรคเพื่อใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

สนับสนุนใหมกีาร
ประชาสมัพันธ
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ
แกบริษัทผูผลิต 

คณะฯ สนับสนุนใหนักวิจัยนํา
ผลงานไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชย โดยในปการศึกษา 2558 
มีการนํานวัตกรรมผลิตอาหารเสรมิ
นํ้ามันรําขาว (gamma-oryzanaol 
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ขอเสนอแนะ แนวทางเสริม แนวทางแกไข 
ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 

ในปการศึกษา 2558 
18,000 ppm) ของ ผศ.ดร. 
รุงตะวัน สุภาพผล ไปใชในการ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม และมีการ
จดสิทธิบัตร นวัตกรรมชุดตรวจเช้ือ
แบคทีเรียและวัณโรคของ รศ.ดร.
โกสุม จันทรศิริ เพื่อใชในเชิง
อุตสาหกรรม  

3. มีงบประมาณเงิน
รายไดคณะจํานวนมาก
และไดรับงบประมาณ
วิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกจํานวนมาก
อยางตอเน่ือง 

ควรจัดทําแผนงานวิจัยที่มี
นักวิจัยอาวุโสเปนพีเ่ลี้ยง
เพื่อพฒันานักวิจัยรุนใหม 
โดยจัดทําเปนชุดโครงการ 

สงเสริมใหมีการทําวิจัย
รวมกันระหวาง
อาจารยพรีคลินิกและ
อาจารยทางคลินิกที่มี
ประสบการณสงู 

คณะฯ มีนโยบายสงเสริมการทํา
วิจัยแบบกลุมวิจัย จัดทํา
โครงการวิจัยแบบกลุม (Cluster 
research) มีการจัดกจิกรรมนัดพบ
เพื่อหาแนวทางการทําวิจัยรวมกัน
ระหวางอาจารยในภาควิชาพรีคลิก
และคลินิก ในวันที่ 8 เมษายน 24 
พฤษภาคม และ 4 กรกฎาคม 
2559 

4. มีกลุมนักวิจัยที่
เขมแข็งผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพสามารถ
ตีพิมพไดใน
วารสารวิชาการ 

ควรสงเสริมบุคลากรให
ตีพิมพผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติจากหลายๆ 
แหลง 

1. จัดสรรงบสนับสนุน
การตีพิมพวิจัยใน
วารสารทางการแพทย 
2. จัดโครงการเตรียม
นิพนธตนฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ   

คณะฯ มีนโยบายสงเสริมการทํา
วิจัยชุมชน และ R to R สําหรบั
อาจารยคลินิกและวิจัยแบบกลุม
วิจัยสําหรับอาจารยทุกกลุม มีการ
จัดอมรมการเขียนหนังสอืและตํารา
เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 และ
จัดสรรเงินรางวัลสําหรับอาจารยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ และทุนสนับสนุนคา
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

5. มีจํานวนโครงการ
บริการวิชาการจํานวน
มาก และไมสามารถ
ดําเนินการไดครบตามที่
ปรากฏในแผนงาน 

ดําเนินการจัดกลุม
โครงการ/กจิกรรมของการ
ใหบรกิาร โดยนําโครงการ
ที่ไมสัมพันธกับกลยุทธ
ดานการสรางชุมชน
ตนแบบดานสุขภาพออก
พิจารณาจัดเปนกิจกรรม
ภายใตโครงการหลกั 

ปรับปรงุกระบวนการ
คัดเลือกแผนบริการ
วิชาการ โดยพิจารณา
จากโครงการที่
สอดคลองกบักลยุทธ
ดานการสรางชุมชน
เขมแข็งและมีศักยภาพ
ในการดําเนินโครงการ
ไดจริง 

ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ได
มอบหมายใหงานนโยบายและแผน
ตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
โครงการและกลยุทธของคณะฯ 
เพื่อจัดทําเปนแผนงานบรกิาร
วิชาการ โดยกําหนดใหตรงตามกล
ยุทธ สรางชุมชนตนแบบดาน
สุขภาพ คณะฯ ไดจัดกลุมโครงการ
กิจกรรมของการใหบริการในแตละ
ดาน เชน กลุมบรกิารปฐมภูมิ  
งานนโยบายและแผนดําเนินการ
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ขอเสนอแนะ แนวทางเสริม แนวทางแกไข 
ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 

ในปการศึกษา 2558 
ติดตามการดําเนินงานโครงการ
ตามระยะเวลาของโครงการที่
กําหนดไวตามแผน เพื่อเปนการ
กระตุนใหมีการจัดโครงการตาม
แผน ซึ่งพบวาในปการศึกษา 2558 
มีเพียง 1 โครงการที่ยังไมไดจัด
โครงการ จากโครงการทั้งสิ้น 13 
โครงการ                                                                     

 
11.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะแพทยศาสตรไดจัดวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพและเริ่มมีการตรวจประเมินคุณภาพต้ังแตป
การศึกษา 2541 มีการดําเนินงานมาเปนประจาํทุกป โดยเปนแผนงานประจําของคณะ มีการกําหนดกรอบการทํางาน 
รวมถึงการต้ังงบประมาณที่ชัดเจนมาโดยตลอด ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ ประกอบดวย การ
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธาน รับนโยบาย
คุณภาพจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ที่ถายทอดมาจากนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยและ
คําแนะนําจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย มาใชกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ ที่ใชตรวจประเมินคุณภาพทุกภาควิชาและทุกรายวิชา รวมทั้งการประเมินคุณภาพสํานักงานคณบดี โดย
แตละหนวยงานมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกระดับหนวยงาน  ต้ังแตป
การศึกษา 2555 คณะจัดใหมีการประเมินในระดับหลักสูตรโดยใชตัวบงช้ีของระบบ TQF ครบทุกหลักสูตร  
นอกจากน้ี ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) และเตรียมพรอมเพื่อ
รับการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล World Federation for Medical Education 
(WFME) 

ระบบการประกันคุณภาพเริ่มจากการใหความรูทางวิชาการที่นํามาใชเปนองคประกอบคุณภาพแกบุคลากร
ทุกคนทุกหนวยงาน จากน้ันคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารางตัวบงช้ีและ
เกณฑประเมิน และนําผลที่ไดไปสูการประชาพิจารณจนเปนที่ยอมรับ  ในดานการพัฒนาระบบ มีการสัมมนาความรู
ดานประกันคุณภาพแกผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน และผูเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหมีความ
เขาใจที่ตรงประเด็นใหมากที่สุด พัฒนาระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลที่สัมพันธกับ SAR  

การดําเนินการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานภายในคณะ จะมีการรายงานผลเสนอ
ยอนกลับไปในระยะเวลาทีก่ําหนด กรณีที่มีขอควรปรับปรุง คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาจะรับ
ไ ป ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า ค ณ ะ  แ ล ะ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ ต อ ไ ป
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12. ตําแหนงยุทธศาสตร และแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) 
12.1 ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ปการงบประมาณ 2557-2559 
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มุมมองดาน
การเรียนรู  
การพัฒนา 

 9 กลยุทธ 11 KPI 

 

แผนยุทธศาสตร 
 
 S   2 กลยุทธ   
      3 KPI 
 
 M  7 กลยุทธ   
      15 KPI 
 
 A  1 กลยุทธ   
      4 KPI 
 R   6 กลยุทธ   
      7 KPI 
 
 T  3 กลยุทธ  
      3 KPI 
 
 M  1 กลยุทธ   
      1 KPI 
 
 E   1 กลยุทธ   
      1 KPI 
 
 D  2 กลยุทธ   
     4 KPI 
 
  รวมท้ังส้ิน 
  23 กลยุทธ 
  38 ตัวชี้วัด 

คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยช้ันนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียนในป พ.ศ. 2560 

กลยุทธที่ sM2 สราง
ชุมชนตนแบบดาน
สุขภาพ (S5,O7,T2,T3) 

กลยุทธท่ี Ma3 พัฒนา KPI ระดับ 
หนวยงาน และ ระดับบุคคล ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (S2,T4) 
 
กลยุทธท่ี T3 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ เพ่ือสราง
ความรวมมือ/หลักสูตรระดับนานาชาติ 
(S1,S3,O6) 

กลยุทธท่ี D1 การสรางความภาคภูมิใจของบุคลากร นิสิตแพทย และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีมีตอคณะแพทยศาสตร (S1,S2,S5,S6,S7,O8) 

กลยุทธท่ี Ma6 ปรับปรุงระบบวิศวกรรม 
พ้ืนฐาน ใหมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(W3,W10,O7)                    

กลยุทธท่ี R4 สรางงานวิจัยท่ีมีคุณคา (ตอชุมชน/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (W2,W14,O3)) 
 

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

กลยุทธท่ี D2  สรางอัตลักษณและเอกลักษณ
ของนิสิตแพทย (W1,W15,O1) 
 

กลยุทธท่ี Ma4 บริหารความ 
เส่ียง (W4,W9,W10,W15,O1,O2,T3) 

กลยุทธท่ี T1 การสรางเครือขาย และการทํางานรวมกับสังคม
เชิงรุกในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด (สปสช เขต 4) 
(W1,W17,O1,O2,O4,O5,O6,T2,T3) 

กลยุทธท่ี A1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม 
มาตรฐานทุกหลักสูตร (S4,O6)) 

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

กลยุทธท่ี R5 อาจารยประจําท่ี
ไดรับทุนทําวิจัย 

กลยุทธท่ี S2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
ความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 
(W6,O8,T1) 
 

กลยุทธท่ี E1 จัดการความรูท่ีครอบคลุมทุก
ดาน (W8,W9,W11,O1) 

กลยุทธท่ี R6 พัฒนาคุณภาพของงานประจํา
เพ่ือใหเกิด R2R (W2,O1,T2) 

กลยุทธท่ี T2  สรางความรวมมือระหวางคณะ/หนวยงานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (S3,O3,O6) 
 

กลยุทธท่ี Ma7 กลยุทธการเงิน เพ่ือความมั่นคงของคณะแพทยศาสตร (W7,T5,T6) 

 มุมมองดาน
การเงิน 

 1 กลยุทธ 4 KPI 

 

1. สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตแพทยและ
บัณฑิตหลังปริญญารบัใชสังคมทั้งในและตางประเทศ

2.สงเสริมงานวิจัยแบบสหสาขาวชิาทั้งในและ
ตางประเทศ และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

4. สืบสานและทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบบรหิารที่มีคุณภาพ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มุมมองดาน  
ผูรับบริการ
และผูมีสวนได
เสีย 

  6 กลยุทธ 12 KPI 

 

กลยุทธท่ี S1 จํานวนผูบริหารทุกระดับท่ีได
พัฒนาศักยภาพดานผูนํา เพ่ือการรับรอง
คุณภาพระดับชาติ (QA+HA) 
(W12,W16,O1,O6) 

กลยุทธท่ี R2  
พัฒนาวารสารการแพทย 
(W2,W14,O3) 

กลยุทธท่ี R1 พัฒนา
ศูนยวิจัยเพ่ือสราง
งานวิจัยระดับนานาชาติ 
(W2,W14,O3) 

  มุมมองดาน        
  กระบวนการ 
  ภายใน 

 

 7 กลยุทธ 11 KPI 

 

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

3.ใหบริการดานวิชาการแกสังคม
เพ่ือพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

12.2 แผนท่ียุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ป 2557-2561  

กลยุทธท่ี R3 ผลิต 
ตําราทางการแพทย 
(W2,W14,O3) 

กลยุทธท่ี Mo1 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ  
(W11,O1) 
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สวนที่ 2 
สรุปผลการประเมินตนเองและผลการดําเนินการตามตัวบงชีคุ้ณภาพ 
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ตาราง ส.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ี สกอ. 1.1  3.51 26.63 3.80  3.80 

7 
ตัวบงช้ี สกอ. 1.2 80 232.5 97.48  5 

238.5 
ตัวบงช้ี สกอ. 1.3 80 101 42.35  2.65 

238.5 
ตัวบงช้ี สกอ. 1.4 5 26.42 0  0 

ตัวบงช้ี สกอ. 1.5 5 6  5 
ตัวบงช้ี สกอ. 1.6 5 6  5 

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 (6 ตัวบงชี้) 3.58 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ี สกอ. 2.1 6 6  5 
ตัวบงช้ี สกอ. 2.2 180,000 45,350,988.16 211,920.51  5 

214 
ตัวบงช้ี สกอ. 2.3 60 116.40 48.81  4.07 

238.5 
คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 (3 ตัวบงชี้) 4.69 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ี สกอ. 3.1 6 6  5 

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

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

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 (4 ตัวบงชี้) 5 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ. (13 ตัวบงชี้)  4.27 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ. และ มศว (15 ตัวบงชี้) 4.37 
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ผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีคุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ (O) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา   เบอรโทรศัพท 081-630-2610                         
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก เบอรโทรศัพท 084-091-8989 
    ประธานหลักสูตร 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณภัณฑารักษ  พรหมแกว                         เบอรโทรศัพท 081-3413-316 
    คุณจันทรทิมา  เจริญสิงห                             เบอรโทรศัพท 082-345-3774 
    คุณสุนันทา  ปนมุข        เบอรโทรศัพท 085-239-5995 
    คุณฐานียา  กําเนิดนนท    เบอรโทรศัพท 081-494-6292 
    คุณสุรีรัตน  เรืองศรี                                   เบอรโทรศัพท 090-775-9469 
    คุณนิตยา รักนุน                                เบอรโทรศัพท 091-049-9438 
    
เกณฑการประเมิน  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
  

 จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 คณะฯ มีหลักสูตรที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 หลักสูตรแบงเปนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 3 
หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ในปการศึกษา 2558 มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
หลักสูตร ดังน้ี 
ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร คะแนนผลการประเมิน 

1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร 3.71 
2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรวมฯ 4.28 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 3.92 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 3.97 
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา 3.45 
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 3.88 
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา 3.42 

 

คะแนนที่ได = 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ประเมินตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร หนวย 26.80 26.63 
2 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ หลักสูตร 7 7 
3 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะ

รับผิดชอบ 
คะแนน 3.83 3.80 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัว
บงชี้น้ีใหครบถวน 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.1_1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาแพทยศาสตร ปการศึกษา 2558 

med_58_1.1_2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    
 โครงการรวมฯ ปการศึกษา 2558 

med_58_1.1_3  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาตจวิทยา ปการศึกษา 2558 

med_58_1.1_4  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ปการศึกษา 2558 

med_58_1.1_5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชาอณูชีววิทยา ปการศึกษา 2558 

med_58_1.1_6  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต   
 สาขาวิชาชีวภาพการแพทย ปการศึกษา 2558 

med_58_1.1_7  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
 สาขาวิชาอณูชีววิทยา ปการศึกษา 2558 

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3.51 3.83 3.83  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.51 3.80 3.80  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล   เบอรโทรศัพท 081-836-7528 
ผูรายงานผล :  คุณอารีรัตน  ศรีวรกุล    เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
        คุณภคมน  เวชประสิทธ์ิ                         เบอรโทรศัพท 085-761-6145 
     คุณรัชนีพร  อุปไมย                             เบอรโทรศัพท 085-761-6145 
 
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุม ค1  

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 
ข้ึนไป 

 
วิธีการคํานวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 
 

 รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 

 80 
 

ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน :  
 ในปการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ รวมทั้งสิ้น 
238.5 คน แยกเปนระดับการศึกษาปริญญาเอก 232.5 คน ระดับปริญญาโท 5 คน ระดับปริญญาตรี 1 คน ดังน้ัน 
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 97.48 จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนน
เต็ม 5 เทากับ รอยละ 80 ข้ึนไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ 5 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาตร ี คน 1 1 
2 จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาโท คน 5 5 
3 จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 232.5 232.5 
4 จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด คน 238..5 238..5 

จํานวนอาจารยประจําคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะทัง้หมด 
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

5 รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 97.48 97.48 
หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา
น้ัน ทั้งน้ีอาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกได สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กวา ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ใน
กรณีที่มีอาจารยบรรจุใหม ใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย ดังน้ี 

 9 - 12 เดือน    คิดเปน 1 คน 

 6 เดือนข้ึนไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 
 3. การนับจํานวนอาจารยกรณีอาจารยไปดํารงตําแหนงผูบรหิารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ) ใหนับผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษาน้ันๆ ที่หนวยงานตนสังกัด 
 4. การนับอาจารยกรณีการชวยราชการขางหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือนใหนับ
ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษาน้ันๆ ที่หนวยงานที่ชวยราชการ (อางอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.2_1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดในปการศึกษา 2558  

จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก) 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
80 97.48 5  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

80 97.48 5  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล   เบอรโทรศัพท 081-836-7528 
ผูรายงานผล :  คุณอารีรัตน  ศรีวรกุล    เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
        คุณศุภรัตน  สารพฒัน                         เบอรโทรศัพท 085-761-6145 

   คุณรัชนีพร  อุปไมย                             เบอรโทรศัพท 085-761-6145 
    
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง   0 – 
5 

 
เกณฑเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุม ค1  

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
วิธีการคํานวณ 
  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 
 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ X 100 
 จํานวนอาจารยประจําคณะทัง้หมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ X 5 
 80 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน :  
 ในปการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 238.5 คน แยกเปนตําแหนง
ศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 36 คน ผูชวยศาสตราจารย 64 คน และอาจารย 137.5 คน ดังน้ัน รอยละ
ของอาจารยประจําทีดํ่ารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน คิดเปนรอยละ 
42.35 จากเกณฑการประเมนิกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 80 ข้ึนไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบ
เกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ 2.65 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

หนวย
วัด 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงอาจารย คน 137.5 137.5 
2 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย คน 64 64 
3 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย คน 36 36 
4 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย คน 1 1 
5 จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ) คน 101 101 
6 จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด คน 238.5 238.5 
7 รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(ผศ.,รศ.,ศ)  
รอยละ 42.35 42.35 

หมายเหตุ : 
 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ใน
กรณีที่มีอาจารยบรรจุใหม ใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย ดังน้ี 

 9 - 12 เดือน    คิดเปน 1 คน 

 6 เดือนข้ึนไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 
 2. การนับจํานวนอาจารยกรณีอาจารยไปดํารงตําแหนงผูบริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ) ใหนับผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษาน้ันๆ ที่หนวยงานตนสังกัด 
 3. การนับอาจารยกรณีการชวยราชการขางหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือนใหนับ
ผลงานและจํานวนอาจารยในปการศึกษาน้ันๆ ที่หนวยงานที่ชวยราชการ (อางอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.3_1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดในปการศึกษา 2558 จําแนกตามตําแหนง

ทางวิชาการ (อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
80 42.35 2.65  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

80 42.35 2.65  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายการศึกษา   เบอรโทรศัพท 081-6302-610                         
     รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก       เบอรโทรศัพท 084-091-8989 
     ประธานหลักสูตร                           
ผูรายงานผล :  คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
        คุณภัณฑารักษ  พรหมแกว                         เบอรโทรศัพท 081-3413-316 
     คุณจันทรทมิา  เจรญิสงิห                         เบอรโทรศัพท 082-345-3774 
     คุณสุนันทา  ปนมุข                          เบอรโทรศัพท 085-239-5995 
     คุณฐานียา  กําเนิดนนท                         เบอรโทรศัพท 081-494-6292 
     คุณสุรียรัตน  เรืองศรี                         เบอรโทรศัพท 090-775-9469 
     คุณนิตยา  รักนุน                           เบอรโทรศัพท 091-049-9438 
        คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ                         เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
เกณฑการประเมิน  

ในกรณีจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนน 
5 

ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐาน ใหคํานวณคาความแตกตาง
ระหวางจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมาพิจารณา ดังน้ี 

คาความแตกตางของจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 20 
กําหนดเปนคะแนน 0 
คาความแตกตางของจํานวนนิสตเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 0.01 
และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ  

 
สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

1. คํานวณคาหนวยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ 
ดังตอไปน้ี 
SCH = ∑nici 
เมื่อ ni = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
ci  = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

 
2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณ ดังน้ี 

 
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

  จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน  ๆ

 
 มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
 

นิสิตเต็มเวลาในหนวยงานนับปริญญาตรี 
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนิสิต เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
วิทยาศาสตรสุขภาพ (แพทยศาสตร) 4 : 1 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละตามสูตร 
 
 

 
สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ที่เปนจริง – สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารย
ประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 

 สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตาม
เกณฑมาตรฐาน 

 
2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 

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

 
 คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 2.3 

 
 4 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

1 จํานวนอาจารยประจําคณะทีเ่ปนจรงิ คน 238.5 214 
2 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)  หนวย 1,039.80 1,039.80 
3 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเปนปริญญาตรี หนวย 42.42 42.42 
4 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมกันทุกระดับเทากับ หนวย 1,082.17 1,082.17 
5 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา หนวย 4.54 5.06 
6 สัดสวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน หนวย 4 4 
7 รอยละของการคํานวณคาความแตกตางจากสัดสวนจํานวน

นิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจําคณะ 
หนวย 13.44 26.42 

8 คาเฉลี่ยคะแนนรวม (เทียบคะแนนเต็ม 5 = คารอยละนอยกวา
หรือเทากับรอยละ 10) 

คะแนน 1.64 0 

5.06 - 4 = (1.06)*100/4 = 26.42 

คะแนนที่ได = 5 -  
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สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน    
 ปการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง ทั้งหมด 214 คน  จํานวนนิสิต
รายหัวจริงทั้งหมด 1,124 คน เปดสอนระดับปรญิญาตรี 265 รายวิชา/กลุม จํานวน 862 หนวยกิต ช่ัวโมงบรรยาย 
283 ช่ัวโมง ช่ัวโมงปฏิบัติ 1,563 ช่ัวโมง จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 12,651 ราย จํานวนหนวยกิตนิสิต (SCH) 
ในคณะแพทยศาสตร 33,068 สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา 5.06 : 1 (เกณฑมาตรฐาน 4 : 1) คา
ความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานของจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา จํานวนรอยละ      
26.42 เทากับ 0 คะแนน  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.4_1 รายงานการวิเคราะห จํานวนหนวยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES)  

 ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
med_58_1.4_2 เกณฑการคิดสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 รอยละ 13.25 1.64  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 รอยละ 26.42 0  
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป :  ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายพฒันาศักยภาพนิสิต  เบอรโทรศัพท 085-374-3154 
     รองคณบดีฝายการศึกษา         เบอรโทรศัพท 081-6302-610                        
ผูรายงานผล :  คุณถนอมรัตน  วัชระชัยพงษ   เบอรโทรศัพท 090-947-6659 
        คุณประคองศรี  ผองภิรมย                         เบอรโทรศัพท 087-136-7695 
     คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ                         เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนิสิตในคณะ   
 
ผลการดําเนินการ 

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจดัระบบอาจารยที่ปรึกษาใหนิสิตแพทยทุกคนเพื่อใหนิสิตไดเขาพบและขอรับ
คําปรึกษาจากคณาจารย (med_58_1.5_1.1) และทางฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทยช้ัน
ปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 (med_58_1.5_1.2) โดยจัดการบรรยายเรื่อง ตางๆ 
ดังน้ี 

- การแนะนําคณะแพทยศาสตร และ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
- หลักสูตร และการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร  
- การเตรียมความพรอมสูภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
- การประพฤติตนการเปนนิสิตแพทยที่ดี อัตลักษณของนิสิตแพทย เอกลักษณของมหาวิทยาลัย ระบบ
อาจารยที่ปรึกษา ทุนการศึกษา และทีมพัฒนาศักยภาพนิสิต  

- การใชชีวิตการนิสิตแพทยใหมในรั้ว มศว องครักษ ระเบียบการใชหอพัก สิทธิการรักษาพยาบาล การใช
บริการหองสมุด 

- สมาคมผูปกครองและแพทย มศว 
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดทํานามบัตรของหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (med_58_1.5_1.3) ที่มี

เบอรโทรศัพทและ E-mail ของรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต อาจารย
ที่ปรึกษา และเจาหนาที่หนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ที่สามารถติดตอไดตลอด 24 ช่ัวโมง ใหกับผูปกครองและ
นิสิตแพทยทุกคน เพื่อเปนสื่อในการติดตอกันเมื่อมีปญหา 

งานแพทยศาสตรศึกษามีการจัดสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ National License โดยนิสิตสามารถเลือกเขา
เรียนในหัวขอที่ยังสอบไมผาน (med_58_1.5_1.4)  นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีระบบคัดกรองนิสติแพทยทีม่ีปญหาทั้ง
ทางดานวิชาการ และการปรับตัวในการเรียนแพทย โดยรายงานปญหาที่เกิดข้ึนแกอาจารยที่ปรึกษา นัดพบปะกับ
ผูปกครอง ในกรณีนิสิตแพทยที่มีปญหาที่ซับซอน จะนําเขาคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางแกไขตอไป (med_58_1.5_1.5) (med_58_1.5_1.6) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_1.5_1.1  คําสั่งแตงต้ังอาจารยทีป่รกึษา ประจําปการศึกษา 2558 
med_58_1.5_1.2  กําหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2558 
med_58_1.5_1.3  นามบัตรของหนวยงานพฒันาศักยภาพนิสิต 
med_58_1.5_1.4  ตารางการสอนเสริม National License 
med_58_1.5_1.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
med_58_1.5_1.6  แผนภูมิแสดงระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา  และนอกเวลา

แกนิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 การสรางหนาเว็บเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิตใหนิสิตสามารถติดตอได ใหคําแนะนําโดยการ
ติดตอสื่อสารดวยโทรศัพท มีการใชสื่อสังคมออนไลน เชน  Line, Facebook ของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสาร และยังมีการ
ประชาสัมพันธรวมกับ facebook ของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร (med_58_1.5_2.1) นอกจากน้ันมีการนํา
ขาวสารกิจกรรมของสโมสรนิสิต และฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตประชาสัมพันธในจดหมายขาวของคณะ (MED 
SWU weekly) (med_58_1.5_2.2) และเว็บไซดของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัย (med_58_1.5_2.3) 
มีบอรดประชาสัมพันธของคณะ และหอพัก สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ตางๆ (med_58_1.5_2.4) เชน ขาวดานทุนการศึกษา ขาวกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา แหลงศึกษาตอ อัต
ลักษณของนิสิต เอกลักษณของคณะแพทยศาสตร จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยไทย การประกวดและแขงขัน
ทักษะความสามารถดานตางๆ เปนตน งานแพทยศาสตรศึกษายังมีระบบใหคําปรึกษาข้ันตอนการเลือกชดใชทุนใน
องคกรตางๆ เชน ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน และ กระทรวงสาธารณสุข 
(med_57_1.5_2.5) (med_57_1.5_2.6) 
 นอกจากน้ี งานพัฒนาศักยภาพนิสิตยังมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ไดแก โครงการประสานรักษครั้งที่ 
1 พรีคลินิก โครงการ ลา Steth Let’s Sing a Song ครั้งที่ 9 (med_58_1.5_2.7) โครงการพิธีไหวครู 
(med_58_1.5_2.8) โครงการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (med_58_1.5_2.9) และโครงการกีฬาเข็ม
สัมพันธ (med_58_1.5_2.10) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_1.5_2.1  หนาเว็บเพจ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร และเว็บเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน Face book 

med_58_1.5_2.2  MED SWU weekly คณะแพทยศาสตร  
med_58_1.5_2.3  เว็บไซตของของคณะและมหาวิทยาลัย 
med_58_1.5_2.4  รูปถายบอรดประชาสัมพันธ 
med_58_1.5_2.5   กิจกรรม/โครงการพิเศษนอกหลักสูตร โครงการประสานรักษครั้งที่ 1 พรีคลินิก  

 (ลา Steth Let’s Sing a Song ครั้งที่ 9) 
med_58_1.5_2.6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ใชทุน 
med_58_1.5_2.7 ข้ันตอนการเลือกชดใชทุนของกระทรวงสาธารณสุข 
med_58_1.5_2.8 โครงการพิธีไหวคร ู
med_58_1.5_2.9 โครงการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
med_58_1.5_2.10 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ 28 

 
3. จัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2558 ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตแพทยช้ันปที่ 6 รุนที่ 26 ในวันที่ 18-19 เมษายน 
2559 เพื่อเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนิสิตโดยจัดอบรมใหความรู เรื่อง การเตรียมตัวเปน
แพทยใชทุน กฎหมายและพระราชบัญญติัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แนวทางปองกัน และขอควรปฏิบัติเมื่อถูก
ฟอง การบริหารจัดการการเงินหลังจบการศึกษา การเปนแพทยใชทุนอยางมีความสุข การเตรียมตัวเปนบัณฑิต
แพทยที่พึงประสงค  และเปนโอกาสแสดงความเคารพ ความกตัญู และระลึกถึงความเมตตากรุณาของอาจารย
แพทย และองคกร (med_57_1.5_3.1)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.5_3.1 โครงการปจฉิมนิเทศ 

 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จาก       
คะแนนเต็ม 5      
 
ผลการดําเนินการ 

- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69   
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.47 
- ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 1-3 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_1.5_4.1  แบบประเมินคุณภาพการใหบริการ 
med_58_1.5_4.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 

 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงให ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต 
  
ผลการดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2558 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ไดนําผลการประเมินกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิตและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการที่สนองตอความตองการของนิสิต (med_58_1.5_5.1) โดยวาง
แผนการปรับปรุงตามแผนการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต ปการศึกษา 2559 
(med_58_1.5_5.2) โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2559 (med_58_1.5_5.3) 
 จากผลการปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะการประ เมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2558 
(med_58_1.5_5.4) สงผลใหมีผลการประเมินความพึงพอใจตองานพัฒนาศักยภาพนิสิตดีข้ึนทุกดาน ดังน้ี 

ลําดับท่ี การบริการนิสิต 
ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2557 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2558 

1 มีการจัดให คําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแก
นิสิตในคณะ 

4.36 4.68 4.69 

2 มีการใหขอมูลของหนวยงาน
ที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแก
นิสิต 

4.41 4.68 4.69 

3 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่ อการทํางานเมื่ อ
สําเร็จการศึกษาแกนิสติ 

4.22 4.40 4.47 

4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน
ขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4.33 4.58 4.62 

(med_58_1.5_5.5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_1.5_5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
med_58_1.5_5.2 แผนพัฒนาการปรับปรุง 
med_58_1.5_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตคลินิก 
med_58_1.5_5.4 ขอเสนอแนะดานกิจการนิสิตจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2558 
med_58_1.5_5.5 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการปการศึกษา 2557  

 
6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา    
 
ผลการดําเนินการ 
 ในการประชุมวิชาการประจําป 2558 ของคณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ป
การศึกษา 2558 ไดจัดการบรรยายวิชาการเรื่อง Inter-Professional Education in 21st Century โดย 
ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ การพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศ โดย ผศ.(พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ เปนวิทยากร
บรรยาย (med_58_1.5_6.1) เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ไดมีการประชาสัมพันธทาง e-mail 
และโทรศัพทเพื่อเชิญศิษยเกาเขารวมโครงการ โดยไมคิดคาใชจายในการลงทะเบียน (med_58_1.5_6.2) และ ใน
พิธีมอบใบอนุญาตเพื่อเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิตแพทยรุนที่ 25 วันที่ 13 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการเรื่อง โรคไขเลือดออก โดย อ.นพ.ประสิทธ์ิ อุพาพรรณ หนวยโรคติดเช้ือ 
ภาควิชาอายุรศาสตร และ อ.นพ.พนิต ทักขิญเสถียร หนวยโรคติดเช้ือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มศว ซึ่งเปนศิษยเการุนที่ 14 และ 18 นอกจากน้ี ยังมีการใหขอมูล/ความรูผานทาง Website 
Facebook สมาคมศิษยเกา (med_58_1.5_6.3) และ ประชาสัมพันธขาวใน Website คณะแพทยศาสตร มศว 
(med_58_1.5_6.4) 
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รายการหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  

 
 
 
 
 
 
 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.5_6.1 เอกสารการบรรยายเรื่อง เรื่อง Inter-Professional Education in 21st  Century และ 

การพัฒนาองคกรสูความเปน 
med_58_1.5_6.2 รายช่ือศิษยเกาผูเขารวมการประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตร  

ในวันที่ 19-20  พฤศจิกายน 2558 
med_58_1.5_6.3 Website Facebook สมาคมศิษยเกา  

https://www.facebook.com/people/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%
A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0
% B9 % 8 C%E0 % B9 % 8 0 % E0 % B8 % 8 1 % E0 % B9 % 8 8 % E0 % B8 % B2 -
%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B
8 % B2 % E0 % B8 % AA%E0 % B8 % 9 5 % E0 % B8 % A3 % E0 % B9 % 8 C-
%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A7/100001243266034 

med_58_1.5_6.4 Website คณะแพทยศาสตร 
http://med.swu.ac.th/th/index.php/user-1-page/item/402-
%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8
%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0
%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9
%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8
%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0
%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A7-30-
%E0%B8%9B%E0%B8%B5 
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ตัวบงช้ี สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายพฒันาศักยภาพนิสิต  เบอรโทรศัพท 085-374-3154 
     รองคณบดีฝายการศึกษา         เบอรโทรศัพท 081-630-2610                        
ผูรายงานผล :  คุณถนอมรัตน  วัชระชัยพงษ   เบอรโทรศัพท 090-947-6659 
        คุณประคองศรี  ผองภิรมย                         เบอรโทรศัพท 087-136-7695 
     คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ                         เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและการ

จัดกิจกรรม 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต (med_58_1.6_1.1) เพื่อทําหนาที่ดําเนินการ
วางแผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนานิสิต (med_58_1.6_1.2) โดยใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการประชุมเปน
ครั้งคราวในวาระที่เกี่ยวของ (med_58_1.6_1.3) มีการจัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร มศว 
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ 2559 เพื่อเปนการประชุมวางแผนการดําเนินงานของสโมสรตลอดปการศึกษา การทํา 
SWOT Analysis แนะนําคณะกรรมการสโมสร แบงกลุมนําเสนอ สโมฯ ในฝน และการรวมกิจกรรมระหวาง
อาจารยและนิสิตแพทย (med_58_1.6_1.4) นอกจากน้ี ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและอาจารยไดเขารวมประชุม
สโมสรนิสิตเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.6_1.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
med_58_1.6_1.2 แผนดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
med_58_1.6_1.3 รายงานการประชุมสโมสรนิสิต 
med_58_1.6_1.4 โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร และตารางกจิกรรมตลอดปการศึกษา 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 
 1) คุณธรรม จริยธรรม 
 2) ความรู 
 3) ทักษะทางปญญา 
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. โครงการเรียนรูคู
คุณธรรม จิตตปญญาศึกษา 

√ √ √ √  

2. โครงการสงเสริมอัต
ลักษณนิสิตแพทย “คายสู
ฝนวันเปนหมอ ครัง้ที่ 22” 

√ √ √ √ √ 

3. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ 
ครั้งที่ 28 

√ √ √ √ 

4. โครงการพิธีมอบเสือ้
กาวน 

√ √ √  

5. โครงการมอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

√ √  √  

6. โครงการมนุษยสัมพันธ
และความเปนผูนํานิสิต 

√ √ √  

7. โครงการพิธีไหวคร ู √  √  
8. โครงการสัมมนาสโมสร
นิสิตคณะแพทยศาสตร 

 √ √ √ 

9. โครงการเครือขาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
นิสิตนักศึกษาแพทย 4 
สถาบัน 

√ √ √ √ √ 

10. โครงการปจฉิมนิเทศ
นิสิตแพทย ช้ันปที่ 6 รุนที่ 
26 

√ √ √ √  

11. โครงการจริยธรรม
สัญจร ครั้งที่ 15  

√ √ √ √ √ 
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 คณะแพทยศาสตรมีแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติครบทั้ง 5 ดาน ดังน้ี 

1. โครงการเรียนรูคูคุณธรรม จิตตปญญาศึกษา (med_58_1.6_2.1) เปนกิจกรรมทีจ่ัดใหมีการอภิปรายและ
รวมกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม เชน การชมภาพยนตรที่สรางเสริมจริยธรรมและมีการอภิปรายผลที่ไดรับ
จากการดูภาพยนตรกิจกรรมกระบวนการ 4 ทิศ เพื่อใหรูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานการทํางานเปนกลุม 
และฝกกิจกรรมการสื่อสารเชิงบวก 

 
2. โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย  “คายสูฝนวันเปนหมอ” (med_58_1.6_2.2) เปนกิจกรรมที่ 

มอบหมายใหนิสิตแพทยพานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาดูงานดานการเปนแพทยโดยนิสิต
ตองเปนผูอธิบายใหความรูเกี่ยวกับการทํางานของแพทยในดานตางๆ ทั้งดานความรูและทัศนคติของ
ความเปนแพทย นอกจากน้ีนิสิตยังมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธโครงการผานทาง 
Fackbook  
 

3. โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ (med_58_1.6_2.3) เปนกิจกรรมที่มอบหมายใหนิสิตแพทยจัดงานกีฬารวมกับ 
22 สถาบนั โดยสโมสรนิสิตทําหนาที่วางแผนงาน กําหนดรูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรม และประสานงาน
กับสถาบันที่เกี่ยวของ โดยมีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตเปนที่ปรึกษา มีการใชสื่อสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธงาน การลงทะเบียน การประกาศเหรียญรางวัล การใช QR Code ในการแสดงตารางและ
ตําแหนงสนามการแขงขัน นอกจากน้ี มีการแตงเน้ือรอง ทํานองเพลง ทําดนตรีและเสียงประสาน เพลง 
“โอบกอด” โดยคณะนิสิตคณะแพทยศาสตร มศว เผยแพรผาน youtube เพื่อใหผูที่เขารวมการแขงขัน
ไดรูจักและรองรวมกันได 
 

4. โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน (med_58_1.6_2.4) เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงจิตสํานึกและสรางเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพแพทย และเสริมสรางจริยธรรม บุคลิกภาพที่เหมาะสม 
 

5. โครงการมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (med_58_1.6_2.5) เปนกิจกรรมที่สรางความ
ภาคภูมิใจในการเปนบัณฑิตแพทย มศว และใหขอมูลดานวิชาการแกบัณฑิต เพื่อพัฒนาบัณฑิตแพทย 
 

6. โครงการมนุษยสัมพันธและความเปนผูนํานิสิต (med_58_1.6_2.6) เปนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ
ดานมนุษยสัมพันธภาวะผูนําที่ดี และปลูกฝงจิตสํานึก ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพแพทย 
 

7. โครงการพิธีไหวครู (med_58_1.6_2.7) เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตแพทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนรูขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทยเพื่อใหเกิดความรักชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 

8. โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร (med_58_1.6_2.8) เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อฝกนิสิต
แพทยเปนนิสิตที่มีอัตลักษณ 9 ประการ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีอัตลักษณนิสิตแพทยดานทักษะ
การสื่อสาร และการวางแผนการจัดกิจกรรมตลอดปการศึกษา ขอเสนอแนะการทํากิจกรรมจากการทํา 
SWOT Analysis 
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9. โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน (med_58_1.6_2.9) เปน
กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหนิสิตแพทย ไดจัดกิจกรรมระหวางเครือขายประจําป และมีเครือขายระหวาง
สถาบันแพทย ในปน้ีเปนการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา WFME กับงานกิจการนิสิต
นักศึกษาแพทย และ แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประเมินนิสิตโดยนิสิตแพทย จากทั้ง 4 สถาบัน 
 

10. โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตแพทย ช้ันปที่ 6 รุนที่ 26 (med_58_1.6_2.10) เปนกิจกรรมในการอบรมนิสิต
แพทยที่จบการศึกษาเพื่อเตรียมตัวในการเปนแพทยใชทุนและเปนแพทยที่ดีในอนาคต และเปนโอกาสแสดง
ความเคารพ ความกตัญู และระลึกถึงความเมตตากรุณาของอาจารยแพทย และองคกร 
 

11. โครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 15 (med_58_1.6_2.11) เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหนิสิตแพทยจัด
กิจกรรมระหวางเครือขายประจําป และมีเครือขายระหวางสถาบันแพทย  
 

รายการหลักฐาน 

 
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรมีการจัดกิจกรรมของนิสิตแพทยไดมีการพัฒนาและนําหลักการ ความรูเรื่อง WFME 
กับงานกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย และทักษะการประกันคุณภาพ มาใชในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การประเมิน
นิสิตโดยนิสิต และการประเมินคุณธรรมจริยธรรมโดยใชคุณลักษณะของนิสิตแพทย 9 ประการ นอกจากน้ียังมีการ
สอนทักษะการประกันคุณภาพใหกับนิสิตผานโครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 
สถาบัน (มศว ธรรมศาสตร นวมินทราธิราช (วชิร) และบูรพา) ในวันที่ 3 เมษายน 2559 (med_58_1.6_3.1) 

นอกจากน้ี งานแพทยศาสตรศึกษายังจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องหลักประกันคุณภาพกับกิจการนิสิต  ใน
รายวิชา พศก125 เพื่อใหนิสิตนําหลักการดานประกันคุณภาพไปใชในการทําโครงการจิตอาสาของรายวิชาน้ี 
(med_58_1.6_3.2) 

 
 
 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.6_2.1   โครงการเรียนรูคูคุณธรรม จิตตปญญาศึกษา 
med_58_1.6_2.2 โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย  “คายสูฝนวันเปนหมอ ครั้งที่ 22” 
med_58_1.6_2.3   โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ 28  
med_58_1.6_2.4   โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน 
med_58_1.6_2.5   โครงการมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
med_58_1.6_2.6   โครงการมนุษยสัมพันธและความเปนผูนํานิสิต 
med_58_1.6_2.7   โครงการพิธีไหวครู 
med_58_1.6_2.8   โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร 
med_58_1.6_2.9   โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน 
med_58_1.6_2.10   โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตแพทย ช้ันปที่ 6 รุนที่ 26 
med_58_1.6_2.11   โครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 15 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 39 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_1.6_3.1 โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน  
(มศว ธรรมศาสตร วชิร บูรพา) ในวันที่ 3 เมษายน 2559  

med_58_1.6_3.2 รายวิชา พศก125  
 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของทุกกิจกรรม หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
เพื่อนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการตามตัวบงช้ีของแผนมาปรับปรุง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ 
1. โครงการเรียนรูคู
คุณธรรมจิตตปญญา
ศึกษา 

นิสิตมีความภาคภูมิใจใจ
จริยธรรม คุณธรรม และ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.22 

2. โครงการสงเสริม 
อัตลักษณนิสติแพทย 
ครั้งที่ 1 “คายสูฝนวันเปน
หมอ ครัง้ที่ 22” 

นิสิตแพทยมีอัตลกัษณ
ดานทักษะการสื่อสารและ
การสื่อสารดวยใจ 

≥90 % 94.09 % 

3. โครงการกีฬาเข็ม
สัมพันธ ครั้งที่ 28 

จํานวนสถาบันทีเ่ขารวม
กิจกรรมกีฬาเข็มสมัพันธ 

ครบ 22 สถาบัน ครบ 22 สถาบัน 

4. โครงการพิธีมอบเสื้อ
กาวน 

นิสิตแพทยมีจิตสํานึก 
และเจตคติที่ดีตอการเปน
แพทย 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.58 

5. โครงการมอบ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

บัณฑิตมีความภาคภูมิใจ
ในการเปนแพทย มศว 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.82 

6. โครงการมนุษย
สัมพันธและความเปน
ผูนํานิสิต 

นิสิตแพทยมีทักษะในการ
เปนผูนํา และการทํางาน
เปนทมี (ในระดับดีข้ึนไป) 

≥80 % 85.2 % 

7. โครงการพิธีไหวคร ู นิสิตมีความภาคภูมิใจใจ
จริยธรรม คุณธรรม และ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.65 

8. โครงการสมัมนา
สโมสรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร 

นิสิตแพทยมีอัตลกัษณ
ดานทักษะการสื่อสารและ
การสื่อสารดวยใจ 

≥90 % 90.38 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ 
9. โครงการเครือขาย
ประกันคุณภาพ
การศึกษานิสิตนักศึกษา
แพทย 4 สถาบัน 

มีเครอืขายระหวาง
สถาบันแพทยศาสตร 

4 สถาบัน 4 สถาบัน 

10. โครงการปจฉิม
นิเทศนิสิตแพทย ช้ันปที่ 
6 รุนที่ 26 

นิสิตแพทยมีความเขาใจ
ในการเตรียมความพรอม
เปนแพทยใชทุน 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.47 

11. โครงการจริยธรรม
สัญจร ครั้งที่ 15 

มีเครอืขายระหวาง
สถาบันแพทยศาสตร 

ครบ 22 สถาบัน ครบ 22 สถาบัน 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.6_4.1   สรุปผลการประเมินโครงการเรียนรูคูคุณธรรม จิตตปญญาศึกษา 
med_58_1.6_4.2 สรุปผลการประเมินโครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตแพทย  “คายสูฝนวันเปนหมอ  

ครั้งที่ 22” 
med_58_1.6_4.3   สรุปผลการประเมินโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ 28  
med_58_1.6_4.4   สรุปผลการประเมินโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน 
med_58_1.6_4.5   สรุปผลการประเมินโครงการมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
med_58_1.6_4.6   สรุปผลการประเมินโครงการมนุษยสัมพันธและความเปนผูนํานิสิต 
med_58_1.6_4.7 สรุปผลการประเมินโครงการพิธีไหวครู 
med_58_1.6_4.8   สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร 
med_58_1.6_4.9   สรุปผลการประเมินโครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษา   

  แพทย 4 สถาบัน 
med_58_1.6_4.10   สรุปผลการประเมินโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตแพทย ช้ันปที่ 6 รุนที่ 26 
med_58_1.6_4.11   สรุปผลการประเมินโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 15 
 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีการประเมินความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนการจดักิจกรรมพฒันานิสติ โดยกําหนดตัวช้ีวัด 
คือ โครงการดานกิจการนิสิตบรรลุวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 100 ผลการดําเนินงาน พบวา ทุกโครงการ
บรรลุวัตถุประสงคตามตัวช้ีวัด (med_58_1.6_5.1) 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_1.6_5.1 สรุปผลการประเมินโครงการความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรม 
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 
ผลการดําเนินการ 
 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
 
สรุปขอเสนอแนะโครงการงานพัฒนาศักยภาพนิสิต (รอบเดือน สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 
(med_58_1.6_6.1) 

ลําดับ โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน
โครงการ 

ขอเสนอแนะ /แนวทางการดําเนินการแกไข 

1 โครงการเรียนรูคู
คุณธรรม จิตตปญญา
ศึกษา 

สถานที่ดําเนินโครงการ
ไมเพียงพอ 

ควรติดตอประสานงาน การจองสถานที่ดําเนิน
โครงการกอนวันจัดงานอยางนอยสองเดือน 

2 โครงการพิธีมอบเสื้อ
กาวน 

 - สถานที่จอดรถ
ผูปกครองและ
ผูรวมงานไมมี ตองให
ไปจอดที่ไกลควรจะหา
ที่จอดรถบรเิวณอาคาร
ที่จัดงาน 
 - พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย พูดจาไม
สุภาพ ควรปรบัปรุง 

- ควรเตรียมสถานทีจ่อดรถใหผูรวมงานและผูที่เขา
รวมโครงการเพื่อความสะดวกตอการเขารวมงาน 
- แจงหนวยงานที่เกี่ยวของจัดฝกอบรมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยในการติดตอสื่อสารกบับุคคลภายนอก 

3 โครงการจริยธรรม
สัญจร ครั้งที่ 15 

- สถานที่ดําเนิน
โครงการไกล ทําให
เสียเวลาในการ
เดินทาง ตองเดินทาง
ลวงหนาเพราะใชรถ
ตู  

- การจัดโครงการ
ในชวงวันเสาร – 
จันทร ทําใหนิสิตไม
สามารถรวมกจิกรรม
จนจบ เน่ืองจากตอง
รีบเดินทางกลับให
ทันการเรียนการสอน 

- สถานที่พักมี 2 แหง 
แตละแหงหางไกล
กันทําใหเดินทางไม
สะดวก 

- การจองสถานที่พัก

- ควรจัดสถานที่ที่ใกลและสะดวกในการเดินทาง
เขาถึง 
- เสนอใหเจาภาพจัดกจิกรรมในวันศุกร – อาทิตย 
เพื่อใหนิสิตสามารถกลับไปรียนไดทันในวันจันทร 
- ขอความรวมมือสโมสรนิสิตใหสงรายช่ือผูเขารวม
กิจกรรมกอนการจัดโครงการอยางนอยสามเดือน 
เพื่อใหไดเพศ และจํานวนที่แนนอน เพื่องายตอการ
จองหองพกัที่ใกลและสะดวก 
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ลําดับ โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน
โครงการ 

ขอเสนอแนะ /แนวทางการดําเนินการแกไข 

ทําไดชาเน่ืองจาก
นิสิตสงรายช่ือลาชา 
ทําใหไมทราบจํานวน
หองที่แนนอน ทําให
ตองพักสถานที่ไกล
ตัวเมืองทีจ่ัดงาน 

- เน่ืองจากสภาพ
อากาศที่ฝนตกหนัก 
ทําใหไมสามารถ
สํารวจรายละเอียด
และศึกษากิจกรรม
ตางๆ ไดครบ 

4 โครงการสงเสรมิอัต
ลักษณนิสิตแพทย  
“คายสูฝนวันเปน
หมอ ครั้งที่ 22” 

สถานที่ดําเนินโครงการ
ไกลกันเกินไปมีการจัด
งาน 2 แหง ทําให
เสียเวลาในการเดินทาง 
และใชงบประมาณสูง
ในการจางรถ 

ควรจัดสถานทีเ่ดียวกัน  

5 โครงการกีฬาเข็ม
สัมพันธ ครั้งที่ 28 

- การวางแผนการ
ทํางานนอยเกินไป ทํา
ใหการติดตอ
ประสานงานเกิดความ
ผิดพลาด ตองประชุม
งานและแกปญหา
หลายสวน 

- ควรมีการวางแผนงานในระยะยาวและใหรัดกมุมาก
ข้ึน 
 
 

- คณะทํางานจดบันทึก
การประชุมไมละเอียด 
ทําใหตองใชเวลา
ทบทวนและติดตาม
งานมากข้ึน 

- ใหเจาหนาทีจ่ดวาระการประชุมทุกครัง้และตอง
เขียนสิ่งที่ตองดําเนินการตอหลังจากเสรจ็จากการ
ประชุม 

   
  
  

- การเขียนโครงการ
ลาชา เน่ืองจากกอง
คลังเปลี่ยนกฎระเบียบ
ใหม ทําใหตองเปลี่ยน
แปลรายละเอียดหลาย
ครั้ง 

- ประสานงานกับกองคลงัและพัสดุกอนทุกครั้งทีจ่ะ
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน
โครงการ 

ขอเสนอแนะ /แนวทางการดําเนินการแกไข 

- ชวงเวลาจัดงานอยู
ในชวงสอบกลางภาค
เรียนของมหาวิทยาลัย 
ทําใหการจัดเตรียม
หองพกัเปนไปไดยาก 
และไมรูหองที่แนนอน 
กอนงานลวงหนา และ
ทางหอพักไมสามารถ
ทําความสะอาดหองพกั
ไดทัน 

- จัดโควตาแตละมหาวิทยาลัยวาจะไดหองแอร กี่หอง 
พัดลมกีห่อง มหาวิทยาลัยไหนจะไดนอนหองละ 5 คน 
หรือ 4 คน กอนที่จะรูเลขหองที่แนนอน และจัดเลข
หองพกัหนางาน , การทําความสะอาดหองพัก ใชนิสิต
แพทย มศว ช้ันปที่ 1-3 ทุกคน ชวยกันทําครึ่งวัน 

- รานผาปูที่นอนไมสง
ผาปูที่นอนตามจํานวน
ที่ไดสั่งเอาไว ทําใหผา
ปูที่นอนไมเพียงพอ 

- ไดทําการขอยืมผาปทูี่นอนจากโรงพยาบาล ศูนย
การแพทย จํานวน 500 ผืน และ ยืมผาปูที่นอนจาก
หอพักแพทยมาแทน แตควรจะประสานงานใหของมา
สงกอนลวงหนาอยางนอย 1 สปัดาห 

- รายละเอียดในปาย
บางสวน เชน 
สปอนเซอร ไมสามารถ
จัดหามาไดในเวลาที่ตก
ลงกันไว ทําใหเกิด
ปญหาในการสงไฟล
ปายใหราน ตองมีการ
แกไขหลายครัง้ เสีย
คาใชจายเพิ่ม และ
เวลาใกลกับงานจริง 

- วางแผนจัดการรายละเอียดของปายใหชัดเจน 
รับผิดชอบในการรวมไฟลสงรานใหจบในครั้งเดียว 

   
  

- จํานวนคนมา
ลงทะเบียนมากในเวลา
เดียวกัน 

- โดยการเปดชองสําหรับลงทะเบียนเพิ่มใหกับนักกีฬา
ที่มีแขงในเวลาที่ใกลกับเวลามา 

- คนที่ไมไดลงทะเบียน
แตใสช่ือแทนคนที่มา 

- แกไขช่ือแทนที่คนที่ไมมารวมงานแลว หากไมมีคน
แทนใหจายเงินเพิ่มเหมอืนสมัครใหมรอบสอง 

- บางสถาบันเดินทาง
มาถึงดึก ทําใหตองจัด
คนรับ-เขาหองพัก 

- จัดนิสิตบางสวนไวรอสําหรบับางสถาบันที่มาถึงดึก 

- ฝายประชาสมัพันธมี
คณะทํางานชุดเดียว 
ช้ันปเดียวกัน ทําใหไม
สามารถประชุม
ปรับเปลี่ยนงานหากมี

- เสนอแนะใหในฝายกระจายคนในแตละรุน 
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ลําดับ โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน
โครงการ 

ขอเสนอแนะ /แนวทางการดําเนินการแกไข 

กิจกรรมในช้ันป 
- การประชาสมัพันธ
ลาชา ไมทันเวลา 

- ควรวางแผน และแบงงาน โดยมผีูรบัผิดชอบอยาง
ชัดเจน กําหนดแผนการทํางานเปนระยะ 

- ผูสมัครหลายสถาบัน
สงใบสมัคร ภาพถาย 
และ concept ชุดที่จะ
เขาประกวดลาชากวา
กําหนด ทําใหการ
เตรียมงานลาชากวาที่
วางแผนไว 

- ประชาสัมพันธเรื่องการรับสมัคร กําชับเรือ่งกําหนด
สง 

  - การถายวีดิโอในชวง
เชาวันที่ 25 ธันวาคม
ลาชากวากําหนด 
เพราะผูสมัครหลาย
สถาบันมาถึงไมตรง
เวลาที่นัดหมาย ทําให
เปดวิดีโอชุดที่ 2 ไมทัน 

- การประสานงานกบัผูสมัครหรือผูดูแลควรทําให
รัดกุมกวาน้ี 

- ภายในบริเวณงานไม
มีที่น่ังเพียงพอ (มีเกาอี้
ที่ยืมคณะมา 300 ตัว) 
ทําใหในชวงเริม่งานไม
มีคนเขามาน่ังชม
ภายในบริเวณงาน 

- ควรเพิ่มเกาอี้ใหเพียงพอกบัผูเขารวมงาน หรืออาจ
จัดเตรียมเสื่อไวสําหรบัปูน่ังบนสนามหญาแทนในกรณี
ที่เกาอี้ไมพอ 

- กรรมการที่เปน
ตัวแทนจากแตละ
สถาบันมาไมตรงเวลาที่
นัดหมายไว ทําให
ประสานงานไมมี
ประสิทธิภาพ 

- ควรมีการประสานงานกับกรรมการใหดีกวาน้ี 
สถาบันมีการเปลี่ยนคนจากทีเ่คยแจงไว เน่ืองจากติด
แขงขันกีฬา ทําใหไมสามารถติดตอกับกรรมการคนที่
จะมาทําหนาที่ไดโดยตรง ตองประสานผานฝาย
รับรอง สงผลใหการประสานงานลาชา 

- นักกีฬามีแขงชนกัน
หลายกีฬาทําใหเกิด
ความลาชาในการ
จัดการเเขงขัน 

- ควรจัดตารางแขงขันและคุมเวลาใหสอดคลองกันใน
ทุกๆกีฬา รวมถึงใหนักกีฬาที่แขงหลายกีฬาแจง
ลวงหนาเพื่อเจาภาพสามารถปรับเปลี่ยนสลบัตาราง
การแขงขันใหสอดคลองจะไดไมเกิดความลาชาและ
ความรูสึกที่ไมดีตอเพือ่นสถาบันอื่นที่ตองรอ 

  - การทํางานรวมกัน
ของศูนยกีฬากับคณะ
พลศึกษา โดยนสพ. 

- ใหทางศูนยกีฬาและคณะพลศึกษา ติดตอกัน
โดยตรง เพราะทางคณะพลศึกษามปีระสบการณ
โดยตรงในการจัดการแขงขัน 
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ลําดับ โครงการ 
ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน
โครงการ 

ขอเสนอแนะ /แนวทางการดําเนินการแกไข 

เปนตัวกลางทําใหเกิด
การสบัสน และลาชา 
- มีบางสถาบันทําผิด
กฎ โดยใหผูเลนที่ไมได
ลงช่ือแขงในวันแรก 
(ตามที่ตกลงไว) มา
เปลี่ยนเสื้อแลวลงแขง
แทน 

- ใหมีการเช็คช่ือกอนแขงใหมทุกรอบ และแจงยํ้าเรื่อง
กฎกอนการแขงขัน 

- กีฬาบางประเภทมี
การปะทะ ทําใหเกิด
การบาดเจบ็รุนแรง 

- นําเสนอในที่ประชุม สพท. เพื่อพิจารณาประเภท
กีฬาที่เหมาะสม 

- โรงงานผลิตของที่
ระลกึผลิตช้ินงาน
คลาดเคลื่อนจาก
ตนแบบ 

- สงตนฉบับใหชัดเจน ช้ีแจงรายละเอียดงานอยาง
ละเอียดและตอรองใหทําสินคาตนแบบมากอนคอยลง
มือผลิตสินคาจรงิ 

- ของที่ระลกึชํารุด - ในการสั่งทําของที่ระลึกจะมีจํานวนสํารองไวอยูกอน 
ดังน้ันจึงนําของทีส่ํารองไวจายออกกอน แตควร
ตรวจสอบสินคาดวยตนเองกอนออกจากโรงงาน 

- ไมสามารถโทรติดตอ
เรียกรถพยาบาลใหมา
รับได เน่ืองจาก
หมายเลขโทรศัพท
โรงพยาบาลสายไมวาง 
ทําใหตองใชรถสวนตัว
พาไปแทน และไมมี
เปลสนาม 

- ควรมีรถพยาบาลมาประจําไวเพื่อรอรับนักกีฬาที่
บาดเจบ็ไปโรงพยาบาล 

- จํานวนคนไมเพียงพอ
ในการทํางาน 

- เพิ่มจํานวนคนใหมากข้ึน รวมทัง้ควรใหมีผูชายมา
ชวยฝายน้ีเยอะๆ เพราะเปนงานที่ตองใชแรงงานเปน
จํานวนมาก เชน ยกขาว ยกนํ้าจากรถกระบะมาจุด
จําแนก 

  - การประชาสมัพันธ
สถานที่และเวลาในการ
แจกไมดีพอ 

- ควรประชาสัมพันธในสจูิบัตร หรือ ทําแจกประกาศ
ในปายช่ือคูกับคูปอง นอกเหนือ จากการ
ประชาสมัพันธในเว็บและตัวแทนมหาวิทยาลัย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_1.6_6.1 สรปุผลการดําเนินงานตามแผน 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

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

ตัวบงช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสมัพันธ                    เบอรโทรศัพท : 089-280-7792 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร  แสงซื่อ                                          เบอรโทรศัพท : 083-063-8308 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป : ขอ 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรค 
 
ผลการดําเนินการ 
 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website ของงานวิจัย (med_58_2.1_1.1) เพื่อใหความรูดานการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย (med_58_2.1_1.2) และใหคําแนะนําสําหรับการสงบทความเพื่อตีพิมพ การเขียนบทความ
วิชาการและการเขียนตําราขอมูลการจัดทําวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ การประกาศรับทุนวิจัย 
เผยแพรขอมูลดานการจัดการความรู KM รายการเครื่องมือวิจัยหองเครื่องมือกลางและสัตวทดลอง  ในป
การศึกษา 2558 ฝายวิจัยฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการย่ืนตีพิมพบทความในวารสารการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพแบบออนไลน (med_58_2.1_1.3) และฐานขอมูลนักวิจัยออนไลน (med_58_2.1_1.4) 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.1_1.1 หนาเว็บไซตงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ  http://www.med.swu.ac.th/research/ 
med_58_2.1_1.2 ประชาสมัพันธขอมลูดานจรรยาบรรณนักวิจัย ที่หนาเว็บไซตคณะแพทยศาสตร 

http://www.med.swu.ac.th/th/ 
med_58_2.1_1.3 ระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการย่ืนตีพิมพบทความในวารสารการแพทยและ

วิทยาศาสตรสุขภาพแบบออนไลน 
http://www.med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=162&Itemid=888 

med_58_2.1_1.4 หนาเว็บไซตระบบฐานขอมลูอเิล็กทรอนิกสฐานขอมูลนักวิจยั
http://www.med.swu.ac.th/researchmed/ 
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2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ในประเด็นตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 
ผลการดําเนินการ 
 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ี  
1. หองสําหรับปฏิบติัการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
(med_58_2.1_2.1)   
 1.1 มีหองเครื่องมือกลางและหองสัตวทดลอง 
 1.2 มีหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก 
 1.3 ใชระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับผูที่จะเขาใชหองเครื่องมือกลางและสัตวทดลอง 
 1.4 มีหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพื่อตีพิมพในวารสาร 
 1.5 มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสืบคนวารสารและตํารา 

1.6 ในปการศึกษา 2558 ฝายวิจัยฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 20 ลานบาท เพื่อกอสรางศูนยวิจัยคลินิกที่
ตึกคณะแพทยศาสตร ช้ัน 10 ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ 
2. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรคหองสมุด คณะฯ มีแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารยและนิสิตแพทย ช้ัน 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร องครักษ 
(med_58_2.1_2.2) ในปการศึกษา 2558 หองสมุดเปดใหบริการเพิ่มเติมในสวนของหอง IT Training ช้ัน 2 หอง
คนควารวม หองประชุม (med_58_2.1_2.3) 
3. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (med_58_2.1_2.4)   
 3.1 มีระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับผูที่จะเขาใชหองเครื่องมือกลาง 
 3.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยของหองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://lib.swu.ac.th/th/ 
 3.3 วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online  
4. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
 มีการจัดประชุมวิชาการ และการเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิต ทั้งแบบ oral presentation 
และ poster presentation ในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่  19-20 พฤศจิกายน 
2558 โดยมีการรวบรวมผลงานประชุมวิชาการ จํานวน 64 เรื่อง (oral presentation 20 เรื่อง, poster 
presentation 16 เรื่อง และ poster ที่เคยนําเสนอในการประชุมวิชาการอื่นๆ 28 เรื่อง ) มีการนําเสนอแบบ 
oral presentation จํานวน 19 เรื่อง , แบบ poster จํานวน 6 เรื่อง (med_58_2.1_2.5)   
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.1_2.1 1. รูปถายหองเครือ่งมอืกลางและหองสัตวเลี้ยงทดลอง 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
2. รูปถายหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก 
3. รูปถายระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับผูทีจ่ะเขาใชหองเครื่องมือกลางและ
สัตวทดลอง 
4. รูปถายหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรบัการสง manuscript เพื่อตีพมิพ
ในวารสาร 
5. รูปถายระบบฐานขอมูลอเิลก็ทรอนิกสเพือ่สบืคนวารสารและตํารา 

med_58_2.1_2.2 1. รูปถายหองสมุด ช้ัน 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร 
2. หนาเว็บไซตงานหองสมุด คณะแพทยศาสตร องครักษ 

http://www.med.swu.ac.th/librarymd/ 
med_58_2.1_2.3 รูปถายหองสมุด ช้ัน 2 หอง IT Training หองคนควารวม หองประชุม 
med_58_2.1_2.4 1. รูปถายระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับผูทีจ่ะเขาใชหองเครื่องมือกลางและ

สัตวทดลอง 
2. หนาเว็บไซตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การวิจัยของหองสมุดมหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ http://lib.swu.ac.th/th/ 
3. หนาเว็บไซตวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS 
med_58_2.1_2.5 1. กําหนดการจัดประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร ประจําป 2558 

2. บทคัดยอ นําเสนอแบบ oral presentation 
3. บทคัดยอ นําเสนอแบบ poster presentation 
4. Poster ที่เคยนําเสนอในการประชุมวิชาการอื่นๆ 
5. ผูที่มานําเสนอแบบ oral และ poster 

 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ผลการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2558 คณะแพทยศาสตร/ศูนยการแพทยฯ ไดจัดสรรงบประมาณ รอยละ 5 จากเงินรายได
คณะแพทยศาสตร เปนเงิน 2,071,000 บาท (med_58_2.1_3.1) และรายไดศูนยการแพทยฯ เปนเงิน 
13,234,000 บาท (med_58_2.1_3.2) เพื่อสงเสริมการผลติผลงานวิจัย และการบริหารงานวิจัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.1_3.1 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร 
med_58_2.1_3.2 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดศูนยการแพทยฯ 
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4. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ผลการดําเนินการ 
 มีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย (med_58_2.1_4.1) และคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยและรับผิดชอบในการเผยแพรผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 
การจัดทําวารสารเพื่อตีพิมพผลงานวิจัย การใหทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย (med_58_2.1_4.2) 
2. คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป 2558 คณะแพทยศาสตร  

ไดจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการในแบบ oral presentation และ poster presentation ใน
การประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่  19-20 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการ
รวบรวมผลงานที่จะนําเสนอ จํานวน 64 เรื่อง (oral presentation 20 เรื่อง poster presentation 
16 เรื่อง poster ที่เคยนําเสนอในการประชุมวิชาการอื่นๆ 28 เรื่อง) มีการนําเสนอแบบ oral 
presentation จํานวน 19 เรื่อง  แบบ poster จํานวน 6 เรื่อง (med_58_2.1_4.2) 

3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานรางวัลนักวิจัยดีเดน  
 ไดพิจารณาและประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย ในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร 

ประจําป 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 (med_58_2.1_4.3) 
4. คณะกรรมการพิจารณารางวัลนักประดิษฐหรือนวัตกรรมดีเดน 

 ไดพิจารณาและประกาศรางวัลนักประดิษฐหรือนวัตกรรมดีเดน ในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร 
ประจําป 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 (med_58_2.1_4.4) 

5. คณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท) ฉบับพิเศษ เน่ืองในวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร มศว ครบรอบ 30 ป ไดรวบรวมบทความจากผูนิพนธจํานวน 52 เรื่อง และตีพิมพใน 
Volume 98 Suppl.9 October 2015 จํานวน 27 เรื่อง และ Volume 98 Suppl. November 
2015 จํานวน 25 เรื่อง (med_58_2.1_4.5) 

6. คณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท) ฉบับพิเศษ เน่ืองในวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร มศว ครบรอบ 31 ป ไดตกลงทําสัญญากับบรรณาธิการวารสารจดหมายเหตุทางแพทย 
(จพสท.) เพื่อตีพิมพในฉบับเดือนพฤศจิกายน 2559 จํานวน 40 บทความ อยูระหวางดําเนินการ
เปดรับบทความ (med_58_2.1_4.6) 

7. กองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ (Journal of Medicine and Health 
Sciences) จัดทําวารสาร 3 ฉบับตอป เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการและผลงานวิจัย จํานวน 
29 เรื่อง  (med_58_2.1_4.7) 

8. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรในการเขารวมประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 24 ผลงาน (med_58_2.1_4.8) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.1_4.1 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพฒันาวิจยั (083/2557) 

2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพฒันาวิจยั (เพิม่เติม) เพิ่มเติม (102/2557) 
3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพฒันาวิจยั (75/2559) 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.1_4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป 2558 
med_58_2.1_4.3 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานรางวัลนักวิจัยดีเดน 

2. ประกาศรายช่ือผูไดรบัรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัยดีเดน 
med_58_2.1_4.4 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักประดิษฐหรือนวัตกรรมดีเดน 

2. คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักประดิษฐหรือนวัตกรรมดีเดน 
(เพิ่มเติม) 

3. ประกาศรายช่ือผูไดรบัรางวัลนักประดิษฐหรอืนวัตกรรมดีเดน 
med_58_2.1_4.5 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท)  

ฉบับพิเศษ และเพิ่มเติม (2558) 
2. บทความที่ไดรบัการตีพมิพในวารสารจดหมายเหตุทางแพทย ฉบับพิเศษ เดือน

ตุลาคม  
3. บทความที่ไดรบัการตีพมิพในวารสารจดหมายเหตุทางแพทย ฉบับพิเศษ เดือน

พฤศจิกายน 2558 
med_58_2.1_4.6 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท)  

ฉบับพิเศษ และเพิ่มเติม (2559) 
2. ประกาศรับบทความเพือ่ตีพิมพในวารสารจดหมายเหตุทางแพทย ฉบับพเิศษ 

เดือนพฤศจิกายน 2559 
3. จํานวนบทความทีส่งบทความ 

med_58_2.1_4.7 1. คําสั่งแตงต้ังบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

2. หนา website วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
3. จํานวนบทความที่ไดรบัการตีพิมพในวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

med_57_2.1_4.8 1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาทุนพัฒนาบุคลากร 
2. ประกาศการใหทุนพัฒนาบุคลากรเพือ่เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติ 
3. สรปุรายช่ือผูไดรบัทุนพัฒนาบุคลากร ป 2559 เพือ่นําเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย 

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดจัดโครงการหรือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย โดยการจัดการศึกษา
ดูงานดานการวิจัยและปฏิบัติการ ณ คณะแพทยศาสตร และ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 11 
– 12 กุมภาพันธ 2559 (med_58_2.1_5.1) โครงการอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือและตําราเพื่อเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 (med_58_2.1_5.2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช
โปรแกรมบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน (ThaiJo) ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 (med_58_2.1_5.3) 
โครงการการจัดการความรู (KM) ดานงานวิจัย เรื่อง “การทําวิจัยแบบกลุม (Cluster research) ในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 (med_58_2.1_5.4) และโครงการสัมมนานักวิจัยกับคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 3 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (med_58_2.1_5.5) 
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คณะฯ มีการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย ดังน้ี 
1. ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย (med_58_2.1_5.6) ในงานสถาปนาคณะ

แพทยศาสตร ประจําป 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ไดแก 
1.1 รางวัลนักวิจัยดีเดน (พรีคลินิก) ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมพร จาริยะพงศสกลุ 
1.2  รางวัลนักวิจัยดีเดน (คลินิก) ไดแก ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยฉัตรชัย เอกปญญาสกลุ 
1.3 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน (พรีคลินิก) ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร เรื่อง In 

vitro modulation of tumor necrosis factor alpha production in THP-1 cells by 
lactic acid bacteria isolated from healthy human infants 

1.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน (คลินิก) ไดแก นายแพทยธวัชชัย ตุลวรรธนะ เรื่อง Vascular 
Endothelial Growth Factor-C Expression as a Biomarker of Poor Prognosis in 
Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Meta-Analysis 

2. รางวัลนักประดิษฐ/นวัตกรรม (ดีเดน) (med_58_2.1_5.7) 
2.1 ประเภททีม  

2.1.2 ช่ือผลงาน/สิ่งประดิษฐ Touchable 3D-DNA model  
โดย วาที่ ร.ต.สมพจน หวลมานพ, นายไพศาล ขาวสัก, นางอาชวดาม ภาคพิธเจริญ 
2.1.2 ช่ือผลงาน/สิ่งประดิษฐ  Dengue virus serotype-specific DNA sensor strip test 
โดย รศ.ดร.โกสุม จันทรศิร,ิ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกลุ, รศ.ดร.สรุางครัตน ศรีสรุภานนท,  
ดร.สุพัตรา อารีกิจ, ดร.ธงชัย แกวพินิจ, นางอาชวดาม ภาคพิธเจรญิ, นายไพศาล ขาวสัก 

2.2 ประเภทบุคคล (พรีคลินิก)  
ช่ือผลงาน/สิ่งประดิษฐ  ผลิตภัณฑเสรมิอาหารนํ้ามันรําขาว (gamma-oryzanol 18,000 
ppm) โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงตะวัน สุภาพผล 

และมีการถายภาพอาจารย/บุคลากร ที่มารับรางวัลในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 16 มิถุนายน 
2559 (med_58_2.1_5.8) 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_2.1_5.1 โครงการศึกษาดูงานดานวิจัยและหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
med_58_2.1_5.2 โครงการอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือและตําราเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
med_58_2.1_5.3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรมบรหิารจัดการวารสารแบบ

ออนไลน (ThaiJo) 
med_58_2.1_5.4 โครงการจัดการความรู (KM) ดานงานวิจัย เรื่อง “การทําวิจยัแบบกลุม (Cluster   

research)” 
med_58_2.1_5.5 โครงการสมัมนานักวิจัยกับคณะกรรมการสงเสริมและพฒันาวิจัย ครั้งที่ 2  

และครั้งที่ 3 
med_58_2.1_5.6 ประกาศรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย และประกาศรายช่ือผูที่ไดรบัรางวัล 

นักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย 
med_58_2.1_5.7 ประกาศรับสมัครรางวัลนักประดิษฐ/นวัตกรรม(ดีเดน) และประกาศรายช่ือผูที่ไดรับ

รางวัลนักประดิษฐ/นวัตกรรม(ดีเดน) 
med_58_2.1_5.8 ภาพถายอาจารย/บุคลากร ทีม่ารบัรางวัล 
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6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินการ 
คณะฯ มี ระบบและกล ไกส ง เส ริ มการจดสิท ธิบั ตร  อ นุสิ ท ธิบั ตร  ตาม คําสั่ ง มหา วิทยาลั ย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1294/2557 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการผูประสานงานการดําเนินงานวิจัย มีนายอดิศร แสง
ซื่อ นางสมทรง ภารพงษ และนางสาวพฤกษา แจมใส เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานกับสถาบันยุทธศาสตรทาง
ปญญาและวิจัย มศว และอยูระหวางเพิ่มเติม นางสาวเกศินี นุชเจริญ (med_58_2.1_6.1) ในกรณีที่นักวิจัยตองการย่ืน
จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามเอกสารที่ใชและแบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(med_58_2.1_6.2) 
สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที ่http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload3 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.1_6.1 1. คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1294/2557 

2. เพิ่มเติม นางสาวเกศินี นุชเจริญ 
3. หนังสือเชิญผูประสานงานเขารวมโครงการ 

med_58_2.1_6.2 1. เอกสารที่ใชสําหรบัจดทรพัยสินทางปญญา 
2. แบบฟอรมบันทึกขอความขอใหดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา 

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5   
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา (I) 
การคิดรอบป : ตัวต้ัง = ปการศึกษา         ตัวหาร = ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสมัพันธ                    เบอรโทรศัพท : 089-280-7792 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร  แสงซื่อ                                          เบอรโทรศัพท : 083-063-8308 
  
เกณฑการประเมิน 
 การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 220,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 100,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เทากับ 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย  

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
 คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ : 

 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา     
ศึกษาตอ 

 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
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 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงรวมกนัของมหาวิทยาลัยทีร่วมโครงการ ใหแบงสดัสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน : 

ขอมูลสวนกลางจากฝายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันประจําปการศึกษา 2558 

แหลงเงินทุนภายในสถาบัน (med_58_2.2_1)   31,537,835.00 บาท  
แหลงทุนภายนอกสถาบัน   (med_58_2.2_2)   13,813,153.16 บาท 

 รวม        45,350,988.16 บาท 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน บาท 31,537,835.00 
2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบัน บาท 13,813,153.16 
3 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคภายในสถาบัน บาท - 
4 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคภายนอกสถาบัน บาท - 
5 จํานวนรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในและภายนอกสถาบัน 
บาท 45,350,988.16 

6 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน 214 

7 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

คน - 

8 จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ คน 24.5 
9 จํานวนวิจัยประจําทีล่าศึกษาตอ คน - 
10 จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยทั้งหมด คน 238.5 
11 จํานวนเงินสนับสนุนฯ ตออาจารยประจํา บาท/คน 211,920.51 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.2_1 สรปุโครงการวิจัยที่ไดรบัทุนอุดหนุนจากภายใน ประจําป 2559 

สรปุโครงการวิจัยที่ไดรบัทุนอุดหนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
สรปุโครงการวิจัยที่ไดรบัทุนอุดหนุนจากจากงบประมาณแผนดิน 
สรปุโครงการวิจัยที่ไดรบัทุนอุดหนุนจากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร 
สรปุโครงการวิจัยที่ไดรบัทุนอุดหนุนจากเงินรายไดศูนยการแพทยฯ 

med_58_2.2_2 สรปุโครงการวิจัยที่ไดรบัทุนอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําป 2559 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
พรอมแนบสญัญาการรบัทุนทีม่ีการลงนามและอนุมัติเรียบรอยแลว 

 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
180,000.00 211,920.51 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
180,000.00 211,920.51 5  
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
การคิดรอบป : ตัวต้ัง = ปปฏิทิน        ตัวหาร = ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสมัพันธ                    เบอรโทรศัพท : 089-280-7792 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร  แสงซื่อ                                          เบอรโทรศัพท : 083-063-8308 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังน้ี 
 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   60 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   60 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 40 

 
วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย x 100 
 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2558 คณะแพทยศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน 238.5 คน 
โดยมีผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพรรวม 125 ช้ินงาน คิดเปนรอยละของผลงานวิชาการหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตามเกณฑ = 48.81 (ผลรวมถวงนํ้าหนัก/จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด*100) 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

นํ้าหนัก 

จํานวน
ชิ้นงานในป 

2558 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทัง้หมด (คน) 238.5  
2 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (คน) 238.5  
3 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ (คน) 214  
4 จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ (คน) 24.5  
5 จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (คน) -  
6 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (คน) -  
7 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ (คน) -  
8 จํานวนรวมของบทความวิชาการที่ไดรบัการตีพิมพ/

เผยแพร  
(ช้ินงาน) 125  

9 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 0.20   
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

นํ้าหนัก 

จํานวน
ชิ้นงานในป 

2558 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

   

10 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

11 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ  

0.40   

12 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ  

0.40   

13 จํานวนผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร  0.40 1 0.40 
14 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  
0.60 6 3.60 

15 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2  

0.60 12 7.20 

16 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   

17 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   

18 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  

0.80 2 1.60 
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

นํ้าหนัก 

จํานวน
ชิ้นงานในป 

2558 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

19 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  

0.80 2 1.60 

20 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 85 85.00 

21 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 10 10.00 

22 จํานวนผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร 1.00   
23 จํานวนผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ไดรับการประเมินผาน

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
1.00   

24 จํานวนผลงานวิจัยทีห่นวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ  

1.00   

25 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหม และไดรบัการ
จดทะเบียน  

1.00   

26 จํานวนตําราที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว  

1.00 6 6.00 

27 จํานวนหนังสือที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว  

1.00 1 1.00 

28 จํานวนงานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00   

29 จํานวนตําราที่ผานการพจิารณาตามหลกัเกณฑการประเมนิ
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรบัการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ  

1.00   

30 จํานวนหนังสือทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรบัการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

1.00   

31 จํานวนงานแปลที่ผานการพจิารณาตามหลกัเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรบัการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 116.4 
32 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 0.20   
 จํานวนผลงานสรางสรรคที่มกีารเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออเิล็กทรอนิกส online 
   

33 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับ
มหาวิทยาลัย 

0.40   
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ลําดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

นํ้าหนัก 

จํานวน
ชิ้นงานในป 

2558 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

34 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   
35 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0.80   

36 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00   

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 116.40 
 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_2.3_1.1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประทัง้หมด ในปการศึกษา 2558 
 
รายละเอียดของรายการหลักฐาน  
ตารางท่ี 2 รายช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
(คานํ้าหนัก 0.20) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปสถานที่จัด (จังหวัด

หรือประเทศ) 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 

 
ตารางท่ี 3 รายช่ือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(คานํ้าหนัก 0.20) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปสถานที่จัด (จังหวัด

หรือประเทศ) 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 

 
ตารางท่ี 4 รายช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ (คานํ้าหนัก 0.40) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปสถานที่จัด (จังหวัด

หรือประเทศ) 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 
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ตารางท่ี 5 รายช่ือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันที่ออกประกาศ (คานํ้าหนัก 0.40) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือบทความวิจัยฉบับ
สมบรูณ (Full Paper) 

ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปสถานที่จัด (จังหวัด

หรือประเทศ) 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 

 
ตารางท่ี 6 รายช่ือผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร (คานํ้าหนัก 0.40) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-เดือน-ปที่
เผยแพร  

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

1 รถขับเคล่ือนลอเดี่ยว
พรอมมอเตอรสําหรับ
ประกอบรถเข็นน่ังผูพิการ 

รศ.นพ.นิยม 
ลออปกษิณ, 
นายเดชฤทธ์ิ 
มณีธรรม 

  med_58_2.3_6.1 

 
ตารางท่ี 7 รายช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
(คานํ้าหนัก 0.60) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-เดือน-ปที่
เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 Result of nasal 
irrigation with neti 
pot in 
allergic rhinitis 
patients 

Rungsri Chinsot*,  
Chairat Neruntarat**,  
Alena 
Santeerapharp** 

Journal of Medicine 
and Health Sciences 
(Vol.22 No.1 April 2015) 
p.34-9 

TCI2 med_58_2.3_7.1 

2 Causative 
organisms in 
neonatal sepsis in 
neonatal intensive 
care unit of HRH 
Princess 
Maha Chakri 
Sirindhorn Medical 
Center 

Kannikar Vongbhavit, 
Olarn Prommalikit,  
Jantana Panburana 

Journal of Medicine 
and Health Sciences 
(Vol.22 No.1 April 2015) 
p.40-8 

TCI2 med_58_2.3_7.2 

3 Comparison of 
exclusive 
breastfeeding rate 
at six months 
postpartum 

Pawin 
Puapornpong*, 
Kasem 
Raungrongmorakot*, 
Suttha Hamontri*, 

Journal of Medicine 
and Health Sciences 
(Vol.22 No.3 December 
2015) p.8-14 

TCI2 med_58_2.3_7.3 
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ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-เดือน-ปที่
เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

between hospital 
personnel and 
general women 

Sukwadee 
Ketsuwan**, 
Sinutchanan 
Wongin** 

4 Effect of 
monoolein on 
inhibition of 
tumor 
growth in cervical 
cancer xenografts 
in 
nude mice 

Sudarut Rongpan*,  
Therdkiat 
Trongwongsa**, 
Benjamas 
Wongsatayanon 
Thanomsub***,  
Amporn 
Jariyapongskul**** 

Journal of Medicine 
and Health Sciences 
(Vol.22 No.3 December 
2015) p.41-52 

TCI2 med_58_2.3_7.4 

5 SPORTS BRA 
MIGHT POSSIBLY 
AFFECT 
CARDIOVASCULAR 
FUNCTION IN 
ACTIVE WOMEN 

Kanchana 
TAOTHONG, 
Thyon CHENTANEZ,  
Metta PINTHONG, 
Suwadee 
CHAUNCHAIYAKUL* 
and Rungchai 
CHAUNCHAIYAKUL 

Journal of Sports 
Science and 
Technology 2015;15(1): 
99-108 

TCI2 med_58_2.3_7.5 

6 DOES SPORTS BRA 
LIMIT METABOLIC 
PROFILES DURING 
CONSTANT SPEED 
RUNNING? 

Thanachai 
SAHASCHOT,  
Thyon CHENTANEZ,  
Metta PINTHONG, 
Suwadee 
CHAUNCHAIYAKUL* 
and Rungchai 
CHAUNCHAIYAKUL 

Journal of Sports 
Science and 
Technology 2015;15(1): 
109-120 

TCI2 med_58_2.3_7.6 

     
ตารางท่ี 8 รายช่ือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2 (คานํ้าหนัก 0.60) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-
เดือน-ปที่เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 Tools for fully 
automated 
volumetric 
measurement 
of cerebral 
atrophy from MRI 
for routine 

Monton Wongwandee Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.1 April 
2015) p.99-105 

TCI2 med_58_2.3_8.1 
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ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-
เดือน-ปที่เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

clinical practice in 
diagnosing 
Alzheimer’s 
disease 

2 Critical View of 
Safety: A safe 
method 
to prevent bile 
duct injury from 
laparoscopic 
cholecystectomy 

Thawatchai 
Tullavardhana 

Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.1 April 
2015) p.49-57 

TCI2 med_58_2.3_8.2 

3 Immune 
thrombocytopenia 
in adult 

Nisa Makruasi Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.2 
August 2015) p.38-
47 

TCI2 med_58_2.3_8.3 

4 Heath profile of 
elderly people 
through active 
ageing framework 
in a community, 
Nakorn Nayok 
province 

Duangduan 
Rattanamongkolgul*, 
Somsamai 
Sungkamanee**, Suthee 
Rattanamongkolgul***, 
Wimonwan 
Lertwongpaopun*, 
Sidapat Sukchawee* 

Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.2 
August 2015) p.48-
60 

TCI2 med_58_2.3_8.4 

5 Trehalose 
biosynthesis 
pathway as a 
promising 
new target for 
antifungal drug 
development 

Srisombat Puttikamonkol Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.2 
August 2015) p.71-
81 

TCI2 med_58_2.3_8.5 

6 Neonatal brachial 
plexus injury in 
shoulder dystocia 

Panwara Paritakul Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.2 
August 2015) p.82-
9 

TCI2 med_58_2.3_8.6 

7 Alcohol 
consumption and 
dementia 
prevention 

Monton Wongwandee Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.2 

TCI2 med_58_2.3_8.7 
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ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-
เดือน-ปที่เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

August 2015) p.90-
8 

8 Application of 
Aloe Vera on 
Wound Healing 

Janpen 
Tangjitjareonkun*, 
Roongtawan 
Supabphol** 

Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.3 
December 2015) 
p.53-67 

TCI2 med_58_2.3_8.8 

9 Organizing 
hematoma of 
maxillary sinus 

Alena Santeerapharp Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.3 
December 2015) 
p.68-75 

TCI2 med_58_2.3_8.9 

10 A rare upper 
airway obstruction 
by large 
hemorrhagic vocal 
polyps 

Jarinratn Sirirattanapan*,  
Suprapol Chantapan*,  
Suriya Pongsawat** 

Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.1 April 
2015) p.93-8 

TCI2 med_58_2.3_8.10 

11 Cases Report: 
Clavicular 
Fractures after 
Hook-Plate 
Fixation Surgery 

Thitinut Dilokhuttakarn*,  
Ronnachit Boonprasert*, 
Chaturong 
Pornrattanamaneewong** 

Journal of 
Medicine and 
Health Sciences 
(Vol.22 No.3 
December 2015) 
p.76-82 

TCI2 med_58_2.3_8.11 

12 Possible 
involvement of 
glucocorticoids in 
mycotoxin-
induced 
neuroinflammation 

Boonrat Chantong  
Punnee Nusuetrong* 

Journal of Applied 
Animal Science 
2015; 8(1): 17-28. 

TCI2 med_58_2.3_8.12 

                                                                                                                                                                             
ตารางท่ี 9 รายช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) (คา
นํ้าหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปสถานที่จัด (จังหวัด

หรือประเทศ) 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 
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ตารางท่ี 10 รายช่ือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ตามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) 
(คานํ้าหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) 

ที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปสถานที่จัด (จังหวัด

หรือประเทศ) 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 

 
ตารางท่ี 11 รายช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 
(คานํ้าหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-
เดือน-ปที่เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 Lupane- and 
ceanothane-type 
triterpenes from 
stem barks of 
Ziziphus cambodiana 
Pierre with anti-
Helicobacter pylori 
activity 

Audchara Saenkham , 
Natthakaln Lomchoey, 
Jannarin Nontakham, 
Malai 
Taweechotipatr*,  
Sunit Suksamrarn 

KKU Sci. J. 
2015; (43) 480-
89 

TCI1 med_58_2.3_11.1 

2 A Comparative Study 
of Competitive 
Capacity Between 
Accountancy Services 
in Thailand and 
Other Members in 
AEC in Order to 
Accommodate 
Labour Mobility 
Within the AEC 
Framework 

Vipavee Anupunpisit* 
Senee Suwandee** 
Asanee Tongsilp*** 

Kasem Bundit 
Journal Volume 
16 No. 1 
January - June 
2015 

TCI1 med_58_2.3_11.2 
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ตารางท่ี 12 รายช่ือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 
1 (คานํ้าหนัก 0.80) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสาร วัน-
เดือน-ปที่เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 Validity; Reliability and 
Feasibility of the 
Observed Long Case 
Examination as a part 
of National License 
Examination for 
medical 
undergraduates in 
Thailand 

Panwara Paritakul*,  
Wichean 
Manolertthewan*, 
Piyanant 
Chonmaitree**  ,  
Monton 
Wongwandee** 

Vajira Medical 
Journal Vol. 59 No. 
3 July – 
September 2015 

TCI 1 med_58_2.3_12.1 

2 Obstetric simulators as 
the teaching tools for 
medical 
undergraduates 

Paritakul P. Siriraj Med J 
2015;67:93-100 

TCI 1 med_58_2.3_12.2 

 
ตารางท่ี 13 รายช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (คานํ้าหนัก 1.00) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศที่
จัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

1 A Randomized 
Double-blind 
Controlled Trial of 
Lactobacillus 
acidophilus Plus 
Bifidobacterium 
bifidum versus 
Placebo in Patients 
with 
Hypercholesterolemi
a. 

Rerksuppaphol 
S.**,  
Rerksuppaphol 
L.** 

J Clin Diagn Res. 
2015 
Mar;9(3):KC01-4. 
doi: 
10.7860/JCDR/2015
/11867.5728. Epub 
2015 Mar 1. 

Scopus,  
PubMed 

med_58_2.3_13.1 

2 Abnormal Semen in 
Male Partners of 
Infertile Couples at 
HRH Maha Chakri 
Sirindhorn Medical 
Center 

Kitporntheranunt 
M.**, 
Om-songkram S.,  
Srichawana K. 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S8-S12 

scopus med_58_2.3_13.2 

3 Alpha-mangostin 
attenuation of 

Jariyapongskul A.**,  
Areebambud C.**,  

Biomed Res Int. 
2015;2015:785826. 

Scopus,  
Web of 

med_58_2.3_13.3 
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ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศที่
จัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

hyperglycemia-
induced ocular 
hypoperfusion and 
blood retinal barrier 
leakage in the early 
stage of type 2 
diabetes rats. 

Suksamrarn S,  
Mekseepralard 
C***. 

doi: 
10.1155/2015/7858
26. Epub 2015 Apr 
9. 

Sciences, 
PubMed 

4 Alpha-mangostin 
partially preserves 
expression of 
ammonia-
metabolizing 
enzymes in 
thioacetamide- 
induced fibrotic and 
cirrhotic rats 

Khunvirojpanich M.,  
Showpittapornchai 
U*.,   
Moongkarndi, P.,  
Pradidarcheep, 
W**.   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S53-S60 

scopus med_58_2.3_13.4 

5 Antimicrobial 
properties of a 
potential probiotic 
lactobacillus from 
thai newborn feces 

Chimchang J.,   
Theparee T.*,   
Ladda B.,   
Tanasupawat S.,   
Wongsatayanon 
B.T.*,  
Taweechotipatr 
M**.   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S116-S122 

scopus med_58_2.3_13.5 

6 Antioxidant effect of 
berberine and its 
phenolic derivatives 
against human 
fibrosarcoma cells 

Pongkittiphan V.,   
Chavasiri W.,   
Supabphol R.**      

Asian Pacific 
Journal of Cancer 
Prevention 
Volume 16, Issue 
13, 2015, Pages 
5371-5376 

Scopus,  
PubMed 

med_58_2.3_13.6 

7 Antiproliferation and 
Apoptosis Induction 
in Colorectal Cancer 
Cells by 
Goniothalamin 

Sophonnithiprasert 
T.*,  
Mahabusarakam 
W.,  
Nakamura Y.,  
Watanapokasin 
R.*** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S146-S151 

scopus med_58_2.3_13.7 

8 Anxiety-like 
behaviour and c-fos 
expression in rats 
that inhaled vetiver 
essential oil. 

Saiyudthong S.**,  
Pongmayteegul 
S.**,  
Marsden CA.  
Phansuwan-Pujito 

Nat Prod Res. 2015 
Nov;29(22):2141-4. 
doi: 
10.1080/14786419.
2014.992342. Epub 

scopus med_58_2.3_13.8 
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ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศที่
จัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

P.** 2015 Jan 2. 
9 Apolipoprotein E 

receptor 2 gene 
polymorphisms 
associated with 
dyslipidemia among 
thai population 

Thongket P.*,   
Rattanathanawan 
K.,   
Seesom W.*,   
Sukhumsirichart 
W.***   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S85-S90 

scopus med_58_2.3_13.9 

10 Apoptosis induction 
associated with the 
ER stress response 
through up-
regulation of JNK in 
HeLa cells by 
gambogic acid. 

Krajarng A.*,  
Imoto M.,  
Tashiro E.,  
Fujimaki T.,  
Shinjo S.,  
Watanapokasin 
R***. 

BMC Complement 
Altern Med. 2015 
Feb 15;15:26. doi: 
10.1186/s12906-
015-0544-4. 

Scopus,  
Web of 

Sciences, 
PubMed 

med_58_2.3_13.10 

11 Association of 
obesity with the 
prevalence of 
hypertension in 
school children from 
central Thailand. 

Rerksuppaphol 
S.**,  
Rerksuppaphol L.** 

J Res Health Sci. 
2015 
Winter;15(1):17-21 

Scopus,  
PubMed 

med_58_2.3_13.11 

12 Chronic effect of 
thunbergia laurifolia 
extract and cocaine 
in rats using behavior 
model of addiction 

Thongsaard W.**,   
Sangpayap R.**,   
Marsden C.   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S48-S52 

scopus med_58_2.3_13.12 

13 Clinical course of 
IgG4-related 
hypophysitis 
presenting with focal 
seizure and relapsing 
lymphocytic 
hypophysitis. 

Ngaosuwan K.**,  
Trongwongsa T.**,  
Shuangshoti S. 

BMC Endocr 
Disord. 2015 Oct 
29;15:64. doi: 
10.1186/s12902-
015-0062-x. 

Scopus,  
PubMed 

med_58_2.3_13.13 

14 Cloning, Expression 
and Characterization 
of a Thermostable 
Esterase HydS14 
from Actinomadura 
sp. Strain S14 in 
Pichia pastoris. 

Sriyapai P.,  
Kawai F.,  
Siripoke S.,  
Chansiri K.*,  
Sriyapai T*. 

Int J Mol Sci. 2015 
Jun 12;16(6):13579-
94. doi: 
10.3390/ijms16061
3579. 

Scopus,  
PubMed 

med_58_2.3_13.14 

15 Collagen 
arrangement in 

Poonkhum R.**,  
Showpittapornchai 

Microsc Res Tech. 
2015 

scopus,  
Web of 

med_58_2.3_13.15 
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ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศที่
จัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

space of Disse 
correlates with fluid 
flow in normal and 
cirrhotic rat livers. 

U.*, Pradidarcheep 
W.* 

Feb;78(2):187-93. 
doi: 
10.1002/jemt.2246
0. Epub 2014 Dec 
23. 

Sciences 

16 Comparison of 
droplet digital PCR 
and real time PCR 
method for HBV DNA 
quantification 

Wongjitrat C.*,   
Horthongkham N.,   
Sutthent R.,   
Srisurapanon S.***    

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S140-S145 

scopus med_58_2.3_13.16 
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15235. eCollection 
2015 

scopus,  
Web of 

Sciences,  
PubMed 

med_58_2.3_13.18 

19 Demographics, 
Management 
Practices and In-
Hospital 
Outcomes: Results 
from the HRH 
Princess Maha Chakri 
Sirindhorn Medical 
Center Acute 
Coronary Syndrome 
Registry 

Roongsangmanoon 
W.**, 
Suanklay K.**, 
Angkananard T.* 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S96-S101 

scopus med_58_2.3_13.19 

20 Detection of 
pathogenic 
leptospires by loop-
mediated isothermal 
amplification 
targeting lipL32 Gene 

Seesom W.*,   
Thongket P.*,   
Rattanathanawan 
K., 
Mekseepralard 
C.**,   
Sukhumsirichar 
W.****    

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S78-S84 

scopus 
 

med_58_2.3_13.20 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 70 

 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศที่
จัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

21 Development of 
clock genes 
expression in rat 
hippocampus 

Pramong R.*,   
Wongchitrat P.,   
Govitrapong P.,   
Phansuwan-Pujito 
P.**    

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S123-S129 

scopus med_58_2.3_13.21 

22 Diabetes Mellitus 
Treated with Medical 
Nutritional 
Therapy and Self 
Blood Glucose 
Monitoring: 
A Randomized 
Controlled Trial 

Ngaosuwan K.**, 
Osataphan S** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S66-S73 

scopus med_58_2.3_13.22 

23 Echocardiographic 
and clinical 
characteristics cross-
sectional study in 
association with thai 
peritoneal dialysis 
patients: Data from a 
single center study  

Angkananard T.*,   
Changsirikulchai 
S.*,   
Janma J.*,   
Wannasiri T.,   
Sangthong P.   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
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Chronic Lateral 
Elbow Pain 

Phorkhar T.*, 
Chanlalit C.*** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S130-S134 

scopus med_58_2.3_13.36 
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toll-like receptors in 
cancerous human 
endometrial cells  

Buathong N.*,   
Poonyachoti S.,   
Deachapunya 
C.***    

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
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M.*,   
Kamanamool 
N.*** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S23-S30 

scopus med_58_2.3_13.64 

65 The Effects of Single-
Dose Preoperative 
Intravenous 
Dexamethasone on 
Clinical Outcome 
after Laparoscopic 
Cholecystectomy 

Viriyaroj V.**,  
Boonsinsukh T.*, 
Rookkachart T.*,  
Yigsakmongkol N.* 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S112-S117 

scopus med_58_2.3_13.65 

66 The efficacy of 
topical 0.1% 
adapalene gel for 
use in the treatment 
of childhood 
acanthosis nigricans: 
a pilot study. 

Treesirichod A.**,  
Chaithirayanon 
S.*,  
Wongjitrat N.*,  
Wattanapan P. 

 
Indian J Dermatol. 
2015 Jan-
Feb;60(1):103. doi: 
10.4103/0019-
5154.147838. 

scopus med_58_2.3_13.66 

67 The flavonol 
quercetin modulates 
the chemical barrier 
of innate immunity 
in endometrium 

Deachapunya C.*,  
Poonyachoti S.  

FASEB JOURNAL 
Volume: 29  
Supplement: 1  
Meeting Abstract: 
684.13 

Web of 
Sciences 

med_58_2.3_13.67 
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Published: APR 
2015 
View Journal 
Information 

68 The number of 
infant feeding 
positions and the 6-
month exclusive 
breastfeeding rates 

Puapornpong P.**, 
Raungrongmorako
t K.*, 
Manolerdtewan 
W.*,   
Ketsuwan S.,   
Wongin S.   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (11): 
1075-81 

scopus med_58_2.3_13.68 

69 The Pilot Study of 
the Effect of 
Meditation to the 
Serum 
Brain-Derived 
Neurotrophic Factor 
(BDNF) of 
Medical Students, 
Srinakharinvirot 
University 

Turakitwanakan 
W.**, 
Mekseepralard 
C.**,  
Busarakumtragul 
P.*** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S107-S111 

scopus med_58_2.3_13.69 

70 The Prevalence and 
Related Factors of 
Complementary 
and Alternative 
Medicine Used in 
Thai Breast Cancer 
Patients 

Songtish D.**,   
Akranurakkul P.*    
Chaiaroon W. 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S1-S7 

scopus med_58_2.3_13.70 

71 The Thai version of 
the Montreal 
children’s hospital 
feeding scale (MCH-
FS): Psychometric 
properties 

Benjasuwantep 
B.**, 
Rattanamongkolgu
l S.**,   
Ramsay M.   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (2): 163-9 

scopus med_58_2.3_13.71 

72 Treatment of 
Disseminated 
Intravascular 
Coagulation 

Makruasi N.* J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S45-S51 

scopus med_58_2.3_13.72 

73 Variations of the 
Double Eyelid and 
the Upper Tarsus 
in Asians 

Chanlalit W.* J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S61-S65 

scopus med_58_2.3_13.73 
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74 Vascular endothelial 
growth factor-C 
expression as a 
biomarker of poor 
prognosis in 
esophageal 
squamous cell 
carcinoma: a meta-
analysis. 

Tullavardhana 
T.**,  
Akranurakkul P.*,  
Ungkitphaiboon 
W.*,  
Songtish D.* 

Oncol Res Treat. 
2015;38(3):110-4. 
doi: 
10.1159/00038077
6. Epub 2015 Feb 
25. 

Scopus,  
Web of 
Sciences, 
PubMed 

med_58_2.3_13.74 

75 Xanthones Isolated 
from the Pericarp of 
Mangosteen 
Inhibit 
Neurotransmitter 
Receptors Expressed 
in 
Xenopus Oocytes 

Leewanich P.**, 
Suksamrarn S. 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 
10): S118-S123 

scopus med_58_2.3_13.75 

76 4-Nitro-3-
phenylphenol has 
both androgenic and 
anti-androgenic-like 
effects in rats. 

Trisomboon J*,  
Li C,  
Suzuki A,  
Watanabe G,  
Taya K. 

J Reprod Dev. 
2015;61(2):134-7.  

Web of 
Sciences 

med_58_2.3_13.76 

77 Application of 
Gelatin-Coated 
Magnetic Particles 
for Isolation of 
Genomic DNA from 
Bones. 

Khanpetch P,  
Intorasoot S, 
Prasitwattanseree 
S, Mekjaidee K, 
Mahakkanukrauh P. 

J Med Assoc Thai. 
2015 Jul;98(7):698-
702. 

 med_58_2.3_13.77 

78 Correlation of host 
specificity 
environmental 
factors and oriental 
rat flea abundance 

Chotelersak K; 
Apiwathnasorn C; 
Sungvornyothin S; 
Panasoponkul C; 
Samung Y; 
Ruangsittichai J 

Southeast Asian 
Journal of Tropical 
Medicine and 
Public Health 
2015; 46(2): 198-
206. 

 med_58_2.3_13.78 

79 Minerals in drinking 
water available in 
Bangkok; Nakhon 
Nayok; and 
Chachoengsao 

Lekskulchai V. Science Asia. 2015; 
41 (6): 409-413 

 med_58_2.3_13.79 

80 Cost-Effectiveness 
Analysis of Different 
Management 

Tantitamit T*; 
Termrungruanglert 
W; Olarnrattanapan 

Asian Pacific 
Journal of Cancer 
Prevention, Vol 16, 

 med_58_2.3_13.80 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 80 

 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพร
จังหวัดและประเทศที่
จัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูล

ใด 
รหัสหลักฐาน 

Strategies for 
Detection CIN2+ of 
Women with 
Atypical Squamous 
Cells of 
Undetermined 
Significance (ASC-US) 
Pap Smear in 
Thailand 

S. 2015 p.6857-6862 

81 Incidence of fetal 
bradycardia and 
effect of placental 
injury on fetal heart 
rate during second-
trimester genetic 
amniocentesis 

Hanprasertpong T.* 
;Petpichetchiana C.; 
Ponglopisita 

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology 

 med_58_2.3_13.81 

82 Frontomaxillary 
facial angle in 
chromosomally 
normal Thai foetuses 
at 11 to 13 weeks 6 
days’ gestation 

S. Pranpanusa*, O. 
Kor-anantakula, T. 
Suntharasaja, C. 
Suwanratha, R. 
Leetanaporna, T. 
Hanprasertponga & 
N. Pruksanusaka 

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology 

 med_58_2.3_13.82 

83 Pregnancy outcomes 
in Southeast Asian 
migrant workers at 
Southern Thailand 

C. Suwanratha; R. 
Leetanaporna; T. 
Hanprasertpong* & 
N. Pruksanusaka 

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynecology 

 med_58_2.3_13.83 

84 Arthroscopic 
Treatment of 
Popliteal Cyst: A 
Direct Posterior 
Portal by Inside-Out 
Technique for 
Intracystic 
Debridemen 

Kongmalai; P.; 
Chernchujit; B. 

Arthroscopy 
Techniques. 2015; 
4(2): e143-e148 

 med_58_2.3_13.84 

85 The role of apoB in 
type 2 diabetes 
patients 

*Lee B Clinical Lipidology 
2015; 10(2) 

 med_58_2.3_13.85 
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1 A case of 
hemichorea caused 
by cerebral 
cavernous angioma 

Kongsakorn N.**,   
Maroongroge P.** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S165-S169 

scopus med_58_2.3_14.1 

2 A Report of 
Peritonitis from 
Aeromonas sobria in 
a Peritoneal Dialysis 
(PD) Patient with 
Necrotizing Fasciitis 

Janma J.*, 
Linasmita P.*,  
Changsirikulchai 
S.** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 10): 
S150-S153 

scopus med_58_2.3_14.2 

3 Clinical course of 
IgG4-related 
hypophysitis 
presenting with 
focal seizure and 
relapsing 
lymphocytic 
hypophysitis. 

Ngaosuwan K.**,  
Trongwongsa T.**,  
Shuangshoti S. 

BMC Endocr Disord. 
2015 Oct 29;15:64. doi: 
10.1186/s12902-015-
0062-x. 

Scopus,  
PubMed 

med_58_2.3_14.3 

4 Early Onset 
Neonatal Sepsis Due 
to Salmonella 
enterica 
Serovar 4,5,12:i:-: A 
Case Report with 
Literature Review 

Vongbhavit K.**,  
Itdhi-amornkulchai 
S.**, 
Panburana J.*,  
Prommalikit O.* 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 10): 
S143-S146 

scopus med_58_2.3_14.4 

5 Guidelines for 
antiretroviral 
therapy in HIV-1 
infected adults and 
adolescents 2014, 
Thailand. 

Manosuthi W.*,  
Ongwandee S.,  
Bhakeecheep S.,  
Leechawengwong
s M., 
Ruxrungtham K.,  
Phanuphak P., 
et al.  
(Tantisiriwat W.*) 

AIDS Res Ther. 2015 
Apr 24;12:12. doi: 
10.1186/s12981-015-
0053-z. eCollection 
2015. 

Scopus, 
Web of 

Sciences, 
PubMed 

med_58_2.3_14.5 

6 Human 
erysipelothrix 
rhusiopathiae 
infection: Unsolved 
issues and possible 
solutions 

Upapan P.*    J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S170-S176 

scopus med_58_2.3_14.6 
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7 Iatrogenic 
esophageal 
perforation 

Tullavardhana T.* J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S177-S183 

scopus med_58_2.3_14.7 

8 Laparoscopic 
Radical 
Cystoprostatectomy, 
Surgical 
Technique and 
Result: A Case 
Report 

Viriyasiripong S.* J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 10): 
S154-S157 

scopus med_58_2.3_14.8 

9 Pelvic 
retroperitoneal 
cellular leiomyoma: 
A case report 

Tantitamit T.** ,  
Hamontri S.*,   
Rangsiratanakul 
L.**,  
Suksamarnwong 
M.*   

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 9): 
S160-S164 

scopus med_58_2.3_14.9 

10 Unusual Skin 
Manifestations in 
Neonatal Lupus 
Erythematosus 

Chaikul T.*, 
Chaithirayanon 
S.*** 

J Med Assoc Thai 
2015; 98 (Suppl. 10): 
S147-S149 

scopus med_58_2.3_14.1
0 
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1 ผ่ืนผิวหนังอักเสบ 
(Eczema) 

พญ.สุธิดา  
ศิริพรพาณิชย 
 

กุมารเวชศาสตร 2 หนา 
682-690 ป 2555 
สํานักพมิพ นพชัยการ
พิมพ di6’gmrO 

ขอตําแหนง
วิชาการ (ผศ) 

med_58_2.3_19.1 

2 Complementary 
and alternative 
medicine in 
Parkinson’s disease 

Louis CS Tan 
Kulthida 
Methawasin 

Handbook of 
Parkinson’s disease 
fifth edition, pages : 
570-590 ,Year 2013, 
CRC Press Taylor 
and Francis group 

ขอตําแหนง
วิชาการ (ผศ) 

med_58_2.3_19.2 

3 โรคผิวหนังอักเสบจาก
ภูมิแพ (Atopic 
Dermatitis) 

นพ.สมบูรณ  
จันทรสกุลพร 
รศ.พญ.อรทัย 
พิบูลโภคานันท 

โรคภูมิแพและโรค
ภูมิคุมกันบกพรองปฐม
ภูมิในเด็ก (Pediataric 
Allergy & Primary 
Immunodeficiency 
Diseases) หนา 163-
228 ป 2555 
สํานักพิมพ บริษัท 
สรรพสาร จํากัด 
กรุงเทพฯ 

ขอตําแหนง
วิชาการ (ผศ) 

med_58_2.3_19.3 

4 โรคภูมิแพอาหารในเด็ก 
(Food Allergy in 

นพ.สมบูรณ  
จันทรสกุลพร 

กุมารเวชศาสตร 1 หนา 
545-564 ป 2555 

ขอตําแหนง
วิชาการ (ผศ) 

med_58_2.3_19.4 
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พิมพ กรุงเทพฯ 

5 Epidermal 
Necrolysis 

พญ.ปยกานต  
ลิมธัญญกูล 

เวชศาสตรฉุกเฉิน หนา 
957-976 ป พ.ศ. 2552 
สํานักพิมพ หจก. สินทวี
กิจ พริ้นติ้ง จํากัด 

ขอตําแหนง
วิชาการ (ผศ) 

med_58_2.3_19.5 

6 Eczema พญ.ปยกานต  
ลิมธัญญกูล 

Common Problems 
in General Practise I 
แนวทางการวินิจฉัย
ปญหาที่พบบอยในเวช
ปฏิบัติ 1 A 
Diagrammatic 
Approach หนา 130-
141 ป พ.ศ. 2556 
สํานักพิมพ บริษัท นพ
ชัยการพิมพ จํากัด 
กรุงเทพฯ 

ขอตําแหนง
วิชาการ (ผศ) 

med_58_2.3_19.6 

 
ตารางท่ี 20 รายช่ือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คานํ้าหนัก 1.00) 
ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผลงาน  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพร/
ตีพิมพ จังหวัดและ
ประเทศทีจ่ัดและวัน
เดือนปที่เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

1 ผลของการสูบบุหรี่ตอ
ผิวหนัง 

พญ.ปยกานต  
ลิมธัญญกูล 

หนังสือพิษภัยและการ
รักษาโรคติดบุหรี่ หนา 
305-325 ป พ.ศ. 2552 
สํานักพิมพ สหประชา
พาณิชย 

ขอตําแหนง
วิชาการ (ผศ) 

med_58_2.3_20.1 

 
ตารางท่ี 21 รายช่ืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คานํ้าหนัก 1.00) 
ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพรจังหวัดและ
ประเทศทีจ่ัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 
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ตารางท่ี 22 รายช่ือตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คานํ้าหนัก 1.00) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพรจังหวัดและ
ประเทศทีจ่ัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 

 
ตารางท่ี 23 รายช่ือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คานํ้าหนัก 1.00) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพรจังหวัดและ
ประเทศทีจ่ัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 

 
ตารางท่ี 24 รายช่ืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คานํ้าหนัก 1.00) ในป พ.ศ. 2558 

ลําดับที่ 
(คา

น้ําหนกั) 

ช่ือผลงานสรางสรรค  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือแหลงเผยแพรจังหวัดและ
ประเทศทีจ่ัดและวันเดือนปที่

เผยแพร 

อยูใน
ฐานขอมูลใด 

รหัสหลักฐาน 

ไมมี 

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
60 48.81 4.07  

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

60 48.81 4.07  
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี      เบอรโทรศัพท 081-647-5637 
    ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ   เบอรโทรศัพท 084-106-6377 
    รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ ฝายการแพทยฯ เบอรโทรศัพท 081-907-8819 
    ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เบอรโทรศัพท 090-987-2795 
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา  คําไพเราะ    เบอรโทรศัพท 089-609-3589 
    คุณสมพจน  หวลมานพ                         เบอรโทรศัพท 081-754-7063 
    คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ                             เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
    คุณสุมาลี  มณีวงษ        เบอรโทรศัพท 084-120-5334 
    คุณอรุณี  จันทรแสง        เบอรโทรศัพท 081-552-6593 
    คุณวัชรินทร  รอดภัย    เบอรโทรศัพท 081-774-4116 
       
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม และเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตร ได จ ัดทํา แบบ สํา ร วจความตอ งกา รและความคาดหวัง ที ่ม ีต อคณะ
แพท ยศา ส ตร  แล ะศ ูน ย ก า ร แพ ทย ส ม เ ด ็จ พ ร ะ เ ท พร ัต น ร า ชส ุด า  ฯ  ส ย ามบ ร ม ร าชก ุม า รี  
(med_58_3.1_1.1) พรอมจัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคมเปนประจําทุกปภายใตการจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคมในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตร
ชุมชนภาคปฎิบัติ1 (พศก 481,วช 281)  (med_58_3.1_1.2) พบวา ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบมีปญหา
ดานสุขภาพใน 5 โรคหลัก ไดแก 1. โรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง)  
2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. ผู ปวยลางไตทางชองทอง 4. โรคหอบหืด ถุงลมโปงพอง 5. ผูส ูงอายุ 
(med_58_3.1_1.3)  คณะฯ ไดจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2559 คณะ
แพ ท ยศ า ส ต ร  แล ะ ศ ูน ย ก า ร แ พท ย ส ม เ ด ็จ พ ร ะ เ ท พ ร ัต น ร า ช ส ุด า ฯ  ส ย าม บ ร ม ร า ชก ุม า รี
(med_58_3.1_1.4) ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร  SMART MED คือ ยุทธศาสตรการบริหารที่เนน
เปาหมายของคณะแพทยศาสตร (Management to Excellence) กลยุทธ Ma2 สรางชุมชนตนแบบ
ดานสุขภาพ มีตัวช้ีวัดจํานวน 2 ตัว KPI Ma2.1 จํานวนโครงการบริการชุมชนเพิ่มขึ้น 2 เรื่อง/ป และ
KPI Ma2.2 โครงการบริการวิชาการเพื่อบริการชุมชนโดยบุคลากรและ/หรือนิสิตที่มีการบรูณาการ
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รวมกับการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 1 โครงการ และไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559 ที่สอดคลองกับกลยุทธ Ma2 สรางชุมชนตนแบบดานสุขภาพ 
และพันธกิจที่ 3 ใหบริการทีม่ีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบตอชุมชน  
จํานวน 12 โครงการ ไวภายใตแผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.13 (med_58_3.1_1.5) 
 นอกจากน้ี คณะแพทยศาสตรยังมีโครงการบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณจากศูนยบริการวิชาการ
แกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใตช่ือ “โครงการเรื่องการจัดการ
ขยะฐานศูนยแบบมีสวนรวมของชุมชน” จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 300,000 บาท (med_58_3.1_1.6)  
 
รายการหลักฐาน   

รหัสหลกัฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_3.1_1.1 แบบสํารวจความตองการและความคาดหวังทีม่ีตอคณะแพทยศาสตร และศูนย

การแพทย 
med_58_3.1_1.2 รายวิชาเวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตรชุมชนภาคปฎิบัติ1 (วช 281)  
med_58_3.1_1.3 ขอมูลปญหาดานสุขภาพใน 5 โรคหลัก 
med_58_3.1_1.4 แผนงานบริการวิชาการแกสังคมประจําปงบประมาณ 2559 
med_58_3.1_1.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 14/2558  

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4.13  
med_58_3.1_1.6 บันทึกขอความเรื่อง แจงผลการพจิารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ

แกชุมชน ป พ.ศ. 2559 
  
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 
ผลการดําเนินการ 

คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําป
การศึกษา 2559 ในพื้นที่เปาหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหประชาชนมีความรูและสามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งใหนิสิตแพทยไดฝกทกัษะทางการสื่อสารและมีสวนรวมในการใหความรูแกผูปวยได โดยนิสิต
แพทยไดมีสวนรวมในการดําเนินโครงการบรกิารปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว และโครงการบรกิารวิชาการของ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

 
โครงการ/กิจกรรม ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ 

1 โครงการใหความรูดานทันตกรรม เพื่อใหบริการทันตกรรม ไดแกตรวจฟน ถอนฟน อุดฟน ขูด
หินปูน และใหคําปรกึษาเกี่ยวกบัทันตสุขภาพแกประชาชนใน
พื้นที่บริการ พรอมใหความรูดานทนัตสุขศึกษาแกประชาชน 
และสงเสริมสุขภาพชองปาก 

2 โครงการบริการวิชาการของภาควิชาจักษุ โสต ศอ 
นาสิกลารงิซวิทยา 

เพื่อเปนการใหบริการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาเสื่อมใน
ผูสงูอายุ เปนการใหความรูดานการดูแลปองกัน และการรกัษา
โรคตาในผูสงูอายุ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการบริการวิชาการ 
เพื่อใหตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของเสนเสียง และ
เปนการใหความรูแกครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 

3 โครงการคลินิกฟาใส (ตนแบบปลอดบหุรี)่ เพื่อเสริมพลงัและจงูใจใหแกประชาชนทั่วไปในการมีสวนรวม
ในการสนับสนุนใหผูที่ตองการเลกิบหุรี่ และใหความรูเกี่ยวกบั
โรคทีเ่กิดจากการสูบบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ และการสรางสุข
ภาวะที่ดีตอไป 

4 โครงการหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อใหบริการตรวจรกัษาสุขภาพและใหความรูดานสุขศึกษา
แกนักเรียน ครู ประชาชน และเปนการประชาสมัพันธศูนย
การแพทยฯ 

5 โครงการบริการวิชาการทางดานสรีรวิทยาและพยาธิ
สรรีวิทยา 

เพื่อใหผูทีเ่ขารบัการอบรมรบัความรูทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกูชีพข้ันพื้นฐาน และสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติไดยามเหตุฉุกเฉิน 

6 โครงการบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว เพื่อเปนการใหความรูแกประชาชน และเจาหนาที่ อสม. ใน
พื้นที่ทีร่ับผิดชอบของศูนยการแพทยฯ เกี่ยวกบัโรคพื้นฐาน 
และการปรบัเปลี่ยนพฤติการณที่กอใหเกิดโรค และกจิกรรม
การเย่ียมบานผูปวย 

7 โครงการเย่ียมชมพิพิธภัณฑและหองปฏิบัติการ 
มหกายวิภาคศาสตร 

เพื่อใหความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับรางกายของมนุษย แกนักเรียน/
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

8 โครงการบริการวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร เพื่อสงเสรมิใหเด็กในชุมชนใกลเคียงไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถ เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ชุมชน กับโรงพยาบาล รวมทั้งเปนการสงเสริมใหนิสิต
แพทยไดตระหนักถึงการดูแลผูปวยแบบองครวม และไดมี
การจัดกจิกรรมที่มปีระโยชนแกผูปวยเด็ก 

9 โครงการวันโรคกระดูกพรุน เพื่อใหความรู ความเขา วิธีปองกัน และการรักษาโรค
กระดูกพรุน ใหกบัประชาชนทั่วไป 

10 โครงการกาวไกลกาวทันโรคสะเก็ดเงิน 
 

เพื่อสงเสริมใหผูปวยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัโรคและการ
ปฏิบัติตัวอยางถูกตอง และเปนการใหกาํลงัใจในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติในสงัคม 

11 โครงการบริการวิชาการของภาควิชาศัลยศาสตร เพื่อใหความรูแกผูเขารวมไดทราบถึงแนวทางในการดูแล
ผูปวยเฉพาะโรค 

12 โครงการบริการวิชาการของภาควิชาอายุรศาสตร เพื่อจัดอบรมใหประชาชน ผูนําทางชุมชน อาสาสมัคร 
สาธารณสุขหมูบาน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคพารกินสัน พรอมวิธีปองกันโรค
ที่ถูกตอง 

13 โครงการจัดการขยะฐานศูนยแบบมสีวนรวมของชุมชน เพื่อรณรงคใหเกิดการมสีวนรวมในการกําจัดขยะฐานศูนยของ
บุคลากรและประชาชนในชุมชนโดยรอบ มศว องครักษ 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_3.1_2.1 แผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2559 จํานวน  
13 โครงการ  

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

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_3.1_3.1 โครงการใหความรูดานทันตกรรม 
med_58_3.1_3.2 โครงการบรกิารวิชาการของภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสกิลาริงซวิทยา 
med_58_3.1_3.3 โครงการคลินิกฟาใส (ตนแบบปลอดบหุรี)่ 
med_58_3.1_3.4 โครงการหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
med_58_3.1_3.5 โครงการบรกิารวิชาการทางดานสรรีวิทยาและพยาธิสรรีวิทยา 
med_58_3.1_3.6 โครงการบรกิารปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว 
med_58_3.1_3.7  โครงการเย่ียมชมพิพิธภัณฑและหองปฏิบัติการ 

 มหกายวิภาคศาสตร 
med_58_3.1_3.8 โครงการบรกิารวิชาการของภาควิชากุมารเวชศาสตร 
med_58_3.1_3.9 โครงการวันโรคกระดูกพรุน 
med_58_3.1_3.10 โครงการกาวไกลกาวทันโรคสะเก็ดเงิน 
med_58_3.1_3.11 โครงการบรกิารวิชาการของภาควิชาอายุรศาสตร 
med_58_3.1_3.12 โครงการการกําจัดขยะฐานศูนยแบบมสีวนรวมของชุมชน 

 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรมีการติดตามและประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ี ของโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ภายใตยุทธศาสตร (SMART MED) นําเสนอที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เมษายน 
2559 วาระที่ 4.3 พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร SMART MED จํานวน 39 ตัวบงช้ี รอบ 6 
เดือน (ต.ค.58–มี.ค.59) ปงบประมาณ 2559  พบวา Ma2.1 จํานวนโครงการบริการชุมชนเพิ่มข้ึน 11 โครงการ 
(บรรลุเปาหมาย) และ Ma2.2 โครงการบริการวิชาการเพื่อบริการชุมชนโดยบุคลากรและ/หรือนิสิตที่มีการบูรณา
การรวมกับเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย จํานวน 13 โครงการ (med_58_3.1_4.1)   

ผลการดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการ  เสนอที่ประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.2.2 พิจารณาผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ไตรมาสที่ 1-2 
(ต.ค.58-มี.ค.59) ปงบประมาณ 2559 พบวา ในรอบ 6 เดือนมีโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแลวจํานวน
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ทั้งสิ้น 12 โครงการ จาก 13 โครงการ (med_58_3.1_4.2)  ตามตารางสรุปผลการดําเนินการโครงการบรกิารวิชาการแก
สังคม ประจําปงบประมาณ 2559 (med_58_3.1_4.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_3.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2558 

วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.3  
med_58_3.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําคณะฯ 4/2558 

วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.2.2 
med_58_3.1_4.3 ตารางสรุปผลการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแกสังคม  

ประจําปงบประมาณ 2559 
 
5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 
ผลการดําเนินการ  

ในป 2559 คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการจํานวน 13 โครงการ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 12 โครงการ 
และยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ ผลการประเมินพบปญหา และมีแนวทางการแกไข ดังน้ี  

1. โครงการใหความรูทางดานทันตกรรม เปนโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่มุงใหความรูดานทันตสุข
ศึกษา และใหบริการตรวจฟน ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน รวมถึงใหคําปรึกษาเกี่ยวกับทันตสุขภาพแกประชาชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ของศูนยการแพทยฯ คณะแพทยศาสตร ซึ่งทางหนวยงานไดดําเนินการโครงการในลักษณะงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยไมไดดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ และงบประมาณตามที่
ระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป แนวทางแกไข ดําเนินการช้ีแจงกับหนวยงานใหดําเนินการตามข้ันตอน และ
ใหหนวยงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการตอไป 

2. การดําเนินโครงการบริการวิชาการบางโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
แผนปฏิบัติราชการประจําป เน่ืองดวยมีปญหาทางดานการติดตอวิทยากรเฉพาะโรคที่จะมาบรรยายใหความรู  
แนวทางแกไข ใหภาควิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตอวิทยากรลวงหนากอนการเสนอแผนงาน/
โครงการบริการวิชาการในปถัดไป 

 3. การดําเนินโครงการยังไมเปนไปตามรอบการเบิกจายงบประมาณ แนวทางการแกไข ช้ีแจงและติดตาม
ใหหนวยงานดําเนินการโครงการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป 

 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการใหบริการวิชาการ 
 คณะฯ จะดําเนินการช้ีแจงปญหา ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อกําหนดแนวทางแกไข ใน
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการบริการวิชาการแกสังคม ตอไป  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_3.1_5.1 สรปุผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. .58 – มี.ค. 59) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอย
กวารอยละ 5 ของอาจารยประจําในคณะ 

 
ผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการโดยมีการวางแผนยุทธศาสตรที่เปนงานตามพันธกิจหลัก
ใหบริการดานวิชาการและดานสุขภาพระดับตติยภูม ิเปนการใหบริการแกสังคม ผูปวย ประชาชนทั่วไปทั้งในและ
นอกคณะฯ ที่อยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแผนบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย และมีการสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหคณาอาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย อาทิ เชน โครงการออก
หนวยแพทยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ครั้งที่ 64-65 (med_58_3.1_6.1)  
โครงการคลินิกฟาใส (ตนแบบปลอดบุหรี่) (med_58_3.1_6.2) โดยในปการศึกษา 2558 คณะฯ มีอาจารยเขารวม
โครงการบริการวิชาการในฐานะผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี 1 คน รองอธิการบดี 2 คน ผูชวย
อธิการบดี 6 คน และมีอาจารยที่เขารวมโครงการบริการวิชาการ จํานวน 12 คน จากจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานอยูจริง 214 คน คิดเปนรอยละ 5.60 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_3.1_6.1 รายช่ือผูเขารวมโครงการหนวยแพทยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ี
med_58_3.1_6.2  รายช่ือผูเขารวมโครงการคลินิกฟาใส (ตนแบบปลอดบหุรี)่ 
med_58_3.1_6.3  ภาพถายอาจารยที่เขารวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชนของมหาวิทยาลัย 

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

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

ตัวบงช้ี สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกายภาพและสิง่แวดลอม  เบอรโทรศัพท 086-096-1314 
    รองคณบดีฝายพฒันาศักยภาพนิสิต  เบอรโทรศัพท 085-374-3154 
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก เบอรโทรศัพท 084-091-8989 

  รอง ผอ.ศูนยการแพทยฯ ฝายสนับสนุนการแพทยฯเบอรโทรศัพท 081-559-1661 
    รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ   เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
     
ผูรายงานผล : คุณเสาวนีย  จันทรนอย                             เบอรโทรศัพท 086-814-4629 
    คุณสมพจน  หวลมานพ    เบอรโทรศัพท 081-754-7063 

  คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ   เบอรโทรศัพท 081-561-3006 
    คุณอํานาจ  พลอยพลาย    เบอรโทรศัพท 087-995-5188 
    คุณวลัยลักษ  พวงดี     เบอรโทรศัพท 095-949-5438 
    คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ    เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
     
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดดําเนินการตามนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (med_58_4.1_1.1) โดยมีการ
กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ (med_58_4.1_1.2) ตามพันธกิจที่ 4 คือ สืบสานและสรางองคความรูใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในโครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มีการถายทอด
ลงสูแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานโดยมีสํานักงานคณบดีและสํานักงานอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
รวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตรวมเปนเจาภาพหลัก และมีการแตงต้ังคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและรับผิดชอบการดําเนินโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (med_58_4.1_1.3) 
และมีการดําเ นินงานตามแผนการ ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร างและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
(med_58_4.1_1.4) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_4.1_1.1 นโยบายดานการเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
med_58_4.1_1.2 แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมปการศึกษา 2557-2559 
med_58_4.1_1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
med_58_4.1_1.4 แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ
แพทยศาสตร และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน (med_58_4.1_2.1) ไดแก  

1. มีการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เปาหมายรอยละ 90 )  
2. ระดับความภาคภูมิใจของนิสิตแพทยและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอคณะแพทยศาสตร (เปาหมาย≥3.51 

จาก 5 คะแนน) 
3. ระดับความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (เปาหมาย ≥3.51 จาก 5 คะแนน)  
คณะฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ ประจําทุกป ซึ่งในปการศึกษา 2558 ไดมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานเปน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,177,050 บาท มีโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังน้ี  

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1. โครงการวันแมแหงชาติ - ระดับความจงรักภักดีตอสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
- ระดับความภาคภูมิใจของลูกตอ
พระคุณแม 

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

2. โครงการวันมหิดล - ระดับความภาคภูมิใจที่มีตอ
คุณูปการของสมเด็จพระราชบิดา 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

3. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผู 
เกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร 

- บุคลากรคณะฯ ศูนยการแพทยฯ 
และนิสิตไดแสดงมุทิตาจิต และ
ระลกึถึงความดีงามแดบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

4. โครงการสงเสริมจริยธรรมความ
กตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของ
นิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งาน
ทําบุญเลี้ยงพระรบัอาจารยใหญ) 

- จํานวนผูเขารวมงาน 
- ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 
- นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
พระคุณอาจารยใหญ 

- 344 คน 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

5. โครงการสานสัมพันธบุคลากรและ
ทําบุญวันปใหม 

- ระดับความพงึพอใจของผูเขารวม
งาน 
- ระดับความสัมพันธที่ดีภายใน
คณะแพทยศาสตร) 

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

6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน - ระดับความภาคภูมิใจใน - ≥3.51 จาก 5 คะแนน 
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โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
สงกรานตและวันผูสงูอายุ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
7. โครงการสงเสริมจริยธรรมความ
กตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของ
นิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย  
(งานพิธีพระราชทานเพลงิศพ) 

- นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
พระคุณอาจารยใหญ 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

8. โครงการทําบญุสัตวทดลอง - นิสิตแพทยมีความตระหนักถึง
คุณคาชีวิตของสัตวทดลอง 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

9. โครงการงานวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร 

- ระดับความพงึพอใจของบุคลากร
และนิสิตมีความภูมิใจและเกิด
ความรักความผูกพันในคณะฯ  

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

10. โครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหลอเทียนและถวาย
เทียนเขาพรรษา 

- บุคลากร คณะแพทยศาสตร ศูนย
การแพทยฯ และนิสิตแพทยเขา
รวมโครงการ 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 

  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_4.1_2.1  งบประมาณสนับสนุนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
med_58_4.1_2.2  แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2557-2559 

 
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงานบริหารและธุรการ 
สํานักงานอํานวยการ เปนผูกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
แพทยศาสตรรวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตมีสวนรวม และรับผิดชอบดูแลใน
การดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว  นอกจากน้ีแตละโครงการจะมีผูรับผิดชอบในการของบประมาณและ
ดําเนินโครงการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ชื่อโครงการ วันท่ีจัด ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. โครงการวันแมแหงชาติ 
(med_58_4.1_3.1) 

4 สิงหาคม 2558 ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

2. โครงการวันมหิดล 
(med_58_4.1_3.2) 

5 และ 24 กันยายน 2558 สํานักงานอํานวยการและงาน
พัฒนาศักยภาพนิสิต 

3. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ
ราชการคณะแพทยศาสตร 
(med_58_4.1_3.3) 

18 กันยายน 2558 งานบรหิารและธุรการ 

4. โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญู
ตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิต
แพทยและนิสิตทันตแพทย  
(งานทําบญุเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 

2 ธันวาคม 2558 ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
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ชื่อโครงการ วันท่ีจัด ผูรับผิดชอบโครงการ 
(med_58_4.1_3.4) 
5. โครงการสานสัมพันธบุคลากรและ
ทําบุญวันปใหม (med_58_4.1_3.5) 

8 มกราคม 2559 สํานักงานอํานวยการ 

6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน
สงกรานตและวันวันผูสูงอายุ 
(med_58_4.1_3.6) 

8-9 เมษายน 2559 สํานักงานอํานวยการ 

7. โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญู
ตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิต
แพทยและนิสิตทันตแพทย 
(งานพิธีพระราชทานเพลงิศพ) 
(med_58_4.1_3.7) 

28 เมษายน 2559 ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

8. โครงการทําบญุสัตวทดลอง 
(med_57_4.1_3.8) 

29 เมษายน 2559 หองปฏิบัติการรวม (MDL) 

9. โครงการงานวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร (med_57_4.1_3.9) 

16 มิถุนายน 2559 งานบรหิารและธุรการ 

10. โครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหลอเทียนและถวายเทียน
เขาพรรษา (med_57_4.1_3.10) 

14  กรกฎาคม 2559 งานบรหิารและธุรการ 
งานโสตทัศนศึกษา 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_4.1_3.1  โครงการวันแมแหงชาติ 
med_58_4.1_3.2  โครงการวันมหิดล 
med_58_4.1_3.3  โครงการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร 
med_58_4.1_3.4  โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทยและนิสิต

ทันตแพทย (งานทําบุญเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 
med_58_4.1_3.5  โครงการสานสัมพันธบุคลากรและทําบุญวันปใหม  
med_58_4.1_3.6  โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
med_58_4.1_3.7  โครงการสงเสริมจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทยและ  

 นิสิตทันตแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) 
med_58_4.1_3.8  โครงการทําบุญสัตวทดลอง 
med_58_4.1_3.9  โครงการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 
med_58_4.1_3.10  โครงการทําบุญถวายเทียนเขาพรรษา 
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4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จของตัวบงช้ีที่วัดตามแผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งมีผลการดําเนินการดังน้ี  
 1. การบรรลุตามเปาหมายของโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุตามเปาหมายรอยละ 
100  (เปาหมายรอยละ 90) 
 2. ระดับความภาคภูมิใจของนิสิตแพทยและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอคณะแพทยศาสตร เทากับ 3.92 
คะแนน (เปาหมาย ≥3.51 จาก 5 คะแนน) 
 3. ระดับความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เทากับ 4.80 คะแนน (เปาหมาย 
≥3.51 จาก 5 คะแนน)  
 ผลการดําเนินงานของโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังน้ี 

โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน
ความสําเร็จ 

1. โครงการวันแม
แหงชาติ 
(med_58_4.1_4.1) 

- ระดับความจงรักภักดีตอ
สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- ระดับความภาคภูมิใจของลูก
ตอพระคุณแม 

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

 4.56 
 
 

4.57 

2. โครงการวันมหิดล 
(med_58_4.1_4.2) 

- ระดับความภาคภูมิใจที่มีตอ
คุณูปการของสมเด็จพระราช
บิดา 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 5.00 

3. โครงการจัดงานมุทิตา
จิตผูเกษียณอายุราชการ
คณะแพทยศาสตร
(med_58_4.1_4.3) 

- บุคลากรคณะฯ  
ศูนยการแพทยฯ และนิสิตได
แสดงมุทิตาจิต และระลกึถึง
ความดีงามแดบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.74 

4. โครงการสงเสริม
จริยธรรมความกตัญูตอ
อาจารยใหญผูมีพระคุณ
ของนิสิตแพทยและนิสิต
ทันตแพทย (งานทําบุญ
เลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 
(med_58_4.1_4.4)  

- จํานวนผูเขารวมงาน 
- ความพึงพอใจของผูเขารวม
งาน 
- นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
พระคุณอาจารยใหญ 

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

   - 344 คน 
- 4.60 
- 4.68 

5. โครงการสานสัมพันธ
บุคลากรและทําบุญวันป
ใหม (med_58_4.1_4.5) 

- ระดับความพงึพอใจของ
ผูเขารวมงาน 
- ระดับความสัมพันธที่ดีภายใน
คณะแพทยศาสตร) 

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

3.77 
 

3.57 
 

6. โครงการสืบสาน - ระดับความภาคภูมิใจใน ≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.13 
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โครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน
ความสําเร็จ 

วัฒนธรรมวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุ 
(med_58_4.1_4.6) 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
  

7. โครงการสงเสริม
จริยธรรมความกตัญูตอ
อาจารยใหญผูมีพระคุณ
ของนิสิตแพทยและนิสิต
ทันตแพทย (งานพิธี
พระราชทานเพลิงศพ) 
(med_58_4.1_4.7) 

- นิสิตแพทยมีความสํานึกตอ
พระคุณอาจารยใหญ 

≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.48 

8. โครงการทําบญุ
สัตวทดลอง 
(med_58_4.1_4.8) 

- นิสิตแพทยมีความตระหนักถึง
คุณคาชีวิตของสัตวทดลอง 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.49 
 
 

9.โครงการวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร 
(med_58_4.1_4.9) 

- ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนิสิตมีความภูมิใจ
และเกิดความรักความผกูพันใน
คณะฯ 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.26  

10. โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาหลอ
เทียนเขาพรรษา 
(med_58_4.1_4.10) 

- บุคลากร คณะแพทยศาสตร 
ศูนยการแพทยฯ และนิสิต
แพทยเขารวมโครงการ 

- ≥3.51 จาก 5 คะแนน 4.56 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_4.1_4.1  สรุปแบบประเมินโครงการวันแมแหงชาติ 
med_58_4.1_4.2  สรุปแบบประเมินโครงการวันมหิดล 
med_58_4.1_4.3  สรุปแบบประเมินโครงการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร 
med_58_4.1_4.4  สรุปแบบประเมินโครงการสงเสรมิจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณ     

ของนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งานทําบญุเลี้ยงพระรับอาจารยใหญ) 
med_58_4.1_4.5  สรุปแบบประเมินโครงการสานสัมพันธบุคลากรและทําบญุวันปใหม 
med_58_4.1_4.6  สรุปแบบประเมินโครงการสบืสานวัฒนธรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
med_58_4.1_4.7  สรุปแบบประเมินโครงการสงเสรมิจริยธรรมความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณ    

ของนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) 
med_58_4.1_4.8  สรุปแบบประเมินโครงการทําบญุสัตวทดลอง 
med_58_4.1_4.9  สรุปแบบประเมินโครงการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 
med_58_4.1_4.10  สรุปแบบประเมินโครงการศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหลอเทียนเขาพรรษา 
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดนําผลการประเมินโครงการและขอเสนอแนะมาปรบัปรุงการดําเนินงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยนําผลเสนอตอคณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดําเนินการพบวาในปการศึกษา 
2558 คณะฯ มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ และไดดําเนินการเสร็จสิ้นครบทั้งหมด 10 โครงการ ซึ่งบรรลุตาม
เปาหมายทั้ง 10 โครงการ ผูจัดโครงการไดรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ (med_58_4.1_5.1) เสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 7/2559วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  (med_58_4.1_5.2) พบวา งาน
วันสถาปนาคณะฯ พบขอบกพรองดังน้ี 
1. นิสิตเขารวมโครงการ ซึ่งจะตองมีการประสานงานกับอาจารยผูสอนในการงดการเรียนการสอน 
2. กําหนดการพิธีการตางๆควรมีการประสานงานลวงหนากับผูดําเนินรายการ 
3. ควรมีกําหนดการฉายวีดิทัศนประวัติ คณะแพทยศาสตรที่ชัดเจน 
4. ควรจัดฝายตอนรับผูมารวมแสดงความยินดี 
ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการแกไขในปตอไป โดยใหมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอม ปรับปรุงดานการจัด
สถานที่ใหเหมาะสม กําหนดลําดับข้ันตอนการดําเนินการใหเหมาะสม (med_58_4.1_5.3) และนําเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_4.1_5.1 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 
med_58_4.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 7/2559 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 3.7 
med_58_4.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5/2559  

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.5 
med_58_4.1_5.4 แผนพัฒนากิจกรรม ปงบประมาณ 2559 

 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
ผลการดําเนินการ 
 ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธและภาพกิจกรรมในโครงการตางๆ ผาน Website คณะแพทยศาสตร 
และศูนยการแพทยฯ ขาวรายสัปดาห (MED SWU Weekly) และประชาสัมพันธใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกสถาบันทราบ (med_58_4.1_6.1) (med_58_4.1_6.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_4.1_6.1 Website คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ 
med_58_4.1_6.2 MED SWU Weekly 
med_58_4.1_6.3 ขาวประชาสัมพันธภายนอก เชน หนังสือพิมพสาลิกาทองถ่ิน, หนังสือพิมพเกียรติภูมิ, 

หนังสือพิมพบูรพา 
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7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
ผลการดําเนินการ 
 
 - ไมมี - 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

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

ตัวบงช้ี สกอ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
                      และเอกลักษณของคณะ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ / ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี      เบอรโทรศัพท 081-647-5637 
    ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ   เบอรโทรศัพท 084-106-6377 
    รองคณบดีฝายการศึกษา   เบอรโทรศัพท 081-630-2610 
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก เบอรโทรศัพท 084-091-8989 
    รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  เบอรโทรศัพท 089-280-7792 
    รองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล   เบอรโทรศัพท 081-836-7528 
    รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ   เบอรโทรศัพท 084-104-3310 
    รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ  เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
    ผูชวย ผอ.ฝายพัฒนาระบบบริการ  เบอรโทรศัพท 084-467-2392 
    ประธานหลักสูตร     
ผูรายงานผล : คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ    เบอรโทรศัพท 086-557-9413 
    คุณสุมาลี  มณีวงษ                          เบอรโทรศัพท 084-120-5334 
      คุณนัฑพร  เสนาปณฑ                             เบอรโทรศัพท 089-897-0336 
    คุณวนิดา  วัฒนะ     เบอรโทรศัพท 089-671-3133 
    คุณสายรุง  ตรีสงฆ    เบอรโทรศัพท 089-777-3346 
    คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณศิริพรรณ  ตันติวัชรประกาย   เบอรโทรศัพท 086-557-5471 
    คุณสุพัตรา  คําไพเราะ    เบอรโทรศัพท 089-609-3589 
    คุณศุภวรรณ  พันธุภักดี    เบอรโทรศัพท 089-106-9155 
    คุณอดิศร  แสงซือ่    เบอรโทรศัพท 083-615-2413 
    คุณอารีรัตน  ศรีวรกุล    เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
     
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะมหาวิทยาลัยรวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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แนวทางการประเมิน 
 1.1 มีการวิเคราะหขอมูล SWOT ของคณะเพื่อใชในการพัฒนาแผนกลยุทธโดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณะและสอดคลองกับวิสัยทศันและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและ
กําหนดตัวบงช้ีและคาเปาหมายโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 
 1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของคณะโดยกําหนดตัวบงช้ีและ
คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะและถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร 
 1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ2 ครั้งและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 1.6 มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
ผลการดําเนินการ 
 1.1 ในปงบประมาณ 2558 คณะแพทยศาสตรบริหารงานดวยแผนยุทธศาสตร SMART MED 
(med_58_5.1_1.1) ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 
2559 (med_58_5.1_1.2) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการดําเนินการ คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1353/2558 (med_58_5.1_1.3) เพื่อจัดทํา
แผนกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบาย และดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธโดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
แผนกลยุทธกับปรัชญาและวิสัยทัศนของ มศว พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบัน กลุม ค1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว(พ.ศ. 2552-2561) 
(med_58_5.1_1.4)  

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับประกอบดวย 
ผูบริหาร คณาจารยและสายสนับสนุน โดยทุกคนมีสวนรวม ในการคิด วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ของคณะแพยศาสตร (med_58_5.1_1.5) และเชิญผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางานระดมความ
คิดเห็นเพื่อทบทวน SWOT พรอมกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร (med_58_5.1_1.6) ตอมา
ไดจัดใหมีการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (med_58_5.1_1.7)  เพื่อเปดโอกาสให
บุคลากรทุกระดับไดแสดงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตร SMART MED พรอมกันน้ีไดรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียตอคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ไดแก สมาคมผูปกครอง สมาคม
ศิษยเกา สโมสรนิสิตแพทย สถาบันรวมสอน และสถานีอนามัยใน สปสช. เขต 4 สระบุร ี (med_58_5.1_1.8) 

คณะฯ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรตามกระบวนการขางตน โดยมีการเพิ่มตัวช้ีวัด ดานศิลปและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวช้ีวัด (จากเดิม 38 ตัวช้ีวัด เปน 39 ตัวช้ีวัด) และเริ่มใชต้ังแตเมษายน 2558 เปนตนไป 
(med_58_5.1_1.9) 
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 1.2 คณะแพทยศาสตรมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ (med_57_5.1_1.10)  
ในปงบประมาณ 2558 คณะแพทยศาสตรไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (SMART MED) โดยแผนกลยุทธทาง

การเงินอยูในยุทธศาสตร M กลยุทธที่ 7 (Management to Excellence) (Ma7) กลยุทธการเงินเพื่อความมั่นคง
ของคณะแพทยศาสตร (W7,T5,T6) โดยมีตัวช้ีวัด 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  
คณะฯ ไดกําหนดกลยุทธดานการเงินเปน 5 ดาน คือ กลยุทธเพิ่มรายได กลยุทธการจัดสรร กลยุทธวาง

แผนการใชจายเงิน กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย (ลดรายจาย/เพิ่มประสิทธิผล) และกลยุทธตรวจสอบการ
ใชจายเงินอยางถูกตองและโปรงใส  
 1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของคณะโดยกําหนดตัวบงช้ีและ
คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะและถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร 

 คณะแพทยศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ และวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ
กับแผนปฏิบัติการประจําป ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยทีมผูบริหารคณะไดจัดประชุมแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป
ครบ 4 พันธกิจ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 24 
กันยายน 2557 (med_58_5.1_1.11)  ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป (med_58_5.1_1.12) ดังน้ี 

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 ดังน้ี 

1. ถายทอดผานหนังสือแจงเวียนแจงไปยังทุกภาควิชาและหนวยงาน (med_57_5.1_1.13)   
2. ถายทอดผานเว็บไซตของคณะแพทยศาสตร  งานโยบายและแผน เมนู แผนยุทธศาสตร     
    http://med.swu.ac.th/plan/images/2559.pdf  (med_57_5.1_1.14)   
3. ถายทอดผาน KPI รายบุคคล (med_58_5.1_1.15) 

 
 1.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ2 ครั้งและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

คณะแพทยศาสตร ไดมอบหมายใหงานนโยบายและแผนดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบง ช้ี  81 ตัวบง ช้ีของแผนปฏิบั ติการประจําป  โดยมีการติดตามเปนรายไตรมาส ปละ 4 ครั้ ง
(med_58_5.1_1.16) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา จํานวน 3 ครั้ง ไดแก 
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ในปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2558 และเสนอตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา จํานวน 4 ครั้ง คือ 

ครั้งที่  1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 วาระที่ 3.3 (med_58_5.1_1.17) 

ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 3.5  (med_58_5.1_1.18) 

ครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา 9 เดือน ต้ังแต ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 3.4  (med_58_5.1_1.19) 

ครั้งที่  4 รอบระยะเวลา 12 เดือนต้ังแต ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.2  (med_58_5.1_1.20) และ
สืบเน่ือง ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  วาระที่ 3.1 (med_58_5.1_1.21) 

ในปงบประมาณ 2559 ไดดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2559 และเสนอตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา จํานวน 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่  1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 วาระที่ 4.1 (med_58_5.1_1.22) 

ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.2.1  (med_58_5.1_1.23) 
 
 1.5 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
  คณะแพทยศาสตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธในปงบประมาณ 
2558  เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 ตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร SMART MED รอบ 6 เดือน จํานวน 38 ตัวช้ีวัด เสนอตอ
คณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 วาระที่ 3.6 มีผลการดําเนินงานคือ บรรลุ 17 
ตัวช้ีวัด ไมบรรลุ 2 ตัวช้ีวัด และอยูระหวางการดําเนินการ 19 ตัวช้ีวัด (med_58_5.1_1.24) 

ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 2 ตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร SMART MED (ฉบับทบทวน) รอบ 12 เดือน จํานวน 39 
ตัวช้ีวัด เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.1 มีผลการ
ดําเนินงานคือ บรรลุ 29 ตัวช้ีวัด ไมบรรลุ 5 ตัวช้ีวัด และรอสรุปขอมูล 5 ตัวช้ีวัด (med_58_5.1_1.25) 

ในปงบประมาณ 2559 ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธประจําป 
2559 และเสนอตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา จํานวน 1 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 ตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร SMART MED รอบ 6 เดือน จํานวน 39 ตัวช้ีวัด เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.3  มีผลการดําเนินงานคือ บรรลุ 
17 ตัวช้ีวัด ไมบรรลุ 3 ตัวช้ีวัด และอยูระหวางการดําเนินการ 19 ตัวช้ีวัด (med_58_5.1_1.26) 

 
 1.6 มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 คณะแพทยศาสตร นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.1 (med_58_5.1_1.27)  พบวา มีตัวช้ีวัดที่ไม
บรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด และรอสรุปขอมูล อีก 5 ตัวช้ีวัด  จึงมอบหมายใหรองคณบดี รองผูอํานวยการ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของหาแนวทางปรับปรงุแกไขในปถัดไป และใหมีการทบทวนตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร SMART 
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MED ใหตอบสนองตอยุทธศาสตร และมีความทาทายมากข้ึน เพื่อวางแผนการดําเนินงานใหสอดรับตอการ
ประเมิน EdPEx ตอไป  โดยคณะแพทยศาสตรไดเริ่มกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร SMART MED ต้ังแต
เดือนธันวาคม 2558 –  พฤษภาคม 2559 (med_58_5.1_1.28)  จนไดรางแผนยุทธศาสตร SMART  และจัดใหมี
การประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร SMART เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2559 (med_58_5.1_1.29) พรอมนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 (med_58_5.1_1.30) 
เพื่อประกาศใชแผนยุทธศาสตร SMART ตอไป (med_58_5.1_1.31) 
 
รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_1.1 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ  

ประจําปงบประมาณ 2557 – 2561 (SMART MED) 
med_58_5.1_1.2 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
med_58_5.1_1.3 คําสั่งแตงต้ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1353/2558 
med_58_5.1_1.4 ผังแสดงความสอดคลองเช่ือมโยงสอดคลองเช่ือมโยงของยุทศาสตรคณะแพทยศาสตร  (SMART 

MED) ยุทธศาสตร 15 ป มศว แผนพฒันาอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 และกรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2552-2561) 

med_58_5.1_1.5 หนังสือขอความรวมมือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
med_58_5.1_1.6 โครงการจัดทําแผนป 58 (วิเคราะห SWOT) วันที่ 16 และ 29 ม.ค. 58 
med_58_5.1_1.7 บันทึกขอความรวมมือแสดงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตร (SMART MED) พรอมรายช่ือ

ผูเขารวมการประชาพจิารณแผนยุทธศาสตร SMART MED วันที่ 22 เมษายน 2558 
med_58_5.1_1.8 หนังสือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตร (SMART MED)  

ประจําปงบประมาณ 2557-2561 ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
med_58_5.1_1.9 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ  

ประจําปงบประมาณ 2558 – 2559 (SMART MED) ฉบับทบทวน  เมษายน 2558 
med_57_5.1_1.10 แผนกลยุทธทางการเงินคณะแพทยศาสตร 
med_58_5.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/2557  

วันที่ 24 กันยายน  2557 วาระที่ 3.3.2 
med_58_5.1_1.12 แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตรประจําปงบประมาณ 2558 
med_58_5.1_1.13 หนังสือแจงแผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตรประจําปงบประมาณ 2558 
med_58_5.1_1.14 เว็ปไซตคณะแพทยศาสตร งานนโยบายและแผน  
med_58_5.1_1.15 ตัวอยาง KPI รายบุคคล 
med_58_5.1_1.16 หนังสือเวียน ติดตามแบบประเมินโครงการตามแผนฯ รายไตรมาส ปงบประมาณ 2558 
med_58_5.1_1.17 รายการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558  วาระที่ 3.3 
med_58_5.1_1.18 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558  วาระที่ 3.5 
med_58_5.1_1.19 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 3.4.1 
med_58_5.1_1.20 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558  วาระที่ 3.2 
med_58_5.1_1.21 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครัง้ที่ 13/2558  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  วาระที่ 3.1 
med_58_5.1_1.22 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2559  

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 วาระที่ 4.1   
med_58_5.1_1.23 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เมษายน 2559  วาระที่ 4.2.1 
med_58_5.1_1.24 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558  วาระที่ 3.6 
med_58_5.1_1.25 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558  วาระที่ 3.1 
med_58_5.1_1.26 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เมษายน 2559  วาระที่ 3.1 
med_58_5.1_1.27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 28 ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.1 
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_1.28 หนังสือเชิญประชุม และตารางทบทวน SMART MED 
med_58_5.1_1.29 หนังสือเชิญประชาพิจารณ 3 พ.ค. 59 พรอมรายช่ือ 
med_58_5.1_1.30 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2559 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.4 
med_58_5.1_1.31 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ  

ประจําปงบประมาณ 2559-2562 (SMART) 
 
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวนคาใชจาย

เพ่ือพัฒนานิสิตอาจารยบุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองเพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน                      

 
แนวทางการประเมิน 
 2.1 มีการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรโดยแสดงผลของการวิเคราะหดังน้ี 
  - สัดสวนของคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตอหนวย (คน) หารดวยตนทุนตอหนวย
  (คน) ในแตละหลักสูตรหากมีคามากกวา 1 ถือวาคุมคาและ 
  - ผลตางระหวางคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลกัสตูรตอหนวย (คน) ลบดวยตนทุนตอ
  หนวย (คน) ในแตละหลักสูตรหากมีคามากกวา 0 ถือวาคุมคา 
 2.2 มีการวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิตโดยแสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร (คน) เทียบกับคูแขง 
 2.3 มีการวิเคราะหประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ประกอบดวย 
  - ตนทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเทากับตนทุนรวมหารดวย 
 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยคาที่คํานวณไดจะตองนอยกวาคูเทียบ 
  - ตนทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทําเทากับตนทุนรวมหารดวยจํานวนบัณฑิตที่มีงาน
  ทําในปการศึกษาน้ันโดยคาที่คํานวณไดจะตองนอยกวาคูเทียบ 
 2.4 มีการนําผลการวิเคราะหตามเกณฑขอ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเพื่อใหได
ขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมคาตอไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 2.1 ผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรแสดงในแบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอ
หนวยระดับหลักสูตร (med_58_5.1_2.1) 
  - สัดสวนของคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตอหนวย (คน) หารดวยตนทุนตอหนวย 
(คน) ของคณะแพทยศาสตร 
  - ผลตางระหวางคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตอหนวย (คน) ลบดวยตนทุนตอหนวย 
(คน) ของคณะแพทยศาสตร 
 
 2.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิตโดยแสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร (คน) เทียบกับคูแขง  

คณะแพทยศาสตรไดนําเรื่องการวิเคราะหตนทุนวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรเขาหารือในที่ประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 พบวาคณะ
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แพทยศาสตรแตละแหงมีวิธีการการคํานวณตนทุนที่แตกตางกัน จึงไมสามารถนํามาเปรยีบเทยีบเพือ่แสดงความคุม
คาที่แทจริงได)  

สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร โครงการรวมฯ เปนหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติ มีการเปดสอนเพียง  
2 หลักสูตรในประเทศไทย ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย A ไมมีการคํานวณตนทุนตอหนวย  
 

2.3 ผลการวิเคราะหประสทิธิผลในการผลิตบัณฑิต แสดงในแบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอหนวย
ระดับหลักสูตร (med_58_5.1_2.1) 
ผลการวิเคราะหความคุมคาของหลักสูตรแพทยศาสตร พบวา มีตนทุนการดําเนินงานที่สูงเน่ืองจากใน

ปงบประมาณ 2558 คณะฯ ไดรับจัดสรรเงินผลิตแพทยเพิ่มจาก กสพท. อยางไรก็ตามหลักสูตรแพทยศาสตรเปน
หลักสูตรที่มีความสาํคัญและบณัฑิตแพทยยังเปนที่ตองการของประเทศ ดังน้ัน แพทยสภาจึงมีนโยบายสนับสนุนให
มีการดําเนินงานตอไป  

 
 2.4 มีการนําผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการรายงานขอมูลพื้นฐานประกอบการคํานวณตนทุนการบริหารหลักสูตรแก
คณะฯ ในชวงเดือนกรกฎาคม 2559 ฝายการคลังไดนําผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร เสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เดือนกรกฎาคม 2559 (med_58_5.1_2.2) 
  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_2.1 แบบฟอรมการกรอกขอมูลคาใชจายตอหนวยระดับหลักสูตร 
med_58_5.1_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2559  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.14  
med_58_5.1_2.3 โครงการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา และรายช่ือผูเขารวมฯ 
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
แนวทางการประเมิน 
 3.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ 
พันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 3.2 มีการวิเคราะหและระบคุวามเสีย่งอยางนอย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะภายใตกรอบการวิเคราะห
ดังเชน 
  - ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
  - ดานการเงิน 
  - ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  - ดานปฏิบัติการ 
  - ดานบริบทอื่นๆ ของหนวยงาน เชน ดานภัยพิบัติดานช่ือเสียง ฯลฯ 
 ทั้งน้ีตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเปนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธอยางนอย 
2 ประเด็น 
 3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน 
ขอ 2 
 3.4 มีการวิเคราะหและระบุสาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เปนปจจัยภายในคณะและ
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯ 
 3.6 มีการกํากบัติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงทีส่ําคัญ 
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 
 3.7 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 3.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ 
พันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

คณะฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งสําคัญ จึงไดกําหนดในแผนยุทธศาสตรที่ 2 
(Management  to Excellence) = แผนยุทธศาสตรการบริหารที่เนนเปาหมายของคณะ และกลยุทธที่ 4.1.5  
การบริหารความเสีย่งซึ่งเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการที่อาจจะสงผลกระทบตอการบริหารผลการดําเนินงาน
ของคณะแพทยศาสตรในการบรรลุเปาหมายที่ต้ัง (med_58_5.1_3.1) 

คณะฯแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีคณบดีเปนที่ปรึกษา รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนประธาน และรองคณบดีเปนคณะกรรมการ รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร 
(med_58_5.1_3.2) สําหรับศูนยการแพทยมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยโดยมี
ผูอํานวยการศูนยการแพทยเปนประธาน และรองผูอํานวยการศูนยการแพทยฝายการแพทยเปนรองประธาน
(med_58_5.1_3.3) 
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คณะฯกําหนดในโครงสรางระบบบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยาง
ชัดเจนครอบคลุมพันธกิจหลัก ดังน้ี (med_58_5.1_3.4) 

1. ดานยุทธศาสตร คณบดีเปนผูรับผิดชอบ 
2. ดานการเงิน คณบดีเปนผูรับผิดชอบ 
3. ดานปฏิบัติการ 

1.1 ดานการเรียนการสอน รองคณบดีฝายการศึกษา และรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตเปน
ผูรับผิดชอบ 

1.2 ดานการวิจัย รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ 
1.3  ดานประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบ 

4. ดานบริบทอื่นๆ ไดแก ดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย รองคณบดีฝายกายภาพและ
สิ่งแวดลอมและผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปนผูรับผิดชอบ 

 
 3.2 มีการวิเคราะหและระบคุวามเสีย่งอยางนอย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะภายใตกรอบการวิเคราะห
ดังเชน 
  - ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
  - ดานการเงิน 
  - ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  - ดานปฏิบัติการ 
  - ดานบริบทอื่นๆของหนวยงานเชน ดานภัยพิบัติ ดานช่ือเสียงฯลฯ 
 ทั้งน้ีตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดยเปนความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธอยางนอย 
2 ประเด็น 

คณะฯ ไดมีการวิเคราะห และมีมติระบุความเสี่ยงที่สําคัญ ตามบริบทของคณะ ทั้งสิ้น 4 ดาน ไดแก ดาน
ยุทธศาสตร ดานการเงิน ดานปฏิบัติการ (การผลิตบัณฑิตและการวิจัย) และ ดานบริบทอื่นๆ (กายภาพและ
ช่ือเสียง) (ตารางที่ 1) (med_58_5.1_3.5) โดยนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2559 วาระที่ 3.2.2 (med_58_5.1_3.6) ไดผานการพิจารณาโดยมีมติเห็นชอบในแผน
บริหารความเสี่ยง และมอบหมายใหฝายประกันคุณภาพดําเนินการตอไป โดยมีการมอบหมายใหหัวหนางานที่
เกี่ยวของเปนผูรายงานขอมูลการบริหารความเสี่ยงและดําเนินการลงสูกระบวนการปฏิบัติการควบคุมภายใน  

สําหรับศูนยการแพทยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยรบัผิดชอบงานความเสี่ยงทางคลินิก
และความเสี่ยงดานบริบทอื่นๆ (กายภาพและช่ือเสียง)  

  
ตารางท่ี 1  ประเด็นความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร 

ดานความเสี่ยง เรื่อง หนวยงานผูรับผิดชอบ 
ดานปฏิบัติการ 
(การผลิตบัณฑิต) 

1. การจัดทํา มคอ.3-6 ไมทันเวลาที่กําหนด งานบรกิารศึกษา/แพทยศาสตรศึกษา 

ดานปฏิบัติการ 
(การวิจัย) 

2. การคักลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

ดานการเงนิ 3. การเบกิจายงบประมาณไมทันตาม
กําหนด 

งานคลังและพสัดุ 

ดานยุทธศาสตร 4. การดําเนินงานดานยุทธศาสตรไมบรรลุ
เปาหมายและตัวบงช้ี 39 ตัวบงช้ี  

งานนโยบายและแผน 
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ดานความเสี่ยง เรื่อง หนวยงานผูรับผิดชอบ 
5. SWOT Analysis ไมเปนไปตามความ
เปนจริง 

งานนโยบายและแผน 

ดานช่ือเสียง 6.บุคลากรมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกบัยาเสพ
ติด 
7.พนักงานทําความสะอาด out source   
มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

งานบรหิารความเสี่ยง ศูนยการแพทยฯ 

 
 3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน 
ขอ 2 

ทีมผูบริหารรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงสูงระดับบริหารและระดับหนวยงาน เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงสูงที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยภายนอก
และภายในองคกร (ตารางที่ 2) (med_58_5.1_3.5) นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559วาระที่ 3.2.2 (med_58_5.1_3.6)  เพื่อพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงสูงที่
อาจจะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการตอการเงิน ช่ือเสียง กฎระเบียบ และการบริหารจัดการของคณะฯ  

สําหรับศูนยการแพทยฯ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเปนผูรวบรวมขอมูลผานรองผูอํานวยการเปนผู
กํากับ ติดตาม และประเมินผลดําเนินงาน และกระตุน ผลักดันใหเกิดกิจกรรมควบคุมภายในอยางย่ังยืนจนลด
ความเสี่ยงลดลงเปนที่ยอมรับได 

  
ตารางท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่พบ 
ดานความ

เสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง 
1. การคัดลอกผลวิชาการ 
    (Plagiarism) 

การวิจัย 5 5 25 (ความเสี่ยงสูง) 

2. การเบกิจายเงินงบประมาณไม
ทันตามกําหนด 

การเงิน 5 4 20 (สูงมาก) 

3. การดําเนินงานดานยุทธศาสตรไม
บรรลเุปาหมายและตัวบงช้ี  39 ตัว
บงช้ี 

การบริหาร 
กลยุทธ 

3 4 12 (สูง) 

4. SWOT Analysis ไมเปนไปตาม
ความเปนจริง 

การบริหาร 
กลยุทธ 

3 4 12 (สูง) 

5. การจัดทํา มคอ.3-6 ไมทัน          
   เวลาที่กําหนด 

การผลิต
บัณฑิต 

3 3 9 (สูง) 

6.บุคลากรมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
กับยาเสพติด 

ช่ือเสียง 5 1 5 (ปานกลาง) 

7.พนักงานทําความสะอาด out 
source มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

ช่ือเสียง 4 1 4 (ปานกลาง) 

 
 3.4 มีการวิเคราะหและระบุสาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เปนปจจัยภายในคณะและ
ปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
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คณะฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละดานประชุมวิเคราะหและระบุสาเหตุที่กอใหเกิด
ปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่อาจสงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจหลักของคณะฯ  สําหรับศูนยการแพทย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยไดทําการวิเคราะห
ปจจัยเสี่ยง  

 
ตารางท่ี 3 สรุปการวิเคราะหความเสี่ยง  

เรื่อง สาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง 
ปจจัย
ภายใน 

ปจจัย 
ภายนอก 

/ไมสามารถ
ควบคุมได 

1.การคัดลอกผล   
วิชาการ (Plagiarism) 

1.กระทําโดยไมต้ังใจ  
- ไมทราบวิธีการที่จะนําบทความของผูอื่นมาใช
อางอิงที่ถูกตอง 

  

 2.กระทําโดยต้ังใจ 
- ความไมซื่อสัตยทางวิชาการ 

  

2.การเบิกจายงบประมาณ
ไมทันตามกําหนด 

1.ความตองการใชจายที่แทจริงของหนวยงานไม
สามารถวางแผนลวงหนาได 

  

 2.ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการใชเงิน
ตามแผน 

  

 3.ไมสามารถบังคับใชตามมาตรการที่วางไวไดอยาง
เครงครัด 

  

 4.มาตรการการเบิกจายสวนกลางมีระยะเวลาการ
ดําเนินการสั้นเมื่อเทียบกับจํานวนงบประมาณที่
ไดรับ 

  

3. การดําเนินงานดาน
ยุทธศาสตรไมบรรลุ
เปาหมายและตัวบงช้ี 39 
ตัวบงช้ี 

1.หนวยงาน  ผูรับผิดชอบโครงการยังไมรวบรวม
เก็บขอมูลตามแผนยุทธศาสตร SMART MED 
อยางเปนระบบ 

  

 2.ตัวช้ีวัดไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง   

 3.รอบเวลาการจัดเก็บขอมูลเพื่อประกอบรายการ
หลักฐานไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน ป
การศึกษา ปปฏิทิน และปงบประมาณ เปนตน 

  

4. SWOT Analysis ไม
เปนไปตามความเปนจรงิ 

1.บุคลากรขาดความเขาใจในการวิเคราะห 
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก 

  

 2.การวิเคราะห SWOT Analysis ไมมองถึง
เปาหมายหลักององคกร(วิสัยทัศน)แตมองเพียง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนในหนวยงานตนเอง 

  

5.การจัดทํา มคอ.3-6 ไม
ทันเวลาทีก่ําหนด 

1.ภาควิชาสงมคอ.ไมทันตามเวลาที่กําหนด   
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เรื่อง สาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง 
ปจจัย
ภายใน 

ปจจัย 
ภายนอก 

/ไมสามารถ
ควบคุมได 

2.การรายงานไม ได เปนไปตามแผนที่ วาง ไว 
เน่ืองจากมีบางรายวิชายังจัดทํา มคอ.ข้ึน Web 
site ไมทันตามระยะเวลา 

  

6.บุคลากรมีพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกบัยาเสพติด 

1.ขาดการสุมการตรวจสอบดานยาเสพติดแก
บุคลากรกลุมเสี่ยง 

  

 2.คนในครอบครัวบุคลากรมีสวนเกี่ยวของกับยา
เสพติด 

  

 3.องคกรเสียช่ือเสียงเมื่อเปนขาว   

 4.ศาลตัดสินใหบุคลากรที่เกี่ยวของในบางกรณีไม
พบความผิด 

  

7.พนักงานทําความสะอาด 
out source มีพฤติกรรม
ไมเหมาะสมตอผูรับบรกิาร 

1. พนักงานทําความสะอาด Out source ที่มี
พฤติกรรมไมเหมาะสมตอผูรบับรกิาร 

  

 
 3.5 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการดําเนินการตามแผนฯ 

คณะฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับที่มีความเสี่ยงสูง มีการดําเนินการตามแผน และติดตาม
การดําเนินงานที่ 6 เดือน (med_58_5.1_3.7)  
 
 3.6 มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ 
(Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิมและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 

คณะฯ มีการติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงสูง ครั้งที่ 
1 (รอบ 6 เดือน) (med_58_5.1_3.8) ที่ไดดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของตัวบงช้ีเสี่ยงที่สําคัญ (Key 
Risk Indicators) โดยมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
ควบคุมภายใน (รอบที่ 1) (med_58_5.1_3.9) (med_58_5.1_3.10) และนําเสนอในการประชุมประจําคณะ ครั้ง
ที่ 6/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วาระ 3.1.2 (med_58_5.1_3.11) เพื่อนําเสนอตอฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมรับการประเมินการควบคุมดวยตนเอง ผลการติดตามตัวช้ีวัด
ความเสี่ยงที่สําคัญมีดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3 ผลการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ประเด็น เรื่อง ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(KRI) 
ผลการดําเนินงานตาม 

KRI 
ดานยุทธศาสตร 1. การดําเนินงานดาน

ยุทธศาสตรไมบรรลเุปาหมาย
และตัวบงช้ี 39 ตัวบงช้ี 

ติดตามตัวบงช้ี
ยุทธศาสตรใหบรรลุ
เปาหมายตามแผน  

48.72% 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 113 

 

ประเด็น เรื่อง ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(KRI) 

ผลการดําเนินงานตาม 
KRI 

(เปาหมาย 80%) 
 2. SWOT Analysis ไมเปนไป

ตามความเปนจริง 
มีการวิเคราะห SWOT 
Analysis ไดครบถวน
ถูกตองเปนประจําทุกป 
(เปาหมาย 80%) 

100% 

ดานการเงนิ 1. การเบกิจายงบประมาณไม
เปนไปตามแผน 

จํานวนงบประมาณที่
เบิกจายเปนไปตามแผน 
(เปาหมาย 95%) 

95.47% 
 

ดานปฏิบัติการ 1. การจัดทํา มคอ. 3-6 ไม
ทันเวลาทีก่ําหนด 

การจัดทํามคอ 3-6 ให
ทันตามที่กําหนด 100% 

100% 

 2. การคัดลอกผลงานวิชาการ 
(Plagiarism)  

จํานวนนักวิจัยที่คัดลอก
ผลงานทางวิชาการ 
(เปาหมาย 0%) 

ไมมีรายงานการ
คัดลอกผลงานวิจัย 

 
 3.7 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่  3.2  
(med_58_5.1_3.12) (med_58_5.1_3.13) ผลการวิเคราะหความเสี่ยง ปงบประมาณ 2558 พบวา  

1. ความเสี่ยงดานประกันคุณภาพการศึกษา คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาไมผานเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ.  มีความเสี่ยงตํ่า จึงเสนอใหตัดประเด็นดังกลาวในปงบประมาณ 2559  

2. ความเสี่ยงดานวิจัย คือ ผลงานวิจัยมีปริมาณนอย ปจจุบันมีการจัดทําระบบสนับสนุนการวิจัยที่ชัดเจนทํา
ใหผลงานวิจัยแนวโนมเพิ่มข้ึน จึงขอปรับเปลีย่นเปนความเสี่ยงในการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) 

 
รายการหลักฐาน 

หลักฐานอางอิง  รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_3.1 แผนยุทธศาสตรคณะ (กลยุทธที่ Ma4 บริหารความเสีย่ง)  

ประจําปงบประมาณ  2557 – 2561 
med_58_5.1_3.2 คําสั่งแตงต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร  มศว ที่ 355/2558 
med_58_5.1_3.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ  ที่ 218/2557 
med_58_5.1_3.4 โครงสรางการบรหิารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร  
med_58_5.1_3.5 แบบวิเคราะหและระบุความเสี่ยง (RM-1) คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 

2559 
med_58_5.1_3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2559  

วันที่ 27 มกราคม 2559 วารที่ 3.2.2 
med_58_5.1_3.7 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2559 
med_58_5.1_3.8 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 ปงบประมาณ 2559 
med_58_5.1_3.9 รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รอบที่ 1 (แบบติดตาม ปย.2) 
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หลักฐานอางอิง  รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_3.10 แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2559 
med_58_5.1_3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2559 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วารที่ 3.1.2 
med_58_5.1_3.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 

วันที่ 27 เมษายน 2558 วารที่ 3.2 
med_58_5.1_3.13 รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งวดกอน : รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปย.2) 
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4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
  4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
  5. หลักความโปรงใส (Transparency) 
  6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
  7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
  10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
ผลการดําเนินการ 

ทีมคณะผูบริหารคณะแพทยศาสตรบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น โดยคํานึงถึงประโยชน
ของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. หลักประสิทธิผล คือ การบริหารงานโดยยึดหลัก KPI ของแผนยุทธศาสตร และ KPI ระดับบุคคล 

(med_58_5.1_4.1) 
2. หลักประสทิธิภาพ คือ มีการวิเคราะห Unit Cost ในการผลติบัณฑิตแพทย และมรีะบบการบริหาร

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

-ความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียและมีการปรับปรุง เชน ผลประเมินผูใชบัณฑิตของ
แตละสถานที่ที่คณะแพทยศาสตรสงบัณฑิตไปรบัการฝกประสบการณ นําผลการประเมินมาปรับปรงุทัง้ใน
ระดับภาควิชา และระดับหลักสูตร (med_58_5.1_4.2)  
-การประเมินความคาดหวังของคนไขที่มาใชบริการ โดยจัดใหมีกลองรับขอเสนอแนะ (OP-Voice, IP-
Voice ) (med_58_5.1_4.3) 
-แบบประเมินผูบริหาร (med_58_5.1_4.4) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ คือ  
-ดูแลคนไขและใหความรูแกเครือขายบริการปฐมภูมิในพื้นที่ชุมชน 3 ตําบลที่โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
รับผิดชอบ(med_58_5.1_4.5) 
-จรรยาบรรณแพทยและการจัดการเกี่ยวกับขอรองเรียนของผูปวย องคกรแพทยไดต้ังคณะอนุกรรมการ
ดานจริยธรรม และมีการแกไขเกี่ยวกับขอรองเรียนดานจริยธรรมของแพทยที่ไดรับ (med_58_5.1_4.6) 

5. หลักความโปรงใส โดย 
- การเรียนการสอน กําหนดใหนิสิตสามารถขอดูผลการสอบได ซึ่งมีแบบฟอรมคํารองขอดูผลคะแนนสอบ 
(med_58_5.1_4.7) 
- การเงิน มีการตรวจสอบการเงินโดยผูตรวจสอบจากภายนอกและภายใน 
- การบริหาร มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามาประชุมรวมกับคณะกรรมการศูนยการแพทยฯ 
- การบริการ มีองคกรแพทยฯ เปนคณะกรรมการภายใน 

6. หลักการมีสวนรวม  โดยจัดใหมีประชาพิจารณในโครงการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร
ประจํ าป  2558 (med_58_5.1_4.8)  และโครงการพัฒนาตัว ช้ี วัดผลการปฏิบั ติงาน  (KPI) 
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(med_58_5.1_4.9) และจัดใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการปฐมนิเทศนิสิตแพทยช้ันปที่  1 
(med_58_5.1_4.10) 

7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(med_58_5.1_4.11) คําสั่งคณะแพทยศาสตรเรื่อง มอบอํานาจหนาที่ใหรองคณบดีคณะแพทยศาสตร 
(med_58_5.1_4.12) 

8. หลักนิติธรรม คือ การบริหารโดยยึดหลักเกณฑและกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ                 
คณะแพทยศาสตร (med_58_5.1_4.13) 

9. หลักความเสมอภาค จัดใหมีการใหบริการคนไขโดยไมเลือกเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะตามคํา
ประกาศสิทธิผูปวยขอ 2 (med_58_5.1_4.14) 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ ทีมผูบริหารจัดโครงการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตรประจําป 2558 
(med_58_5.1_4.8)  และโครงการพัฒนาตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (med_58_5.1_4.9) แบบ
ฉันทามติ ซึ่งไมมีการนับคะแนนเสียง นอกจากน้ีทางฝายประกันคุณภาพยังไดมีการประชุมพิจารณาตัว
บงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อให
คนในคณะมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ (med_58_5.1_4.15) 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_5.1_4.1 แผนยุทธศาสตร และ KPI 
med_58_5.1_4.2  ผลประเมินผูใชบัณฑิตของโรงพยาบาล (ผูใชบัณฑิต) 
med_58_5.1_4.3 OP-Voice, IP-Voice 
med_58_5.1_4.4 แบบประเมินผูบริหาร 
med_58_5.1_4.5 โครงการสรางแรงบันดาลใจและอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
med_58_5.1_4.6 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารองคกรแพทย 
med_58_5.1_4.7 แบบฟอรมคํารองขอดูผลคะแนนของนิสิต  
med_58_5.1_4.8  โครงการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตรประจําป 2558 
med_58_5.1_4.9   โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI) 
med_58_5.1_4.10  โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยช้ันปที่ 1 
med_58_5.1_4.11  สรุปโครงการแฉลงนโยบายของรองคณบดี 
med_58_5.1_4.12  คําสั่งคณะแพทยศาสตรเรื่อง มอบอํานาจหนาที่ใหรองคณบดีคณะแพทยศาสตร 
med_58_5.1_4.13 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2556 วาดวย

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

med_58_5.1_4.14 คําประกาศสิทธิผูปวย  
med_58_5.1_4.15 โครงการประชุมพิจารณาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

ภาควิชา/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2558 
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5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ
ตามประเด็นความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง                     
 

แนวทางการประเมิน 
 5.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานการจัดการความรูโดยมีผูบริหารคณะรวมเปนคณะทํางาน 
 5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรูโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สนับสนุนวิสัยทัศนกลยุทธหรือสอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยและกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางสอดคลอง 
 5.3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) และรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูอื่นๆตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 2 เพื่อกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
 5.4 บุคลากรกลุมเปาหมายที่กาํหนดนําแนวทางในการปฏิบติังานตามขอ 3 ไปปฏิบัติและผูรับผิดชอบหรอื
คณะทํางานมีการติดตามผลที่เกิดข้ึนและปญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ 
 5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปการศึกษาน้ีหรือปการศึกษาที่ผานมาที่
นําไปใชงานตามขอ 4 แลวไดผลดีมาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงช้ีของแผนและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 5.7 นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรอืปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ในปตอไป 
 
ผลการดําเนินการ  
 5.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานการจัดการความรูโดยมีผูบริหารคณะรวมเปนคณะทํางาน 

คณะฯ ไดประกาศนโยบายการจัดการความรู คณะแพทยศาสตรมาอยางตอเน่ือง (med_58_5.1_5.1) 
และกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรที่ 1 S = Staff Focus (แผนยุทธศาสตรเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรทุกระดับ) กลยุทธที่ S1.1 โดยจัดใหมโีครงการสัมมนาการจัดการความรูดานประกันคุณภาพ มีรองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบหลัก  และแผนยุทธศาสตรที่ 7 E = Education & Learning (แผน
ยุทธศาสตรสรางองคกรแหงการเรียนรู) (med_58_5.1_5.2), (med_58_5.1_5.3) กลยุทธที่ E1.1 การจัดการ
ความรูที่ครอบคลุมทุกดาน โดยมอบหมายใหรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนผูดูแล
รับผิดชอบดานวิจัย และมอบหมายใหคณบดี ผูอํานวยการ เปนผูดูแลรับผิดชอบการจัดการความรูดานการเงิน 
และดานการบริการ รองคณบดีฝายการศึกษา เปนผูดูแลรับผิดชอบดานการเรียนการสอน กํากับดูแลการ
ดําเนินงานใหสอดคลองตามยุทธศาสตรของคณะฯ และศูนยการแพทยฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2559 อยางชัดเจน และมีการแตงต้ังคณะกรรมการผูบริหารจัดการความรู โดยมีคณบดีเปนประธาน 
มีผูบริหารรวมเปนกรรมการ และผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนเลขานุการ โดยทําหนาที่ในการจัดทําแผน
ดําเนินการและติดตามประเมินผลการจัดการความรูในการสงเสริมและผลักดันสรางองคกรความรูใหครอบคลุมทุก
พันกิจและทุกดาน (med_58_5.1_5.4), (med_58_5.1_5.5) 
 5.2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรูโดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สนับสนุนวิสัยทัศนกลยุทธหรือสอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยและกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางสอดคลอง 
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 คณะฯ รวมกับ คณะกรรมการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร กําหนดแผนการจัดการความรูให
สอดคลองกับยุทธศาสตรหลัก (med_58_5.1_5.6) ขององคกรแหงการเรียนรูและครอบคลุมพันธกิจทุกดานโดย
กําหนดประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรูที่สนับสนุนวิสัยทัศน กลยุทธ และสมรรถนะหลักของ
คณะแพทยศาสตรที่ครอบคลุมพันธกิจดานการเงิน ดานบริการ  ดานการเรียนการสอน ดานวิจัย และดานประกัน
คุณภาพ (med_58_5.1_5.7) 

ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดดําเนินการในประเด็นการจัดการความรูในแตละดาน และกําหนด
กลุมเปาหมายการจัดการความรูที่สนับสนุนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และสมรรถนะหลักของหนวยงานให
ครอบคลุมทุกพันธกิจดานการเงนิ บริการ  ดานการเรียนการสอน  ดานวิจัย และดานประกันคุณภาพ  โดยกําหนด
กลุมเปาหมายเนนดานพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพเพิ่มพูนศักยภาพของการปฏิบัติหนาที่ใหดีย่ิงข้ึน และ
ตอบสนองความตองการของแตละกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน ดังน้ี 

ประเด็น เรื่อง กลุมเปาหมาย คาเปาหมาย 
1. ดานการเรียน
การสอน           

การพัฒนาและการจัดการ
หลักสูตรที่ดี 

คณาจารย และบุคลากรของ
ภาควิชาที่เกี่ยวของดานการจัดการ
เรียนการสอน 

ไดแผนการศึกษา
โครงสรางหลักสูตรและ
ตารางหมุนเวียนการ
เรียนการสอน 

2. ดานวิจัย การแบงกลุมงานวิจัย  
(Cluster) 

นักวิจัย  คณาจารย และบุคลากร
ผูสนใจงานวิจัย 

จัดกลุมนักวิจัย และมีทีม
งานวิจัยที่เขมแข็ง 

3. ดานบริการ การเพิม่ประสิทธิภาพการ
เก็บเอกสารสิทธิกรณีผูปวย
ในสิทธ์ิประกันสุขภาพและ
สวัสด์ิการจายตรง/จายตรง 
อปท (รายที่1) 

บุคลากรของหนวยงานตางๆ ของ
ศูนยการแพทยและสํานักงาน
คณบดี และผูสนใจ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็
เอกสารผูปวยที่ใชสทิธิ
ประกันคุณภาพและ
สวัสดิการจายตรง 

4. ดานประกัน
คุณภาพ 

Facilitator and KM 
Manager 

บุคลากรคณะฯ/ศูนยการแพทยฯ รอยละของผูเขาโครงการ
มีความรู ความเขาใจการ
จัดการความรูเพิม่ข้ึน 
>80% 

 เทคนิคการทํางานประจําให
เปนประกันคุณภาพ (QA to 
routine-routine to QA) 

เจาหนาที่ของหนวยงานและ
ภาควิชาที่รับผิดชอบการจัดทํา 
SAR ระดับคณะ ภาควิชา และ
สํานักงานคณบดี 

รอยละของผูเขาโครงการ
มีความรู ความเขาใจการ
จัดการความรูเพิม่ข้ึน 
>80% 

5. ดานการเงิน  เทคนิคการเบิกจายโครงการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมของภาควิชาและ
สํานักงานคณบดี  

ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติและมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี 

 
 5.3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
knowledge) และรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูอื่นๆตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 2 เพื่อกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

คณะฯ มีการแบงปนและแลกเปลีย่นเรยีนรู ทักษะของมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหา
แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูจากกิจกรรมดานการเรียนการสอน  และดานวิจยั และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนดประเด็น ดังน้ี 
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ดานการเรียน 
การสอน 

ดานวิจัย ดานการประกันคุณภาพ ดานการเงิน ดานบริการ 

เรื่อง “การพัฒนาและ
การจัดการหลักสูตรที่
ดี” (med_58_5.1_5.8) 

เรื่อง “การทําวิจัย
แบบกลุม 
(Cluster 
research)” 
(med_58_5.1_5.8) 

เรื่อง “การสราง 
Facilitator and KM 
Manager” 
(med_58_5.1_5.8) 

เรื่อง “เทคนิคการ
ทํางานประจําใหเปน
งานประกันคุณภาพ 
(QA to routine-
routine to QA)” 
(med_58_5.1_5.8) 

เรื่อง “เทคนิคการเบิกจาย
โครงการ” 
(med_58_5.1_5.8) 

เรื่อง “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เก็บเอกสารสทธ์ิ
กรณีผูปวยในสิทธ์ิ
ประกันสุขภาพและ 
สวัสดิ์การจายตรง/
จายตรง อปท  
(รายที่ 1)” 
(med_58_5.1_5.8) 

วันที่ 4-6 เมษายน 2559 
ณ โรงแรมราวินทรา รี
สอรท พัทยา 

วันที่ 27 
กรกฎาคม 2559  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558 ณ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ  
คณะแพทยศาสตร 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2559 ณ หองประชุม
คอนเวนชั่น ชัน้ 3
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
ณ หองประชุม 5B ชั้น 5 
อาคารศูนยการแพทยฯ 

วันที่ 11 มกราคม 
2559 

มีการเผยแพร    
Website KM  
(med_58_5.1_5.9) 

มีการเผยแพร       
Website KM 
(med_58_5.1_5.9) 

มีการเผยแพร      
Website KM 
(med_58_5.1_5.9) 

มีการเผยแพร      
Website KM 
(med_58_5.1_5.9) 

มีการเผยแพร Website 
KM 
(med_58_5.1_5.9) 

มีการเผยแพร 
Website KM 
(med_58_5.1_5.9) 

จัดโดย :  
งานบริการการศึกษา/   
แพทยศาสตรศึกษา 

จัดโดย :  
งานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

จัดโดย :  
งานบริหารระบบ
คุณภาพ 

จัดโดย :  
งานบริหารระบบ
คุณภาพ 

จัดโดย :  
งานการเงิน 

จัดโดย :  
งานสิทธิประโยชน
และกองทุนสุขภาพ
เหมาจาย 

 
 5.4 บุคลากรกลุมเปาหมายทีก่ําหนดนําแนวทางในการปฏิบติังานตามขอ 3 ไปปฏิบัติและผูรับผดิชอบหรอื
คณะทํางานมีการติดตามผลที่เกิดข้ึนและปญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ 

 ปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดนําผลจากการดําเนินการกิจกรรม เรื่อง เทคนิคการทํางานประจําใหเปน
ประกันคุณภาพ QA to routine-routine to QA) (med_58_5.1_5.10) มาปรับปรุงการจัดการความรูดาน
การเงิน เรื่องเทคนิคการเบิกจายโครงการ (med_58_5.1_5.11) พบวามีบุคลากรของสํานักงานคณบดีและ
ภาควิชายังขาดความเขาใจในกฏระเบียบ หลักเกณฑตางๆ อาจสงผลกระทบตอช่ือเสียง การเงินและดานบริหาร
จัดการของคณะ ฯ ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได ซึ่งเปนเหตุผลที่ตองมีกระบวนการจัดการความรูใน
ประเด็นที่พบปญหาที่ตองรีบดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน คูการใชบริการเพื่อลดข้ันตอนการทํางาน แจกใหกับกลุมเปาหมายนําไปพัฒนางานและถือปฏิบัติ
เปนแนวทางที่ดี 
 5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปการศึกษาน้ีหรือปการศึกษาที่ผานมาที่
นําไปใชงานตามขอ 4 แลวไดผลดีมาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร (Explicit knowledge) และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯ ไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีในปน้ีและปที่ผานมาวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวบรวมเปนองคความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit knowledge) เชน เรื่อง “เทคนิคการ
จัดโครงการใหประสบความสําเร็จและเทคนิคการเบิกงบประมาณ” ไดรวบรวมขอมูลจัดทําเปนลายลักษณอักษร 
เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีตามขอ 4 ออกมาเปนรูปแบบ คูมือ เอกสาร ไฟลขอมูล ใชเปนขอมูลสวนกลาง ผานระบบ 
Internet  และนําองคความรูมาถายทอดลงสูผูปฏิบัติงานที่แทจริงและนําไปใชประโยชนไดสูงสุด อยางมี
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ประสิทธิภาพ   เผยแพรผานระบบสารสนเทศของชองทางในระบบวารสาร Med SWU Weekly และ website 
KM  ของฝายประกันคุณภาพ โดยนําใชในการตรวจประเมินคุณภาพระดับภาควิชาโดยผานระบบ E-SAR 
MEDICINE  จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน Flow chart  ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหกลุมเปาหมายสามารถสืบคน 
และเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ในปการศึกษา 2558 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอเรื่อง “เทคนิคการ
ทํางานประจําใหเปนงานประจํา (QA to routine-routine to QA)” โดยมุงเนนเฉพาะกลุมเปาหมายของ
หนวยงานสํานักงานคณบดี และภาควิชาที่เกี่ยงของในการจัดทําและรวบรวมทําขอมูลเพื่อใชรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ในระดับคณะ ภาควิชา และระดับสํานักงานคณบดี  เตรียมความพรอมนําการประเมินคุณภาพ และ
เทคนิคการเบิกจายโครงการ ซึ่งจัดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อลดความผิดพลาด และสรางแนวปฏิบัติที่ดีให
กลุมเปาหมายใชเปนแนวทางไปปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลา และทรัพยากรได 
(med_58_5.1_5.12) (med_58_5.1_5.13) 
 5.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงช้ีของแผนและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ในปการศึกษา 2558 คณะฯ รวมกับคณะกรรมการการจัดการความรู ในการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการจัดความรูตามตัวบงช้ีของแผนในแตละประเด็นที่รับผิดชอบหลัก พบวามีความสอดคลอง
ยุทธศาสตรที่ 1 สวนกลยุทธที่ S 1.1 โครงการสัมมนาการจัดการความรูประกันคุณภาพ และยุทธศาสตรที่ 7 สวน
กลยุทธศาสตรที ่E1.1 โครงการตามยุทธศาสตร ดานการจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจดานการเงิน บริการ 
ดานการเรียนการสอน ดานวิจัย และดานประกัน คุณภาพ และรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณา 
ลําดับท่ี ดาน หนวยงานท่ีจัด เรื่อง ผลประเมินความสําเร็จ 

1 การเรียนการ
สอน 

งานบรกิารการศึกษา/
งานแพทยศาสตรศึกษา 

การพัฒนาและการ
จัดการหลกัสูตรที่ดี 

- มีแผนการศึกษาโครงสรางและ
ตารางหมุนเวียนการเรียนการ
สอน 

2 บริการ งานสิทธิประโยชน การเพิม่ประสิทธิภาพ
การเกบ็เอกสารสิทธิ
กรณีผูปวยในสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนา
และสวัสดิการจายตรง/
จายตรง อปท.  
(ระยะที่ 1) 

- มีแนวทางปฏิบั ติที่ ดี  และมี
กระบวนการทํางานที่ชัดเจน 

3 การประกัน
คุณภาพ 

งานบรหิารระบบ
คุณภาพ 

เรื่อง การสราง 
Facilitator and KM 
Manager  
 
 
 

- ผลการประเมินโครงการฯ มี
ผูเขารวมทั้งหมด 38 คน คิดเปน
รอยละ 92.16 % บรรลุ
เปาหมาย 
- เพิ่มจํานวนผูจัดการความรู
และผูประสานงาน Facilitator 
และ Note taker 

   เรื่อง เทคนิคการทํางาน
ประจําใหเปนงาน
ประกันคุณภาพ (QA to 
routine-routine to 

- มีผลการประเมินโครงการฯ 
จากผูเขารวมทัง้หมด 52 คน  
คิดเปน 
รอยละ 93 %  
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ลําดับท่ี ดาน หนวยงานท่ีจัด เรื่อง ผลประเมินความสําเร็จ 
QA) วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2559 

บรรลเุปาหมาย 

  
5.7 นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการความรูในป
ตอไป 

 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
7/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 วาระที่ 3.1 เพื่อไปปรับปรุงแผนการจัดการความรูในปตอไป และเปนแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี สรางวัฒนธรรมคุณภาพที่ดีตอองคกร (med_58_5.1_5.14) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_5.1_5.1 นโยบายการจดัการความรู 
med_58_5.1_5.2 ยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ประจาํปงบประมาณ 2557 - 2561 
med_58_5.1_5.3 แผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 

(ยุทธศาสตรที 7 แผนยุทธศาสตรสรางองคกรแหงการเรียนรู) 
med_58_5.1_5.4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ที่ 387/2558 
med_58_5.1_5.5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ/กรรมการประจําสํานักงานคณบดี 
med_58_5.1_5.6 แผนดําเนินการการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 
med_58_5.1_5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัการความรู คณะแพทยศาสตร มศว 

- ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 
- ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559 
- ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 

med_58_5.1_5.8 เอกสารสรุปกิจกรรมโครงการการจัดการความรู   
- เรื่อง “การพัฒนาและการจัดการหลักสูตรที่ดี” 
- เรือ่ง “การเพิม่ประสิทธิภาพการเก็บเอกสารสทธ์ิกรณีผูปวยในสิทธ์ิประกนัสุขภาพและ 
สวัสด์ิการจายตรง/จายตรง อปท (รายที่ 1) ” 
- เรือ่ง “การสราง Facilitator and KM Manager” 
- เรือ่ง “เทคนิคการทํางานประจําใหเปนประกันคุณภาพ QA to routine-routine to QA” 
- เรือ่ง “เทคนิคการเบิกจายโครงการ” 
- เรือ่ง “การทําวิจัยแบบกลุม (Cluster research)”จะจัดวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

med_58_5.1_5.9 แนวปฏิบัติที่ดี 
- เรื่อง “การพัฒนาและการจัดการหลักสูตรที่ดี” 
- เรือ่ง “การเพิม่ประสิทธิภาพการเก็บเอกสารสทธ์ิกรณีผูปวยในสิทธ์ิประกนัสุขภาพและ 
สวัสด์ิการจายตรง/จายตรง อปท (รายที่ 1)” 
- เรือ่ง “การสราง Facilitator and KM Manager” 
- เรือ่ง “เทคนิคการทํางานประจําใหเปนประกันคุณภาพ QA to routine-routine to QA” 
- เรือ่ง “เทคนิคการเบิกจายโครงการ” 
- เรือ่ง “การทําวิจัยแบบกลุม (Cluster research)” จะจัดวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

med_58_5.1_5.10 - สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนาการจัดการความรูการประกันคุณภาพ  
เรื่อง “เทคนิคการทํางานประจําใหเปนงานประกันคุณภาพ QA to routine-routine to QA” 
- ระบบ E-SAR Medicine http://110.77.140.134/esar/index.asp 

med_58_5.1_5.11 หลักฐานแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกนําไปใช เชน คูมือการปฏิบัติงาน คูมือการประกันคุณภาพฯ 
ระดับภาควิชา แนวปฏิบัติการเบกิเงินคาใชจาย 

med_58_5.1_5.12 วารสาร Med SWU Weekly 
med_58_5.1_5.13 Website KM ของฝายประกันคุณภาพ http://www.med.swu.ac.th/qms/ 
med_58_5.1_5.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 7/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559  

วาระที ่3.1  
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 
แนวทางการประเมิน 
 6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง – จุดออนดานบุคลากรความ
ตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและสมรรถนะหลกัหรือวัฒนธรรมองคกร
ของคณะและครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 6.2 มีตัวบงช้ีและคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะทอนผลผลิตและผลลัพธ 
 6.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงช้ีของแผนและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 6.4 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 
ผลการดําเนินการ 

6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง – จุดออนดานบุคลากรความ
ตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียโดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและสมรรถนะหลกัหรือวัฒนธรรมองคกร
ของคณะและครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 คณะฯ มีแผนพัฒนาบคุลากร (med_58_5.1_6.1) โดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรที่ 1 แผนยุทธศาสตร
เพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับของ SMART MED คือ S = Staff focus (med_58_5.1_6.2) 
โดยกําหนดแผนดังน้ี 

1. แผนการพัฒนาผูบริหาร คณะฯมีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการบริหาร ไดแก โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารและหัวหนาหนวยงาน และโครงการ You are a great leader สําหรับรองคณบดี ผูชวยคณบดี 
รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน  นอกจากน้ียังมีการวางแผนในการสงบุคลากรระดับหัวหนา
หนวยงานเขารวมอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง หลักสูตรผูบริหารสถาบันผลิตแพทย (MSE) หลักสูตร 
Leadership for medical school hospital administrator ณ University of south Florida, USA และ
หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป (med_58_5.1_6.3)  

2. แผนการบริหารบุคลากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากจาํนวนบุคลากร และประเภทของบคุลากร (สาย
วิชาการ/สายสนับสนุน) เพื่อการบริหารใหเหมาะสมกับพันธกิจในแตละดาน ซึ่งพิจารณาในประเด็นบริหาร
อัตรากําลังบริหารคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการแขงขันและการขาดแคลนในกลุมวิชาชีพเฉพาะ เชน การ
ขอตําแหนงเพิ่ม การปรับเปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหมี คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน โดยใช  KPI รายบุคคล เปนเครื่องมือในการติดตามผล 
(med_58_5.1_6.4) 

2. แผนการพัฒนาบุคลากร คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนไปพัฒนาตนเอง ดังน้ี 

- ทุนศึกษาตอตางประเทศ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 2,000,000 บาท 
- ทุนประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ จํานวน 2,000,000 บาท 
- ทุนศึกษาตอ/ฝกอบรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,000,000 บาท 
- งบประมาณสนับสนุนใหไปพัฒนาตนเองระยะสั้น            จํานวน 2,000,000 บาท 
แผนพัฒนาบุคลากร กําหนดใหอาจารยแพทยใหมจากทุกภาควิชา เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แพทยศาสตรศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่จัดข้ึนเปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2558 จัดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 
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ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ ภูวนาลีรีสิรท เขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมาซึ่งประกอบดวย สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF:HEd) และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ แพทยสภา พ.ศ. 2555 ภาพรวมหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
คณะแพทยศาสตร ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน อภิปรายบทบาทอาจารยที่ปรึกษา และเทคนิคการให
คําปรึกษา (med_58_5.1_6.5) นอกจากน้ี ยังไดจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรภายนอก 
และจัดอบรมภายในใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมาอยางตอเ น่ือง (med_58_5.1_6.6) 
(med_58_5.1_6.7)    
 6.2 คณะฯกําหนดตัวบงช้ีและคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรอยูในแผน
ยุทธศาสตรที่ 1 Staff focus ซึ่งมีอยู 2 กลยุทธ คือ  
1. กลยุทธที่ S1 จํานวนผูบริหารทุกระดับไดพัฒนาศักยภาพดานผูนําเพื่อการรับรองระดับชาติ (ตัวช้ีวัด KPI S1.1 
ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนํา เปาหมายรอยละ 60)  
2. กลยุทธที่ S2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความผูกพันของบุคลากร คณะแพทยศาสตร (ตัวช้ีวัด KPI S2.1 
ระดับคะแนนบุคลากรที่มี Engagement เปาหมาย≥3.51 จาก 5 คะแนน และตัวช้ีวัด S2.2 รอยละของบุคลากร
เปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักบุคลากร เปาหมายรอยละ ≥80)   

นอกจากน้ี คณะฯยังมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนผานระบบประเมิน KPI ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามพันธกิจหลัก ปละ 2 
ครั้ง โดยกําหนดตัวช้ีวัดบุคลากร Functional competency (med_58_5.1_6.8) ไดแก  

1. การเขารวมประชุมวิชาการดานวิชาชีพหรือประชุมดานงานวิจัย (ภายนอกคณะ) หรือประชุม
แพทยศาสตรศึกษาระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.  การพัฒนาความเปนอาจารยมืออาชีพ การเขารับการอบรมหรือพัฒนาการเรียนการสอน และการเขารวม
ประชุมวิชาการประจําปของคณะหรือเขารวมวันสถาปนาคณะ  

6.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงช้ีของแผนและ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะฯ ประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (med_58_5.1_6.9) โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร Staff focus ดังน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลประเมิน 
(รอยละ) 

แผนยุทธศาสตร เพิม่
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรทุก
ระดับ (Staff Focus) 

กลยุทธที่ S1 จํานวน
ผูบริหารทุกระดับที่ได
พัฒนาศักยภาพดานผูนํา
เพื่อการรบัรองคุณภาพ
ระดับชาติ 

KPI S1.1 ผูบรหิารทุก
ระดับไดรบัการพัฒนา
ดานภาวะผูนํา 

60 98.38 

 กลยุทธที่ S2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสราง
ความผูกพันของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร 

KPI S2.1 ระดับ
คะแนนความผูกพัน
ของบุคลากรทีม่ี 
Engagement  

≥3.51 จาก 5 
คะแนน 

4.36 

  KPI S 2.2 รอยละของ
บุคลากรเปาหมายที่
ไดรับการพัฒนาตาม

≥80 - สายวิชาการ 
56.86 
- สายสนับสนุน 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 กลยุทธ ตัวบงชี้ เปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลประเมิน 
(รอยละ) 

สมรรถนะหลัก
บุคลากร 

86.66 

 
6.4 มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
    การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  จากการประเมินผลความสาํเรจ็ของแผนการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาดานภาวะ
ผูนํา สูงกวาคาเปาหมาย แสดงใหเห็นวาคณะฯ มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาดานผูนําสําหรับผูบริหาร จึง
ควรตอยอดโดยการวางแนวทางในการพัฒนาทักษะบริหารแกบุคลากรรุนใหมๆ 
 สําหรับบุคลากรเปาหมายสายวิชาการ พบวา ผลการประเมินตํ่ากวาคาเปาหมาย คณะฯ จึงควรหา
แนวทางสงเสริมใหไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักทั้งการจัดอบรมภายในหนวยงาน รวมทั้งสนับสนุนทุน
พัฒนาบุคลากรเพื่อใหไปประชุม อบรม สัมมนา และเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศอยางตอเน่ือง  
 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบวา ผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมายแสดงใหเห็นวาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร  
 ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับ (Staff 
Focus) จึงกําหนดใหภาควิชา/หนวยงาน จัดทําแผนฯ สงบุคลากรไปพัฒนาตามสมรรถนะหลักตอไป และในดาน
ความผูกพันของบุคลากร (Engagement) งานทรัพยากรบุคคล จะไดวางแผนพัฒนา Engagement เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางความผูกพันของบุคลากรใหมีมากย่ิงข้ึน 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_6.1 แผนการพัฒนาบุคลากร และการสรางสายความกาวหนา คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2557 - 2561 
med_58_5.1_6.2 แผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ประจําปงบประมาณ 2558-2559 
med_58_5.1_6.3 โครงการพัฒนาผูบริหารคณะแพทยศาสตร 
med_58_5.1_6.4 ขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
med_58_5.1_6.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2558 
med_58_5.1_6.6 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
med_58_5.1_6.7 รายงานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร มศว 
med_58_5.1_6.8 เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด Functional competency 
med_58_5.1_6.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 8/2559  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
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7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 
 7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7.2 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย 
  1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ 
  2) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและ 
  มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานขอมูลครบถวนตามที ่
  กําหนดในระบบ CHE QA online 
 7.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและเช่ือมโยงสูแผน
กลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ 
 7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีพัฒนาการของผล
การดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมินสูงข้ึนกวาปกอน 
 
ผลการดําเนินการ 
 7.1 มีคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารสูงสุดของคณะกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะแพทยศาสตรใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (กสพท) โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ เปนคณะกรรมการอํานวยการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (med_58_5.1_7.1)  คณะฯ กําหนดใหงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูในแผนยุทธศาสตรของคณะ
แพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557-2561 กลยุทธที่ S1.2 คณะแพทยศาสตรไดผานการรับรองคุณภาพ
ระบบ สกอ. สมศ. กพร. สรพ. ทั้ง 4 ระบบ (med_58_5.1_7.2)  นอกจากน้ี คณะฯ ยังไดกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยวางเปาหมายในการเขารับการประเมินในปการศึกษา 
2559   

คณะฯ ไดกํ าหนดนโยบายประกันคุณภาพการ ศึกษา ประกาศใช วันที่  8 เมษายน 2557 
(med_58_5.1_7.3) มีคณบดีและกรรมการประจําคณะเปนผูกําหนดแนวทางและติดตามการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใหเปนวาระสืบเน่ืองในรายงานการประชุมกรรมการ (med_58_5.1_7.4) 
นอกจากน้ี ยังมีการแตงต้ังใหผูบริหารมีสวนรวมรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินงานในองคประกอบตางๆ รวมกับ
หัวหนาหนวยงาน (med_58_5.1_7.5) คณะกรรมการประจําคณะยังไดรวมพิจารณารางรายงานการประเมิน
ตนเองในปการศึกษา 2558 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
(med_58_5.1_7.6)   

คณะฯ แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเปนที่ปรึกษา รองคณบดี
และผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธานและรองประธาน และมีหัวหนาหนวยงานทุกทานรวมเปน
กรรมการเพื่อดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (med_58_5.1_7.7) และมีหนวยงานงาน
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บริหารระบบคุณภาพเปนหนวยสนับสนุนในดานการประกันคุณภาพจัดทําคูมือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสํานักงานคณบดี เพื่อใชประกอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
(med_58_5.1_7.8) นอกจากน้ียังไดพัฒนาระบบ E-SAR Medicine Online เพื่อใชในการตรวจประเมินระดับ
ภาควิชา (med_58_5.1_7.9) ในปการศึกษา 2558 คณะฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน
ทั้งระดับภาควิชา หลักสูตร และสํานักงานคณบดี (med_58_5.1_7.10)  

7.2 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย 
  1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพและ 
  2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานขอมูลครบถวนตามที่กําหนดในระบบ CHE QA 
online 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพไดกําหนดแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพโดยจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงาน (med_58_5.1_7.11) เพื่อควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
1) ฝายประกันคุณภาพไดนําผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของปการศึกษา 2557 นําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เปนวาระที่ 3.1.1 
(med_58_5.1_7.12)  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยตอไป (med_58_5.1_7.13)  
และมีการติดตามตัวช้ีวัดดานการประกันคุณภาพการศึกษาและสรุปผลการประเมินตนเองระดับคณะรอบ 6 เดือน 
(med_58_5.1_7.14) 2) คณะฯ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ ลงในระบบ
รายงานขอมูลของมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ 3/2559 
วันที่ 23 มีนาคม 2559  วาระที่ 3.2 (med_58_5.1_7.15) 

ในปการศึกษา 2558 นอกเหนือจากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑสกอ.แลว 
คณะฯยังไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการบมเพาะสูความเปนเลิศ (EdPEx Incubation project) จากสกอ. โดย
มีการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาการบริหารงาน (Tools training) การตรวจเย่ียม
จากผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหขอเสนอเชิงพัฒนา จัดอบรมใหความรูเกณฑ EdPEx แกบุคลากร หัวหนางานและผูบริหาร 
และการนําเกณฑไปใชในการพัฒนาระบบงาน คณะฯยังมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx 
เพื่อขอการเขารับการประเมินคุณภาพในปการศึกษา 2559  (med_58_5.1_7.16) (med_58_5.1_7.17) 

 
7.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและเช่ือมโยงสูแผน

กลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ 
คณะแพทยศาสตรไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557 ไปจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะตามตัวบงช้ีของ 5 องคประกอบ ประจําปการศึกษา 2558 (med_58_5.1_7.13) และเช่ือมโยง
ไปสูแผนกลยุทธของคณะฯ ดานงานวิจัย (R1) พัฒนาศูนยงานวิจัยเพื่อสรางงานวิจัยระดับนานาชาติ (R2) พัฒนา
วารสารการแพทยฯ (R4) สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ และดานบริการวิชาการ (Ma2) สรางชุมชนตนแบบดาน
สุขภาพ (med_58_5.1_7.18)  

นอกจากน้ี คณะฯ ยังนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ
บริหารงาน โดยเช่ือมโยงไปสูการจัดทําแผนกลยุทธฉบับใหม (SMART) ซึ่งประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก คือ 
Service & Health promotion to Excellence, Management  to Excellence, Academic to 
Excellence, Research to Excellence และ Toward international level (med_58_5.1_7.19) 
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 7.4 มีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีพัฒนาการของผล
การดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมินสูงข้ึนกวาปกอน 

 คณะแพทยศาสตรไดมีการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมี
พัฒนาการของผลการดําเนินงานในภาพรวมเพิ่มข้ึนจาก 4.33 ในปการศึกษา 2557 เปน 4.45 ในปการศึกษา 
2558 (med_58_5.1_7.20) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_7.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะฯ 
med_58_5.1_7.2 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ประจําปงบประมาณ 2557-2561 
med_58_5.1_7.3 นโยบายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
med_58_5.1_7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
med_58_5.1_7.5 คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามองคประกอบของระบบคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2558  
med_58_5.1_7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
med_58_5.1_7.7 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
med_5_5.1_7.8 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา ระดับหลักสตูร ระดับคณะ และระดับ

สํานักงานคณบดี 
med_58_5.1_7.9 หนา Website ระบบ E-SAR Medicine (http://110.77.140.134/esar/index.asp) 
med_58_5.1_7.10 ผลการประเมินคุณภาพ หลกัสูตร ภาควิชา และสํานักงานคณบดี 
med_58_5.1_7.11 ปฏิทินการดําเนินงาน 
med_58_5.1_7.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 10/2558 

วันที่ 23 เดือน กันยายน 2558   
med_58_5.1_7.13 แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
med_58_5.1_7.14 ตารางสรปุผลการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558  

(รอบ 6 เดือน) 
med_58_5.1_7.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครัง้ที่ 3/2559  

วันที่ 23 มีนาคม 2559 
med_58_5.1_7.16 โครงการ MEDSWU สูความเปนเลิศ 
med_58_5.1_7.17 รายงานการประเมินตนเอง (SAR-EdPEx) 
med_58_5.1_7.18 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2557 - 2561 
med_58_5.1_7.19 แผนยุทธศาสตร SMART ปงบประมาณ 2559 - 2562 
med_58_5.1_7.20 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 7 ขอ 5  
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 7 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี สกอ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา   เบอรโทรศัพท 081-630-2610 
    รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก เบอรโทรศัพท 084-091-8989 
    ประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ   เบอรโทรศัพท 087-989-0258 
    คุณภัณฑารักษ  พรหมแกว                         เบอรโทรศัพท 081-3413-316 
      คุณจันทรทิมา  เจริญสิงห                             เบอรโทรศัพท 082-345-3774 
    คุณสุนันทา  ปนมุข     เบอรโทรศัพท 085-239-5995 
    คุณฐานียา  กําเนิดนนท    เบอรโทรศัพท 081-494-6292 
    คุณสุรีรัตน  เรืองศรี                             เบอรโทรศัพท 090-775-9469 
    คุณนิตยา รักนุน    เบอรโทรศัพท 091-049-9438 
     
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ การ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ผลการดําเนินการ 

คณะแพทยศาสตร มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (แผนภูมิที่ 1) ทุกหลักสูตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
เพื่อรับผิดชอบ ดําเนินการ กํากับ ติดตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร 
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        แผนภูมิที่ 1 

 
คณะฯ มีหลักสูตร 7 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิต 

5 หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพตามองคประกอบดังน้ี 
ลําดับท่ี องคประกอบ ระบบกํากับการดําเนินงาน 

1 การกํากบัมาตรฐาน 1.1 มีคณะกรรมการในการกลั่นกรองอาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ ใหมี
คุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน 
1.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรทําหนาที่ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนด 
1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่ใหความรูดานการ
จัดทําและติดตามการจัดทํา มคอ.3-6 ใหไดครบถวนตาม
กําหนดเวลาและจัดทํา มคอ.7  

2 บัณฑิต 2.1 มีการติดตามการแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

3 นิสิต 3.1 มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ทําหนาที่ควบคุมกํากบั
ติดตามการรบันิสิต การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
3.2 มีคณะกรรมการรับนิสิตใหมเปนผูดําเนินการคัดเลือกนิสิตใหม
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ลําดับท่ี องคประกอบ ระบบกํากับการดําเนินงาน 
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 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจาํ
หลักสูตรไปพัฒนาความรูดานแพทยศาสตรศึกษา 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน 

5.1 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในการกํากับใหมีการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน เริ่มต้ังแตปการศึกษา 
2555  

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1 มีการสํารวจและวิเคราะหความเพียงพอสิง่สนับการเรียนรูที่
เกี่ยวของกบัหลักสูตร 
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_1.1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร 
med_58_5.2_1.2 คูมือหลักสูตร (มคอ. 2) ทั้ง 7 หลักสูตร  
med_58_5.2_1.3 http://www.med.swu.ac.th/tqf/ (มคอ. 3-6)  
med_58_5.2_1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร  

 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 
ผลการดําเนินการ 

ทั้ง 7 หลักสูตรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร (med_58_5.2_2.1) ทําหนาที่รับผิดชอบ 
บริหารกํากับติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย
ประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีการรายงานผลการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 
7/2558 วันที่  30 มิ ถุนายน 2558 (med_58_5.2_2.2),  ครั้ งที่  8/2558 วันที่  22 กรกฎาคม 2558 
(med_58_5.2_2.3) และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (med_58_5.2_2.4)  
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_5.2_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร 
med_58_5.2_2.2 รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
med_58_5.2_2.3 รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 
med_58_5.2_2.4 รายงานการประชุมประจําคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน 

คุณภาพหลักสตูร 
 
ผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาของหลักสูตรดังน้ี  
1. ดานงบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาทุกหลักสูตร 41,141,700  บาทตอปการศึกษา 
(med_58_5.2_3.1) 
2. ดานบุคลากร มีการพฒันาอาจารยประจําหลักสูตรโดยสนับสนุนใหไปอบรม/สัมมนา เพื่อพฒันาความรูดาน
แพทยศาสตรศึกษา (med_57_5.2_3.2) 
3. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีการสํารวจ และวิเคราะหสิง่สนับสนุนการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
เพื่อพจิารณาปรับปรงุในสวนที่ยังเพียงพอ ผลการสํารวจมี ดังน้ี (med_57_5.2_3.3) 

รายการ ประสานมิตร 
องครักษ 

อาคารคณะแพทย ศูนยการแพทยฯ 
อาคารเรียน - อาคารพรีคลินิกและ

วิทยาศาสตร 10 ชั้น 
- อาคารกายวิภาคศาสตร  

7 ชั้น 

อาคารเรียนและปฏิบตัิการ    10 
ชั้น 

อาคาร 16 ชั้น มีจํานวนเตียง
ผูปวย 400 เตียง พรอมระบบ 
ปฏิบตัิการ Electrical 
Medical Record (EMR) 

หองเรียน -  หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีน่ัง 2 
หอง 

-  หองบรรยาย 30 ท่ีน่ัง 2 หอง 
-  หองเรียนกลุมยอย 33 หอง 
-  หองเรียนปฏบิัติการ 3 หอง 

-  หองเรียนบรรยาย 200 ท่ีน่ัง     
2 หอง 

-  หองเรียนกลุมยอย 10 หอง 
-  skill lab 

-  หองเรียนบรรยาย 150 ท่ีน่ัง  
1 หอง 

-  หองเรียนบรรยายภาควิชา 
9 หอง 

หองประชุมพรอม
ระบบ 
Teleconference 

2 หอง 2 หอง 2 หอง 

งานวิจัย หองวิจัยยอย 4 หอง ไดรับจัดสรรพ้ืนท่ีชั้น 10 ให
เปนหองปฏิบัติการวิจัย 
และอยู ร ะหว างการเสนอ
ประมูลราคากอสราง 

 
 หองเคร่ืองมือกลาง 3 หอง 
 หองเลีย้งสัตวทดลอง 1 หอง 

หองสมุด ใชสํานักหอสมุดกลาง หองสมุดคณะแพทยศาสตร  
- หองประชุมยอย 50 ท่ีน่ัง 
- หอง IT Training 20 ท่ีน่ัง 
- หองคนควารวม 20 ท่ีน่ัง 
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รายการ ประสานมิตร 
องครักษ 

อาคารคณะแพทย ศูนยการแพทยฯ 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 10 ท่ีน่ัง 
- ท่ีน่ังอานหนังสือรวม 60 ท่ีน่ัง 
- ท่ีน่ังอานหนังสือเดี่ยว 15 ท่ีน่ัง 

หองสืบคนขอมูล - จัดเปนหองบริการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง 
- มีเคร่ืองคอมพิวเตอรบริการ 30 เคร่ือง 
- คอมพิวเตอรแบบสื่อสารท่ัวไปชนิดพกพา (I-pad) จํานวน 19 

ชุด 
หองปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร 

- อยูภายในหองสมุด 

หอพัก - - หอพักนิสิตแพทย 4 หลัง   จํานวน  184  หอง 
- หอพักแพทย 1 หลัง   จํานวน 108  หอง 
- หอพักบุคลากร 1 หลัง   จํานวน 108  หอง 
- หอพักอาจารย 1 หลัง  จํานวน  72  หอง 
- หอพักพยาบาล 1 หลัง จํานวน  108 หอง 

เครือขายบริการ 
อินเตอรเน็ต (WIFI) 

มี WIFI ในพ้ืนท่ีของอาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตรและองครักษ ศูนยการแพทยฯ และ
หอพักนิสิตแพทยศาสตรทุกตึก รวมจํานวนท้ังสิ้น 159 จุด 

 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตทุกรายวิชาของพรีคลินิกไดบริหารรายวิชาโดยอาศัยโปรแกรม A-tutor 

และบางรายวิชาของคลินิกใชโปรแกรม Moodle เพื่อเปนการสื่อสาร และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
นอกจากองคประกอบในหองเรยีน และแหลงคนควาหาความรูแลว คณะแพทยศาสตรไดใหความสําคัญดานอาคาร
สถานที่ ความสะอาด และความปลอดภัยของอาคารเรียน ทั้งฝงประสานมิตรและองครักษ เน่ืองจากเปนทั้งอาคาร
เรียน และปฏิบัติการดานการเรียนการสอน โรงพยาบาล และสถานที่ปฏิบัติงาน และที่พักของบุคลากร อีกทั้งยัง
เปนที่จัดกิจกรรมตางๆ ของนิสิต คณะแพทยศาสตรจึงไดตกแตงสถานที่ใหสวยงาม กอใหเกิดความสุขใจแก
บุคลากร นิสิต และผูมารับบริการ และมีการจางบริษัททําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลตามจุด
ตางๆ ที่กําหนดไว มีการแลกบัตรเขาออกสําหรับบุคคลภายนอกที่จะข้ึนอาคารเรียนทั้งสองฝง นอกจากน้ียังมีการ
ติดต้ังระบบกลองวงจรปด เพื่อปองกัน และตรวจสอบเหตุการณภายในบริเวณตางๆ ทั้งภายใน และภายนอก
อาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และที่จอดรถ คณะแพทยศาสตร จึงไดมีการมอบหมายงานใหหนวยงานตางๆ มี
หนาที่ดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ไดแก  

- งานเวชนิทัศนดูแลหองประชุม หองเรียน โสตทัศนูปกรณ และผลิตสื่อการเรียนรู 

- งานบริการการศึกษา ดูแลระบบการจัดการหองเรียน และหองปฏิบัติการ ฝงประสานมิตร 

- งานแพทยศาสตรศึกษา ดูแลระบบการจัดการหองเรียน และหองปฏิบัติการ ฝงองครักษ 

- สํานักงานคณบดี งานอาคารสถานที่ และงานชาง ดูแลระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และอาคาร

เรียน 

- งานคอมพิวเตอร ดูแลระบบคอมพิวเตอรทั้งสองวิทยาเขต 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_5.2_3.1 สรุปงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรปงบประมาณ 2558 
med_58_5.2_3.2 สรุปรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรที่เขารวมอบรมและสัมมนา  
med_58_5.2_3.3 ภาพถายหองเรียนและหองปฏิบัติการ/ภาพถายอุปกรณการศึกษา 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 
ผลการดําเนินการ 

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรครบถวนทุกหลักสูตร ในวันที่ 6, 8 และ13 กรกฎาคม 2559 
(med_58_5.2_4.1) และรายงานผลการประเมินหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (med_58_5.2_4.2) 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_4.1 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 7 หลักสูตร 
med_58_5.2_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  

 
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง

ตอเน่ือง 
 

ผลการดําเนินการ 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2558 (med_58_5.2_5.1) มาจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง
(med_58_5.2_5.2) 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 
med_58_5.2_5.2 แผนพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงหลักสูตร 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ผานครบ ทั้ง 7หลักสูตร (med_58_5.2_6.1)   
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_6.1 ผลการประเมินจากการประเมินหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเองปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5  
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี      เบอรโทรศัพท 081-647-5637 

  รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ  เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
    รองคณบดีทุกทาน  
ผูรายงานผล : หัวหนางานทุกทาน 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการใชขอมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ท่ีมีความสูญเสีย 
(Waste) เพ่ือทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอยางนอย 1 กระบวนการ 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีนโยบายการบริหารโดยใชระบบบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management System) เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตทรัพยากรที่จํากัด คณะฯกําหนดใหทุกหนวยงานหลักคัดเลือกกระบวนการ
ที่มีความสูญเสียเพื่อปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ในปการศึกษา 2558 ทุกหนวยงานหลักได
จัดทําโครงการบริหารงานโดยใชระบบจัดการแบบลีน (Lean Management System) โดยใชขอมูล วิเคราะห 
และคัดเลือกกระบวนการทํางานที่มีความสญูเสยีเพือ่นํามาปรับปรุงทั้งสิ้น 7 กระบวนการ (med_58_5.1_1.1) ดังน้ี  

กระบวนการ ชื่อโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. การแจงผลอนุมัติโครงการ ลดทรพัยากรสิ้นเปลืองในการแจงโครงการ นโยบายและแผน 
2. การจองหองประชุม การลดเวลาการจองหองประชุมดวยการจอง

ระบบ online 
โสตทัศนศึกษา 

3. การคืนหลักประกันสัญญาแก
คูสัญญา 

การลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา คลังและพัสดุ 

4. การเกบ็ขอมลูดาน
แพทยศาสตรศึกษา 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บ
ขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา 

แพทยศาสตรศึกษา 

5. การจัดประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมวิจัย 

การจัดประชุมคณะกรรมการสงเสรมิวิจัยและ
พัฒนาโดยใชคอมพิวเตอรพกพา เพื่อลด
จํานวนกระดาษ 

วิจัยและวิเทศสัมพันธ 

6. การประกันคุณภาพระดับ
ภาควิชา 

การประกันคุณภาพระดับภาควิชาโดยใช
หลักการ lean management 

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

7. การจัดซื้อหนังสอืจนถึงการ
นําหนังสอืข้ึนช้ัน 

Lean management การจัดซื้อหนังสือจนถึง
การนําหนังสือข้ึนช้ัน 

หองสมุด 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_1.1 สรุปโครงการบริหารจัดการแบบลีน 

 
2. มีการวิเคราะหกระบวนการทํางานตามเกณฑขอ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
 
ผลการดําเนินการ 
 ทุกหนวยงานที่ดําเนินงานตามระบบการบรหิารจัดการแบบลีนไดทําการวิเคราะหกระบวนการทํางานและ
ระบุสาเหตุของความสูญเสียตางๆ (med_58_5.1_2.1) ดังน้ี 
 ชื่อโครงการ สาเหตุของความสูญเสีย ชวงเวลาท่ีดําเนินงาน 

1. ลดทรพัยากรสิ้นเปลืองในการ
แจงโครงการ 

กระบวนการเดิมตองสงหนังสือแจงผลไป
ยังหนวยงานตางๆทําใหสิ้นเปลอืงเวลา
และทรัพยากรสิง่พิมพ (Over-
processing, waiting) 

1 ตุลาคม 2558 – 30 
กันยายน 2559 

2. การลดเวลาการจองหอง
ประชุมดวยการจองระบบ 
online 

กระบวนการเดิมตองจองผานใบจองทํา
ใหสิ้นเปลืองเวลา ทรพัยากรสิ่งพมิพและ
อาจมีความคลาดเคลื่อน  

1 ตุลาคม 2558 – 31 
ธันวาคม 2559 

3. การลดระยะเวลาการคืน
หลักประกันสัญญา 

กระบวนการเดิมมรีะยะเวลาดําเนินการ
และข้ันตอนการดําเนินงานมาก (Over-
processing) 

1 ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการเกบ็ขอมลูดาน
แพทยศาสตรศึกษา 

กระบวนการเก็บขอมลูเดิมใชการกรอก
ขอมูลในกระดาษทําใหสิ้นเปลอืงเวลา
ทรัพยากรสิง่พิมพและไมสามารถ
วิเคราะหผลได 

Phase 2 
ปการศึกษา 2558 

5. การจัดประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมวิจัยและพฒันาโดยใช
คอมพิวเตอรพกพา เพื่อลด
จํานวนกระดาษ 

กระบวนการเดิมใชกระดาษในการพิมพ
วาระการประขุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมทําใหทรัพยากร
สิ่งพมิพ 

ปการศึกษา 2558 

6. การประกันคุณภาพระดับ
ภาควิชาโดยใชหลักการ lean 
management 

กระบวนการเดิมมีการใชทรัพยากรทัง้
ดานบุคลากร ระยะเวลาดําเนินการ และ
เงินจํานวนมาก เน่ืองจากข้ันตอนการ
ดําเนินงานที่ยุงยากและซ้ําซอน (Over-
processing, Rework) 

การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชา  
ปการศึกษา 2558 
27 มิถุนายน 2559 

7. Lean management การ
จัดซื้อหนังสือจนถึงการนํา
หนังสือข้ึนช้ัน 

กระบวนการเดิมมรีะยะเวลาดําเนินการ
และข้ันตอนการดําเนินงานมาก (Over-
processing) 

1 มิถุนายน 2559 - 24 
มิถุนายน 2559 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_2.1 สรุปโครงการบริหารจัดการแบบลีน 

 
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีมีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ท่ีจะใช

ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 
 
ผลการดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2558 โครงการที่ใชระบบการบริหารแบบลีนในการดําเนินงานไดกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย 
และผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. ลดทรพัยากรสิ้นเปลืองในการ

แจงโครงการ 
1.ลดการใชกระดาษเปน 0 แผน 
2.ลดการทํางานของธุรการ 
3.ไมมีการสูญหายของเอกสาร  

ใช 45 แผน 
ไมมีการทํางาน 
เอกสารสูญหาย=0 

2. การลดเวลาการจองหองประชุม
ดวยการจองระบบ online 

1.ความพึงพอใจของผูใชระบบ มากกวา รอยละ 
80 
2.มีการจัดทําโปรแกรมการจอง online 

รอยละ 85 
 
มี 

3. การลดระยะเวลาการคืน
หลักประกันสัญญา 

1.จํานวนข้ันตอนปฏิบัติงานทีล่ดลงรอยละ 20 
2.จํานวนวันปฏิบัติงานลดลงรอยละ 20 
3.จํานวนเอกสารแบบฟอรมลดลงรอยละ 50 

ลดลงรอยละ 30 
ลดลงรอยละ 25 
ลดลงรอยละ 66 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการเก็บขอมูลดาน
แพทยศาสตรศึกษา 

โครงการยอยโปรแกรมการกรอกขอมูลออนไลน 
1.มีโปรแกรมการกรอกขอมลูออนไลนสําหรับ
นิสิตใหมที่ใชงานไดจรงิ 
2.จํานวนกระดาษที่ใชในการกรอกแบบฟอรม
ประวัตินิสิตใหมลดลง มากกวารอยละ 50 

 
มีโปรแกรม 
 
รอยละ 100 

โครงการยอยการกรอกแบบสอบถามออนไลน 
1.มีการจัดทําแบบสอบถามออนไลนอยางนอย 1 
แบบสอบถาม 
2.จํานวนกระดาษที่ใชในการกรอกแบบสอบถาม
ออนไลนลดลง มากกวารอยละ 80 

 
มี  
 
รอยละ 100 

โครงการยอยคลงัขอสอบ 
1.มีโปรแกรมคลังขอสอบ comprehensive ที่ใช
งานไดจริง 

 
มีโปรแกรม 

5. การจัดประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมวิจัยและพฒันาโดยใช
คอมพิวเตอรพกพา เพื่อลด
จํานวนกระดาษ 

ลดการใชกระดาษเปน 0 แผน ไมมีการใชกระดาษ 

6. การประกันคุณภาพระดับ
ภาควิชาโดยใชหลักการ lean 
management 

1.จํานวนวันประเมินลดลงเหลือเพียง 1 วัน 
2.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ รอยละ 50 
3.คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ

1 วัน 
ลดลงรอยละ 70  
คะแนนความพึง
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ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
มากกวา 4.0 พอใจภาพรวม = 

4.5 
7. Lean management การ

จัดซื้อหนังสือจนถึงการนํา
หนังสือข้ึนช้ัน 

ระยะเวลาในการจัดหนังสือ ต้ังแตการดําเนินการ
จัดซื้อจนถึงการนําหนังสือข้ึนช้ันลดลง รอยละ 
35 

ลดลง รอยละ 22.4 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลกัฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_3.1  โครงการลดทรัพยากรสิ้นเปลืองในการแจงโครงการ 
med_58_5.1_3.2  โครงการลดเวลาการจองหองประชุมดวยการจองระบบ online 
med_58_5.1_3.3  โครงการลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา 
med_58_5.1_3.4  โครงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา 
med_58_5.1_3.5  โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและพัฒนาโดยใชคอมพิวเตอรพกพา   

 เพื่อลดจํานวนกระดาษ 
med_58_5.1_3.6  โครงการประกันคุณภาพระดับภาควิชาโดยใชหลักการ lean management 
med_58_5.1_3.7  โครงการ Lean management การจัดซื้อหนังสือจนถึงการนําหนังสือข้ึนช้ัน 

 
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนท่ีระบุในเกณฑขอ 3 
 
ผลการดําเนินการ 
 โครงการที่ดําเนินการโดยใชหลักการ Lean Management มีการดําเนินงานตามแผนการปรบัปรุง
กระบวนการตามชวงเวลาที่ระบุไวตามตารางในตัวช้ีวัดที่ 2 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_4.1  โครงการลดทรัพยากรสิ้นเปลืองในการแจงโครงการ 
med_58_5.1_4.2  โครงการลดเวลาการจองหองประชุมดวยการจองระบบ online 
med_58_5.1_4.3  โครงการลดระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญา 
med_58_5.1_4.4  โครงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา 
med_58_5.1_4.5  โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิจัยและพัฒนาโดยใชคอมพิวเตอรพกพา  

 เพื่อลดจํานวนกระดาษ 
med_58_5.1_4.6  โครงการประกันคุณภาพระดับภาควิชาโดยใชหลักการ lean management 
med_58_5.1_4.7  โครงการ Lean management การจัดซื้อหนังสือจนถึงการนําหนังสือข้ึนช้ัน 

 
 
 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 141 

 

5. การติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา 

 
ผลการดําเนินการ 
 หนวยงานที่รับผิดชอบไดทําการประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการดังตารางในตัวช้ีวัดที่ 3 
และรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (med_58_5.1_5.1) และคณะกรรมการประจําคณะ 
(med_58_5.1_5.2)  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.1_5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

 ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 วาระที่ 3.3 
 ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 3.4 
 ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 2 ธันวาคม 2558 วาระที่ 3.4 
 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 วาระที่ 3.4 
 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 3.2 

med_58_5.1_5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2559  
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 1.1.5 

 
6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานตอไป เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

หรือปรับใหเปนกระบวนการทํางานใหมท่ีไดประสิทธภิาพและทําการเผยแพรสูผูท่ีเก่ียวของ 
 
ผลการดําเนินการ 
 จากผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใชหลักการ Lean 
Management มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ตองการใหฝายประกันประสานการเก็บขอมูลจากสวนกลางทําใหภาควิชาไมตองสงขอมูล 2 รอบ 
2. ตัวช้ีวัดที่เปนรูปธรรม เหมาะกับบริบทของภาควิชาคลินิกและพลีคลินิก 
3. การประเมินที่ไมยุงยาก เสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 
แนวทางการปรับปรุง 
1. ฝายประกันจัดทําขอมูลกลางใหในตัวช้ีวัดที่สามารถประสานงานกับหนวยงานปลายทางผูรับผลงาน และให
ภาควิชาเติมขอมูลสวนที่ขาด 
2. ปรับตัวช้ีวัด โดยเนนในสวนของ outcome และสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 
3. พัฒนารูปแบบของแบบประเมินเปนแบบ online 
 ฝายประกันคุณภาพไดนําแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาโดยใช  หลักการ 
Lean Management แลกเปลี่ยนเรียนรูในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 6 
สถาบัน วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 
5 กรกฎาคม 2559 สําหรับโครงการ Lean management อื่นๆเปนการดําเนินการภายในคณะยังไมมีการ
เผยแพรสูหนวยงานภายนอก 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

med_58_5.1_6.1  Power point สรปุผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  
 ภาควิชาโดยใช  หลักการ Lean Management 

med_58_5.1_6.2  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 6 สถาบัน 
med_58_5.1_6.3  การดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 5  
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ตัวบงช้ี มศว 5.2 การดําเนินการตามมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี      เบอรโทรศัพท 081-647-5637 
    รองคณบดีฝายกายภาพและสิง่แวดลอม  เบอรโทรศัพท 086-096-1314 

  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เบอรโทรศัพท 090-987-2795  
    รอง ผอ.ศูนยการแพทยฯ ฝายสนับสนุนการแพทยฯเบอรโทรศัพท 081-559-1661 
    รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ   เบอรโทรศัพท 086-970-8900 
ผูรายงานผล : คุณเสาวนีย  จนัทรนอย                         เบอรโทรศัพท 086-814-4629 
      คุณสมพจน  หวลมานพ                             เบอรโทรศัพท 081-754-7063 
    คุณอํานาจ  พลอยพลาย    เบอรโทรศัพท 087-995-5188 
    คุณไชยนันท  คุมเพื่อน    เบอรโทรศัพท 084-334-4090 
     
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมผูีรับผิดชอบดําเนินการ 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ได ดํ า เ นินการตามนโยบายดานมาตรการรักษ สิ่ งแวดล อมและประห ยัดพลั ง ง าน
(med_58_5.2_1.1) โดยมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ (กลยุทธที่ Ma6) (med_58_5.2_1.2) โดยมี
คณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานและงานบริหารและธุรการเปนผูรับผิดชอบหลัก
(med_58_5.2_1.3) ในการดําเนินงานโครงการรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร โดยถายทอดลงสู
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตางๆ  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_1.1 ประกาศนโยบายดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 
med_58_5.2_1.2 แผนยุทธศาสตรของคณะฯ ปงบประมาณ 2557-2558  
med_58_5.2_1.3 คําสั่งแตงต้ัง/ผูรับผิดชอบคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 
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2. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
และคาเปาหมายท่ีตองการบรรล ุ

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานในแผนปฏิบัติการประจําป
ของคณะแพทยศาสตรและกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน คือ Ma 6.1 ระบบวิศวกรรม
พื้นฐานที่มีปญหาไดรับการปองกันและ / หรือแกไขอยางนอย 2 ระบบตอป (med_58_5.2_2.1) โดยมีการดําเนิน
โครงการรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร  โดยมีเปาหมายใหบุคลากร นิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานนอยลงประมาณรอยละ 10 (med_58_5.2_2.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_2.1 แผนการดําเนินการประจําปดานมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานแผน

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของคณะแพทยศาสตร 
med_58_5.2_2.2 โครงการรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร   

 
3. มีระบบและกลไกท่ีสงเสริมใหบุคลากรและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ ไดประกาศเปนมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน (med_58_5.2_3.1) เพื่อให
บุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกสาธารณใหเกิดกับบุคคลในดานการรักษาสิ่งแวดลอม
โดยชวยกันประหยัดทรัพยากรหรือพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย โดยมีการแจงเวียนและ
ประชาสัมพันธ (med_58_5.2_3.2) ใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัดและมีการติดตามการ
ดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนดในที่ประชุม (med_58_5.2_3.3) (med_58_5.2_3.4) 
  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_3.1 ประกาศมาตรการในการประหยัดพลังงานของคณะแพทยศาสตร 
med_58_5.2_3.2 หนังสือแจงเวียนใหหนวยงานทราบ 
med_58_5.2_3.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ  
med_58_5.2_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลงังาน  

เพื่อพจิารณา 
 
4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน พรอมท้ังรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 
ผลการดําเนินการ 
 คณะฯ มีการจัดโครงการและรณรงคประหยัดพลังงานคณะแพทยศาสตร เพื่ อจัดระบบสราง
สภาพแวดลอมใหบุคลากรในองคกรไดมีสวนรวม และสัมผัสกิจกรรมที่เปนรูปธรรม โดยมีการประชาสัมพันธติด
โปสเตอรรณรงคการประหยัดพลังงาน เพื่อใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด เชน การเปด -ปด 
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เครื่องปรับอากาศ เครื่องใชไฟฟา ตามระยะเวลาที่คณะแพทยฯ กําหนดและมีจัดแยกขยะการลดปริมาณขยะและ
จัดการของเสียเปนตน นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานติดตามแผน
และผลการดําเนินงาน (med_58_5.2_4.1) โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (med_58_5.2_4.2)   
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_4.1 สรุปการติดตามผลการดําเนินงาน 
med_58_5.2_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

 
5. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใชในการแกไขปรับปรุงหรือ

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานปตอไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะฯ (med_58_5.2_5.1)           
มีขอเสนอแนะสมควรใหมีกิจกรรมดานรณรงคประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึนใหหลากหลายรูปแบบเพื่อใหสามารถลด
คาใชจายไดตามเปาหมายที่ต้ังไว (รอยละ 10) (med_58_5.2_5.2) สรางวัฒนธรรมการประหยัดพลงังานของคณะ
แพทยศาสตร มศว โดยการปดไฟชวงพักเที่ยง การข้ึนลงบันไดแทนการใชลิฟต 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
med_58_5.2_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่8/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  
med_58_5.2_5.2 แผนรณรงคประหยัดพลังงานปงบประมาณ 2559  

 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี 
เปาหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5  
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนท่ีควรพัฒนา 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2558 
องค 

ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 6 2.55 5.00 3.80 3.58 การดําเนินงานระดับดี 
2 3 5.00 5.00 4.07 4.69 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
5 4 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 15 4 9 2 -  
ผลการประเมิน 3.16 5.00 3.94 4.37 การดําเนินงานระดับดี 

 
 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 

1. หลักสูตรที่คณะรบัผิดชอบมีมาตรฐานในระดับดีถึงดีมาก โดยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
แพทยศาสตรโครงการรวมฯ อยูในระดับดีมาก สวนหลักสูตรแพทยศาสตร ภาคปกติ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาระดับปรญิญาโทและเอก อยูในระดับดี 

2. คณะมีการกําหนดจุดเดนของหลักสูตรแพทยศาสตร โดยมุงเนนใหนิสิตแพทยสามารถทํางานรวมกับ
ชุมชนไดอยางดีเย่ียม และพฒันาทักษะการทําวิจัย 

3. นิสิตแพทยมโีอกาสในการเรียนรูและพัฒนาทกัษะการทําวิจยัในตางประเทศ สงผลใหนิสิตแพทยสรวิศ 
โอสถาพันธุ ไดรับพระราชทานทุน "โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล" ประจําป 2558 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรจัดกิจกรรมประชาสมัพันธหลักสูตรและรบัฟงเสียงสะทอนจากนักเรียน/ผูปกครอง เพื่อเพิ่มโอกาส

การแข็งขันของแตละหลักสูตร 
2. อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย จงึควรสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน 

1. มีการวางระบบในการพัฒนาดานวิจัยอยางเปนรปูธรรม ไดแก จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิจัย จัดต้ัง
คณะกรรมการพฒันางานวิจัย R to R จัดสรางศูนยวิจัยคลนิิก การสนับสนุนการตีพมิพในวารสาร
นานาชาติ การสนับสนุนการทําวิจัยแบบกลุม Cluster research 

2. อาจารยมีศักยภาพในการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมจนไดรับรางวัลดานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 
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โอกาสในการพัฒนา 
1. อาจารยบางสวนยังขาดประสบการณและเวลาในการทํางานวิจัย จงึควรมหีนวยงานสนับสนุนการทําวิจัย

คลินิก เนนการทําวิจัย R to R การเช่ือมโยงงานวิจัยทางพลคีลินิกกับคลินิก และใชระบบแพทยประจํา
บานเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย 

2. สนับสนุนใหมกีารนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสงู สูการใชงานทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน 

1. คณะฯ มีโรงพยาบาลเปนของตนเอง ทําใหสามารถดําเนินการโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะฯ ควรมีการวางแผนงานบรกิารวิชาการ เพือ่ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรมากทีสุ่ด 
 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 

ไมม ี
โอกาสในการพัฒนา 

ไมม ี
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน 

1. คณะมีนโยบายในการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการบริหารงาน โดยไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการบม
เพาะสูความเปนเลิศ ของสกอ. สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทัง้เชิงนโยบายและระบบการทํางาน 

2. ทีมบริหารกําหนดนโยบายการนําระบบ Lean management มาใชการบรหิารงาน ทําใหเกิดการ
พัฒนากระบวนการในหนวยงาน 

3. ทีมบริหารมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนดานการบรหิารการเงิน เพื่อลดการขาดทุนของศูนยการแพทย 
และสามารถบริหารงานจนบรรลุเปาหมาย 

4. ทีมบริหารมีการวางแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศ (โครงการ E- faculty) เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
บรหิารคณะ ทั้งในดานบุคลากร การศึกษา วิจัย และการประกันคุณภาพ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. หนวยงานบางสวนยังขาดความเขาใจในเกณฑ EdPEx จึงควรมีการสรางความเขาใจในระดับที่เหมาะสม

กับหนวยงาน และพัฒนาระบบงานจนแทรกซมึเขาเปนสวนหน่ึงของงานประจํา 
2. ควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศในการบรหิารงานอยางตอเน่ือง และนําขอมูลมาใชในการบริหารคณะ

อยางเปนรปูธรรม 
 
 
 
 
 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 149 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี 4 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 



0 
 

  

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปการศึกษา 2558 

 
 
 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 

ระหวางวันท่ี 2-3 เดือนสิงหาคม.พ.ศ. 2559 
  



1 
 

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

 



2 
 

  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2558  
  

สารบญั 
 

  หนา 

1.  รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
2.  บทสรปุสําหรบัผูบรหิาร 3 
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ  
คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศองคประกอบ
และตัวบงช้ีคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งเปนการประกาศองคประกอบและ
ตัวบงช้ีในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหนวยงานการเรียนการสอน หนวยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับ
มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 2-3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองคประกอบและตัวบงช้ีของ สกอ. และ มศว 
(จํานวน 15 ตัวบงช้ี) มีผลการประเมินดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกองคประกอบและตัวบงชี้  

องคประกอบ 

คะแนนประเมิน
เฉล่ีย  

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1. การผลิตบัณฑิต  3.85 3.58 ระดับดี  

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.83 3.80 ระดับดี  

สกอ. 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 ระดับดีมาก  

สกอ. 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.65 2.65 ระดับพอใช  
สกอ. 1.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

1.64 0.00 ตองปรับปรุงเรงดวน  

สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 ระดับดีมาก  

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 ระดับดีมาก  

2. การวิจัย   4.69 4.69 ระดับดีมาก  
สกอ. 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
              หรืองานสรางสรรค 

5.00 5.00 ระดับดีมาก 
 

สกอ. 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00 5.00 ระดับดีมาก  
สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.07 4.07 ระดับดี  
3. การบริการวิชาการ   5.00 5.00 ระดับดีมาก  
สกอ. 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 ระดับดีมาก  
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 5.00 ระดับดีมาก  
สกอ.  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ระดับดีมาก  
5.  การบริหารจัดการ   5.00 5.00 ระดับดีมาก  
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ ติดตามผลลัพธ 
              ตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

5.00 5.00 ระดับดีมาก 
 

สกอ. 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 ระดับดีมาก  
มศว  5.1  การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5.00 5.00 ระดับดีมาก  
มศว  5.2  การดําเนินการตามมาตรการรักษส่ิงแวดลอม 
              และประหยัดพลังงาน 
 

5.00 5.00 ระดับดีมาก 
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องคประกอบ 

คะแนนประเมิน
เฉล่ีย  

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ตนเอง กรรมการ 

0.00 – 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 
ตามตัวบงช้ี สกอ. (13 ตัวบงช้ี) 

4.40 4.27 ระดับด ี
 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 
ตามตัวบงช้ี มศว (2 ตัวบงช้ี) 

5.00 5.00 ระดับดีมาก 
 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน 
รวมทุกตัวบงช้ี (15 ตัวบงช้ี) 

4.48 4.37 ระดับด ี
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บทนํา 
 

ช่ือหนวยงาน 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

ประวัติความเปนมา 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกิดข้ึนจากคณะผูริเริ่มโครงการที่ตองการแกไข

ปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศในป พ.ศ. 2523 โดยมีความมุงหมายที่จะผลิตแพทยเพื่อรับใชประชาชน
ในชนบท ตามความตองการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ไดรับอนุมัติการจัดต้ังคณะ                 
จากคณะรัฐมนตรี และไดมีประกาศการจัดต้ังคณะ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 102 ตอนที่ 76 เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุนที่ 1 ต้ังแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา นับเปนคณะแพทยศาสตรลําดับที่ 9 
ของประเทศไทย ต้ังแตปการศึกษา 2528 จนถึงปการศึกษา 2543 คณะ จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โดยมีการศึกษา ช้ันพรีคลินิกอยูที่  มศว ประสานมิตรและการศึกษาช้ันคลินิกอยูที่ศูนยการแพทย                         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหน่ึงภายใตความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มศว ต้ังอยูในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก   เปนโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542 และไดเปดใหบริการ
รักษาพยาบาลต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคการกอต้ังเพื่อการศึกษา การบริการ
ดานการแพทย แกประชาชนทั่วไป การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ในปการศึกษา 2556 ต้ังแตวันที่ 10 มีนาคม 2557 จนถึงปจจุบัน มี ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน นิรันตรัตน เปน
คณบดีคณะแพทยศาสตร และในปการศึกษา 2558 ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มี ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง
นันทนา ชุมชวย เปนผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ 
 

สถานที่ตั้ง  
ประสานมิตร  เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10110 
องครักษ  เลขที่ 62 หมู 7 ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย 26120 

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พนัธกิจ 

ปรัชญา 
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา หมายถึง “บัณฑิตยอมฝกตน”  

  
ปณิธาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิตแพทยมีเจต

คติ ที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเช่ียวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม 
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วิสัยทัศน 
 คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยช้ันนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2560 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. เปนสถาบันช้ันนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา            
มีคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัฒกรรมสูสากล 
2. เปนสถาบันที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรักษา และมีอัตลักษณ    
ในดานการสอน 
3. เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด (นครนายก-สระแกว)  

 
พันธกิจ 

 สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ 
รับใชสังคมทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน 

 2.    สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ      
และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

 3.    ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบ       
ตอชุมชน 

4.    สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5.    พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงคในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร  ตามระบบคุณภาพและกลไก 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน ทั้งน้ีโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุก
องคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

2. ใหคณะแพทยศาสตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
เปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ต้ังไว 

3. ใหคณะแพทยศาสตรทร าบจุดแ ข็งจุดที่ ควรพัฒนา/ปรับปรุ งตลอดจนได รับ ข อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะแพทยศาสตรอยาง
ตอเน่ือง 

 

การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. วิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมดังน้ี 

4.1 การสมัภาษณผูบริหาร บุคลากร นิสิตหรือศิษยเกาของคณะแพทยศาสตรและจดบันทึก 
4.2 การตรวจเย่ียมคณะแพทยศาสตร 
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการดําเนินการตามตัวบงช้ี 
 

 

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑการประเมินผลระดับตัวบงช้ี กําหนดใหคานํ้าหนักของตัวบงช้ีทุกตัวเทากัน โดยแตละตัวบงช้ี 
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ใชคาคะแนนต้ังแต 0 ถึง 5 คะแนน ในการคํานวณตัวบงช้ีเชิงปริมาณ คาคะแนนเฉลี่ยใช
ทศนิยม 2 ตําแหนง  หากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคาต้ังแต .005 จะปดข้ึน นอกเหนือจากน้ีจะปดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเทาจํานวนตัวบงช้ีที่ไมประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพ คาคะแนนเฉลี่ยของตัวบงช้ีหรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังน้ี 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51– 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

 

 

 



8 
 

  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2558  
  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 คณะแพทยศาสตร รับการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ จํานวน 5 องคประกอบ  ประกอบดวยจํานวน 
15 ตัวบงช้ี  ซึ่งเปนตัวบงช้ีของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีของ มศว จํานวน 2 ตัวบงช้ี  โดยใชเกณฑการ
ประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปการศึกษา 2558 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงช้ี
ของ สกอ. และ มศว เทากับ 4.37 คะแนน (การดําเนินงานในระดับดี)  และตัวบงช้ีของ สกอ. เทากับ 4.27 คะแนน 
(การดําเนินงานในระดับดี) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตาราง ป.1 (1) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบ ปการศึกษา 2558 (ตัวบงช้ีของ สกอ. และ มศว) 
 

ตัวบงชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี ้
ชนิด
ตัว
บงชี ้

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 

เปาหมาย 
ผลการดาํเนินงาน 

บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 6 ตัวบงชี ้ 3.58 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
O คะแนน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ทุกหลักสูตร 

3.51 26.63 7.00 3.80 / 3.80 

สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศรอย

ละ 80 เทากับ 5 
รอยละ 80 232.50 238.50 97.48 / 5.00 

สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่
ดํารงตาํแหนงทาง
วิชาการ 

I รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศรอย

ละ 80 เทากับ 5 
รอยละ 80 101.00 238.50 42.35 X 2.65 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

I คะแนน 
เทียบเกณฑมาตรฐานตาม

กลุมสาขาวิชา 5.00  0.00 
 
X 
 

0.00 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้=  3 ตัวบงชี ้ 4.69 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

I 
บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางศตาม
กลุมสาขาวิชา 

180,000 45,350,988.16 214 211,920.51 / 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและ
นักวิจัย 
 

O รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศตาม

กลุมสาขาวิชา 
รอยละ 60 116.40 238.50 48.81 

 
X 
 

4.07 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้=  1  ตัวบงชี ้ 5.00 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก

สังคม 
P ขอ 1 ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 4  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้=  1  ตัวบงชี ้ 5.00 
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6,7 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
       

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้=  4  ตัวบงชี ้ 5.00 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ P ขอ 1 ขอ 2 3,4 5,6 7 5 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2558  
  

ตัวบงชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี ้
ชนิด
ตัว
บงชี ้

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 

เปาหมาย 
ผลการดาํเนินงาน 

บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

การกํากับ ติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ 

ขอ ขอ ขอ ขอ 

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบ
ลีน 
(Lean Management) 

P ขอ 
1,2 
ขอ 

3 
ขอ 

4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

มศว 5.2 การดําเนินการตาม
มาตรการรักษสิ่งแวดลอม 
และประหยัดพลังงาน 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3 
ขอ 

4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

    คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบงชี้ สกอ.) =  13   ตัวบงชี ้ 4.27 
    คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้(ตัวบงชี้ สกอ. และ มศว) =  15   ตัวบงชี ้ 4.37 

 
 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีของ สกอ. และ มศว) พบวา คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงช้ี  
15 ตัวบงช้ี) เทากับ 4.37 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี เมื่อจําแนกรายองคประกอบพบวา องคประกอบที่  1  
(การผลิตบัณฑิต)  มีคะแนนเฉลี่ ย 3.58 คะแนน ซึ่ งอยู ในระดับคุณภาพดี  องคประกอบที่  2   
(การ วิจัย )  มีคะแนนเฉลี่ย  4.69 คะแนน ซึ่ งอยู ในระดับคุณภาพดีมาก องคประกอบที่  3   
(การบริการวิชาการ) มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก องคประกอบที่ 4   
(การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก และองคประกอบที ่
5 (การบริหารจัดการ) มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2558  
  

ตาราง ป.1 (2) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี ้ตามองคประกอบ ปการศึกษา 2558 (ตัวบงชี้ของ สกอ.) 
 

ตัวบงชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบงชี ้
ชนิด
ตัว
บงชี ้

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 

เปาหมาย 
ผลการดาํเนินงาน 

บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 
(คะแนน
เต็ม 5) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 6 ตัวบงชี ้ 3.58 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
O คะแนน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ทุกหลักสูตร 

3.51 26.63 7.00 3.80 / 3.80 

สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

I รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศรอยละ 

80 เทากับ 5 
รอยละ 

80 
232.50 238.50 97.48 / 5.00 

สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่
ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 

I รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศรอยละ 

80 เทากับ 5 
รอยละ 

80 
101.00 238.50 42.35 X 2.65 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

I คะแนน 
เทียบเกณฑมาตรฐานตาม

กลุมสาขาวิชา 5.00  0.00 
X 
 

0.00 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 

สกอ. 1.6  กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 3 ตัวบงชี ้ 4.69 
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

I 
บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางศตาม
กลุมสาขาวิชา 

180,000 45,350,988.16 214 211,920.51 / 5.00 

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและ
นักวิจัย 

O รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางศตาม

กลุมสาขาวิชา 
รอยละ 

60 
116.40 238.50 48.81 

 
X 
 

4.07 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 1 ตัวบงชี ้ 5.00 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก

สังคม 
P ขอ 1 ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 4  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 1 ตัวบงชี ้ 5.00 
สกอ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
P ขอ 1 ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6,7 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจาํนวนตัวบงชี ้= 2 ตัวบงชี ้ 5 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ

การกํากับ ติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5,6 
ขอ 

7 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

P ขอ 1 ขอ 
2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

    คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้(ตัวบงชี้ สกอ.) = 13 ตัวบงชี ้ 4.27 

 จากตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีของ สกอ.) พบวา คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงช้ี  
(13 ตัวบงช้ี) เทากับ  4.27 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี เมื่อจําแนกรายองคประกอบพบวา องคประกอบที่  1  
(การผลิตบัณฑิต)  มีคะแนนเฉลี่ ย 3.58 คะแนน ซึ่ งอยู ในระดับคุณภาพดี  องคประกอบที่  2   
(การ วิจั ย )  มี คะแนนเฉลี่ ย  4.69 คะแนน ซึ่ งอ ยู ในระดับคุณภาพดีมาก  องคประกอบที่  3   
(การบริการวิชาการ) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่งอยู ในระดับคุณภาพดีมาก องคประกอบที่ 4   
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(การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก และองคประกอบที ่
5 (การบริหารจัดการ) มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแตละองคประกอบคุณภาพของคณะแพทยศาสตร   
ดังรายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2)  
 

ตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองคประกอบคุณภาพ (ตัวบงชี้ สกอ. และ มศว) 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน I 
(4 ตัวบงชี)้ 

P 
(9 ตัวบงชี)้ 

O 
(2 ตัวบงชี)้ 

รวม 
(15 ตัวบงชี)้ 

1. การผลิตบัณฑิต 2.55 5.00 3.80 3.58 การดําเนินงานดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 4.07 4.69 การดําเนินงานดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

3.16 5.00 3.94 4.37 การดําเนินงานดี 

ผลการประเมิน 
การ

ดําเนินงาน
พอใช 

การ
ดําเนินงานดี

มาก 

การ
ดําเนินงานดี 

การ
ดําเนินงานดี 

0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองคประกอบ (ตัวบงช้ีของ สกอ. และ มศว) พบวา คะแนน
เฉลี่ยทุกตัวบงช้ี (15 ตัวบงช้ี) เทากับ 4.37 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาตามปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome) พบวา คณะแพทยศาสตร มีผลการ
ดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 6 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 1.1 สกอ. 1.2 สกอ. 1.3 สกอ. 1.4 
สกอ. 1.5 และสกอ. 1.6 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.58 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี ผลการดําเนินงานดานการวิจัย 
ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ีไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 2.1 สกอ. 2.2 และสกอ. 2.3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 ซึ่งอยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก ผลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ ประกอบดวย 1 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 3.1 มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก ผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกอบดวย 1 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 4.1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก และมี
ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ีไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 5.1 สกอ. 5.2 มศว 5.1 
และมศว 5.2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก     
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ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองคประกอบคุณภาพ (ตัวบงชี้ สกอ.) 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน I 
(4 ตัวบงชี)้ 

P 
(7 ตัวบงชี)้ 

O 
(2 ตัวบงชี)้ 

รวม 
(13 ตัวบงชี)้ 

1. การผลิตบัณฑิต 2.55 5.00 3.80 3.58 การดําเนินงานดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 4.07 4.69 การดําเนินงานดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

3.16 5.00 3.94 4.27 การดําเนินงานดี 

ผลการประเมิน 
การ

ดําเนินงาน
พอใช 

การ
ดําเนินงานดี

มาก 

การ
ดําเนินงานดี 

การ
ดําเนินงานดี 

0.00-1.50  การดาํเนินงานตองปรบัปรงุเรงดวน 
1.51–2.50 การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 
2.51–3.50 การดาํเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

  
  จากตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองคประกอบ (ตัวบงช้ีของ สกอ.) พบวา คะแนนเฉลี่ยทุกตัว
บงช้ี (13 ตัวบงช้ี) เทากับ 4.27 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาตามปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome) พบวา คณะแพทยศาสตร มีผลการดําเนินงานดานการ
ผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 6 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 1.1 สกอ. 1.2 สกอ. 1.3 สกอ. 1.4 สกอ. 1.5 และสกอ. 
1.6 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.58 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี ผลการดําเนินงานดานการวิจัย ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี
ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 2.1 สกอ. 2.2 สกอ. 2.3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก ผลการ
ดําเนินงานดานการบริการวิชาการ ประกอบดวย 1 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 3.1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 
ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก ผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 1 ตัวบงช้ี
ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 4.1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก และมีผลการดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการ ประกอบดวย 4 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 5.1 สกอ. 5.2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 ซึ่งอยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก   
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2558 วันที่ 2-3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2 5 5 9  ต า ม ร า ย อ ง ค ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ตั ว บ ง ช้ี  พ บ ว า  ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร   
มีคะแนนเฉลี่ย ตามตัวบงช้ีของ สกอ. และมศว (15 ตัวบงช้ี) เทากับ 4.37 ซึ่งผลการดําเนินการอยูในระดับดี และ
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ีของ สกอ. (13 ตัวบงช้ี) เทากับ 4.27 ซึ่งผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีขอเสนอแนะเรงดวนในภาพรวมและขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาตามรายองคประกอบ ดังน้ี 
 

ขอเสนอแนะเรงดวน 
1. ควรมีการปรับปรุงการถอดแผนกลยุทธของคณะฯ ลงสูแผนปฏิบัติงานประจําปของแตละงานอยาง

เปนระบบ โดยแผนงานโครงการจะตองสะทอนผลสําเร็จของตัวบงช้ีตามแผนกลยุทธ แตสําหรับตัว
บงช้ีความสําเร็จของแผนงานโครงการน้ัน จะตองสะทอนผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงาน
โครงการที่ชัดเจน 
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองคประกอบ  
 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งการดูแลนิสิตอยางใกล ชิด โดยมีชองทางที่
หลากหลายในการติดตอระหวางนิสิตกับอาจารย 

1. ควรมีการกําหนดอัตลักษณที่สําคัญของนิสิตแพทย 
มศว และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนิสิตมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณที่กําหนด 

 2. ควรวางแผนในการพัฒนาและใหความชวยเหลือแก
นิสิตแตละช้ันปอยางเปนระบบตลอดการศึกษาโดย
คํานึงถึงความจําเปนของนิสิตแตละช้ันป และแตละ
ชวงเวลาของการเปลี่ยนผานของหลักสูตร 

 3. ในการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในการพัฒนานิสิต
ควรสะทอนผลสําเร็จที่แทจริงตามวัตถุประสงคของ
แผนงาน/โครงการ  

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการยังไม
เปนไปตามเกณฑ 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลเพื่อ
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งสรางระบบการ
ติดตาม และใหความชวยเหลือ เชน การใชระบบพี่เลี้ยง 
(Mentor) และการสรางแรงจูงใจ 
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องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. ผูบริหารเห็นความสําคัญและมีการกําหนดวิสัยทัศน
ในการพัฒนางานวิจัยรวมทั้งมีระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจนมากข้ึน 

1. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนใหมากข้ึน 
 

2. บุคลากรมีศักยภาพสูงในการพัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม 

2. เพิ่มความรวมมือการทํางานวิจัยระหวางหนวยงาน 

 3. สนับสนุนใหมีการนําผลงานไปใชประโยชนในทาง
คลินิกและเชิงพาณิชย  เชน ผลงานวิจัยเกี่ ยวกับ
โรคเบาหวาน เปนตน 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. ผลงานทางวิชาการยังไมเปนไปตามที่กําหนด 1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบพี่เลี้ยง (mentor)  
2. การเพิ่มผลงานทางวิชาการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. สงเสริมการจัดกลุมวิจัยที่มีความสนใจในการทําวิจัย

คลายคลึงกัน และประสานการทํางานรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย และ
นวัตกรรม เชน การจัด research club เปนตน 

 
 
องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนที่ ชัดเจน ในการ
พัฒนาการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม 

1. การนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุง เพื่อการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชนอยาง 
ย่ังยืน โดยพัฒนาโครงการเกาใหดีกวาเดิม หรือเพิ่ม
โครงการใหมตามความตองการหรือการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

2. คณะฯ สามารถทํางานรวมกันกับศูนยการแพทยฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงการฯ 

 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

- - 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
1. คณะฯ มีนโยบาย ระบบและกลไกที่ชัดเจน 1. การเพิ่มความทาทาย โดยการเพิ่มคาเปาหมายของ

ตัวช้ีวัด 
จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
- - 

 
 
องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. ทีมบริหารมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและมีแนวทางบริหาร
ไปในทิศทางเดียวกัน 
- กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดขอมูลมาจากผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่หลากหลายทําให
การจัดทําแผนไดคลอบคลุม 
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ IT เพื่อสนับสนุนพันธ
กิจหลักของคณะฯ ครอบคลุมภารกิจทุกมิติ 

1. ตัวช้ีวัดในโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการบาง
โครงการไมสอดคลองกับตัวช้ีวัดหลักในแผนยุทธศาสตร
ทําใหยากตอการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
2. ควรมีโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและมีตัวช้ีวัดที่สนับสนุน
วิสัยทัศนของคณะ 
 

2. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 

 

3. เปนองคกรการเรียนรู โดยมีการจัดการความรูอยาง
หลากหลาย ควบคูกับการปฏิบัติตามพันธกิจตางๆ และ
สรางแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

4. มีการดําเนินงานในการประกันคุณภาพหลกัสตูร โดย
มีผลการประเมินในระดับดี และดีมาก 

1. ในการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรน้ัน
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทั้ งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ควรวางแผนดําเนินการรวมกันทั้งในการ
พัฒนาและการกํากับติดตาม 
2. ควรมีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทําแผน
ในการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีระบบการควบคุม
กํากับในการดําเนินงานตามแผนและมีการประเมินผล
ของการพัฒนา 

5. มีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการแบบลีน 
อยางเปนระบบ 

ควรนําแนวทางการบริหารจัดการแบบลีนมาประยุกตสู
งานดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6. มีการดําเนินงานตามมาตรการรักษสิ่งแวดลอมและ 1. ควรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตามมาตรการ
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จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

ประหยัดพลังงานในกิจกรรมที่หลากหลาย และเห็น
ผลงานเชิงประจักษ 

รักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงานที่มีการกําหนด
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานที่ชัดเจน และสะทอนผลตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ 
2. ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
มาตรการรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน โดยให
สอดคลองกับตัวบงช้ีที่ระบุไวในแผน และเสนอผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงาน 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

1. บุคลากรในระดับปฏิบัติการขาดความเขาใจถึงความ
เช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการกับแผนยุทธศาสตรของ
คณะฯ สงผลให ตัวช้ีวัดในโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการบางโครงการไมสอดคลองกับตัวช้ีวัด
หลักในแผนยุทธศาสตรทําใหยากตอการ ติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

1. สรางความเขาใจแผนยุทธศาสตรที่สงผลตอตัวช้ีวัด
ในโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปใหแก
บุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

 2. การเขียนเรื่องในการบริหารความเสี่ยงไมควรเขียน
ปญหาที่เกิดข้ึนแลว แตควรเขียนความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดปญหาในอนาคต เพื่อหาแนวทางปองกันไมใหเกิด
ปญหาหรือผลเสียตามมา 

 3. ควรนําผลการคิดคาใชจายตลอดหลักสูตรตอ
นักศึกษาหน่ึงราย (Unit cost) มาวิเคราะหเพื่อวาง
แนวทางในการบริหารตนทุนตอหนวยเพื่อพัฒนา
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ/หรือยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิต 
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ภาคผนวก  
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี/ขอมูล 2558 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 7 
2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 2 
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7.99 
4 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 11.34 
6 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 7.30 
8 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 26.63 

สกอ. 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
9 จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 238.5 
10 จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 232.5 

สกอ. 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
11 จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 238.5 
12 อาจารยประจําคณะที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 137.5 
13 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
14 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง รองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
15 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
16 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท 1.0 
17 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท  
18 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท  
19 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 63.0 
20 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 36.0 
21 จํานวนอาจารยประจําตําแหนง ศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.0 
22 ผลรวมจํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 101.0 

สกอ. 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  (ตามรายงานการวิเคราะหของกองแผนงาน) 
23 จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 214.0 
24 จํานวนอาจารยประจําคณะในแตละกลุมสาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร (4 : 1) 214.0 
- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว  
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี/ขอมูล 2558 

เศรษฐศาสตร (25 : 1) 
25 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุมสาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร (4 : 1) 1039.8 
- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร (25 : 1) 

 

26 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเปนปริญญาตรี  
  - แพทยศาสตร (4 : 1) 42.4 

- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร (25 : 1) 

 

27 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเทากัน แยกตามกลุมสาขาวิชา  
  - แพทยศาสตร (4 : 1) 1082.17 

- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร (25 : 1) 

 

28 สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา  
  - แพทยศาสตร (4 : 1) 5.06 

- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร (25 : 1) 
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29 สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา ตามเกณฑมาตรฐาน  
  - แพทยศาสตร (4 : 1) 4 

- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร (25 : 1) 

 

30 รอยละของการคํานวณคาความแตกตางจากสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําคณะ 26.42 
  - แพทยศาสตร (4 : 1) 26.42 

- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร (25 : 1) 

 

31 คาเฉล่ียคะแนนรวมทุกกลุมสาขา 0.00 
  - แพทยศาสตร (4 : 1) 0.00 

- พยาบาลศาสตร (6 : 1)  
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป และประยุกต
ศิลป (8 : 1) 

 

 - วิทยาศาสตรกายภาพ วิศวกรรมศาสตร เกษตร ปาไม และประมง (20 : 1)  
 - นิติศาสตร (50 : 1)  
 - ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (30 : 1)  
 - สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร (25 : 1) 

 

สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  
32 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนิสิตในคณะ 4.69 
33 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนิสิต 
4.69 

34 ผลรวมคะแนนเฉล่ียการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 4.47 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค  (ปการศึกษา) แยกตามกลุมสาขาวิชา 

35 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับลาศึกษาตอ 214.00 

  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 214.00 
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กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

36 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 31,537,835.00 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 31,537,835.00 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

37 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 31,537,835.00 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 31,537,835.00 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

38 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคจากภายใน  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

39 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก 13,813,153.16 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 13,813,153.16 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

40 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 13,813,153 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 13,813,153 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

41 จํานวนเงินสนับสนุนงานสรางสรรคจากภายนอก  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

42 ผลรวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 45,350,988.16 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 45,350,988.16 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

43 

 

คาเฉล่ียของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยและนักวิจัย

ประจํา 
211,920.51 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 211,920.51 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

44 คะแนนที่ไดแยกตามกลุมสาขาวิชา 5.00 
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 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 5.00 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

45 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 238.5 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 238.5 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

46 คานํ้าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัยประจํา  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

47 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

48 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.20) 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

49 

 

 

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ. (0.40) 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
50 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ.  ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.40) 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

51 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 1 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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52 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  
(0.60) 

6 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 6 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

53 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
(0.60) 

12 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 12 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

54 
 
 

จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

55 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. แตมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

56 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
57 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

(0.80) 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

58 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 85 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
59 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00) 
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กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 10 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

60 จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

61 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

62 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
63 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหม และไดรับการจดทะเบียน (1.00)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

64 จํานวนตําราที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 6 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

65 จํานวนหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

66 จํานวนงานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

67 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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68 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

69  จํานวนงานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับ

การประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

70 คานํ้าหนักงานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยประจํา  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

71 จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

online (0.20) 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

72 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

73 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60)  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

74 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  (0.80)  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

75 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

76 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (1.00)  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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77 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 116.40 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 116.40 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

78 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 48.81 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

79 คะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุมสาขา 3.05 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3.05 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

80 จํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย  12 
81 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 214 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ   

82 สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน)  
83 สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย  (บาท/คน)  
84 สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)  
85 สัดสวนคาใชจายเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน)  

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 
86 มีจํานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 0 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตร 
ลําดับ

ที่ 
หลักสูตร/สาขาวิชา วันที่รับการประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับปริญญาตรี 
1 แพทยศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร 13 กรกฎาคม 2559 3.71 
2 แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรวมฯ นอตติงแฮม 13 กรกฎาคม 2559 4.28 

ระดับบัณฑติศึกษา 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 6 กรกฎาคม 2559 3.97 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา 8 กรกฎาคม 2559 3.45 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 6 กรกฎาคม 2559 3.92 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 6 กรกฎาคม 2559 3.88 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา 8 กรกฎาคม 2559 3.42 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณและการตรวจเยี่ยม 
กลุมผูรับการสัมภาษณ 
อาจารย 

- คณาจารยมีความทุมเทและผกูพันตอองคกร 
- ผูบริหารงานของคณะฯ มีการบริหารงานที่เปดโอกาสในอาจารยเขาถึงไดงาย 
- ความผูกพันของบุคลากรอาจารยมลีักษณะเปนแบบพี่นอง เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 
- การมีโรงเรียนสาธิตสงผลถึงแรงจงูใจทีส่ําคัญ 
- ผูบริหารมีการกระตุนการพัฒนาการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในหนวยงานโดยมกีารติดตาม

เปนรายบุคคล 
- อาจารยตองการใหมสีวัสดิการดานการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนสอดคลองกบัความจําเปน 
- อาจารยตองการใหมทีีมชวยเหลือดานงานวิจัย เชน งานดานเอกสาร ทีมชวยในการเก็บขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล รวมทั้งเพิ่มแรงจงูใจในการทําวิจัย เชน เงินสนับสนุนใหกบัผูวิจัย การตีพิมพ 
- ควรสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยอยางเปนระบบ 

 
ตัวแทนนิสิตแพทยปจจุบัน 

- นิสิตมีความประทบัใจในอาจารย และระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยที่อาจารยมีการดูแลอยางอบอุนและ
เขาถึงไดงาย และมีชองทางการสือ่สาร ติดตอที่หลากหลาย 

- การเรียนการสอนในระดับคลินิกอาจารยสอนไดอยางครอบคลุมเปนข้ันตอนโดยสามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 

- การแกไขปญหาของนิสิตอาจารยสามารถทําไดอยางรวดเร็ว 
- นิสิตมีความเห็นวาอัตลักษณที่โดดเดนของนิสิตแพทย มศว ไดแก การประยุกตทักษะสื่อสารสําหรับการ

ทํางาน โดยสามารถสื่อสารกับผูปวยและผูรวมงานไดอยางเขาใจ 
 
ตัวแทนของศิษยเกา 

- การเรียนการสอนตามหลักสูตรสงผลใหมีความรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพียงพอ ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดวยความมั่นใจ 
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- อาจารยมีความเปนกันเองและมีความใกลชิดกับนิสิตทําใหนิสิตกลาที่จะปรกึษาปญหาได 
- การเรียนการสอนมีการแทรกเรือ่งคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชา โดยเฉพาะอยางย่ิงวิชาเวชจริย

ศาสตร ซึ่งสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานจริงได 
- ควรมีการสอนเพิ่มเติมในดานเวชศาสตรฉุกเฉิน เพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
- การทําหัตถการบางอยาง ควรใหนิสิตมกีารฝกปฏิบัติการกับหุนกอนทําการปฏิบัติจริง 
- ควรเพิ่มการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องศูนยอาหาร สถานที่พกัผอน สถานทีอ่อกกําลังกาย หองและ

อุปกรณ Fitness 
 
ผูใชบัณฑิต 

- บัณฑิตแพทย มศว มีความรับผิดชอบสูง ใหความรวมมือเปนอยางดี มีความออนนอมถอมตน พรอมที่จะ
เรียนรูเพิม่เติม 

- บัณฑิตแพทย มศว มีจิตสาธารณะ  
- ควรเพิ่มการฝกทักษะดานการตัดสินใจ และความมั่นใจในการทําหัตถการ 
- เพื่อเพิ่มความสามารถของบัณฑิตแพทย มศว ควรสงเสริมใหมีการเรียนรูใหลึกซึ้งในโรคที่มีความซับซอน

มากข้ึน 
 

สัมภาษณผูบริหาร 
 ดานการจัดการศึกษา  
- ใชยุทธศาสตร SMART เพื่อพฒันาความเปนเลิศดานการศึกษาสูระดับสากล ในป พ.ศ 2560 มีการพัฒนา

ศูนยเรียนรูดาน Simulation Center  
- กําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหเกงในดานชุมชน มีทกัษะในการทําวิจัยและสามารถเผยแพร

ผลงานวิจัย 
 ดานฐานขอมูลสารสนเทศ  
- มีแผนในการพัฒนาขอมลูอเิลก็ทรอนิกสประวัติของนิสิตและขอมูลบัณฑิต และศิษยเกา 
- มีการพฒันาฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสในดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน งานวิจัย 
- ใชระบบไอทีเกบ็ขอมลูการบรหิารเพื่อลดการใชทรัพยากร ทาํใหบรหิารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี

ข้ึน 
 ดานงานวิจัย 
- มีแผนบรูณาการการาจัดการเรียนการสอน เขากับงานวิจัย โดยต้ังเปาหมายใหนิสิตมผีลงานวิจัยกอนจบ

การศึกษา  
- มีวารสารทางวิชาการรองรับการเผยแพรของอาจารย และของนิสิต 
 ดานงานพยาบาล 
- ยกระดับใหบริการดานสุขภาพ ใหสอดคลองกับแผนกลมยุทธดาน Management to Excellence เชน 

พัฒนาคุณภาพบุคลากรพยาบาลใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (APN)  และสงเสรมิใหมงีานวิจัย R2R 
สัมภาษณบุคลากร 

- บุคลากรมสีวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ การจัดทําโครงการเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการ  
- บุคลากรมีความพึงพอใจในระบบสวัสดิการและแผนการพฒันาของคณะฯ เชนการเดินทาง 
- บุคลากรพึงพอใจในการประเมิน KPI รายบุคคล 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 09.30 น. - คณบดีกลาวตอนรับ 

- ชมวีดีทัศนแนะนําคณะแพทยศาสตรและการสรุปผลงานตามองคประกอบ     
  โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร 

09.30 – 10.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
10.00 – 12.00 น. - ศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. - ศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
15.30 – 16.00 น. - สรุปผลการตรวจประเมินผลประจําวัน 

 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2559 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
09.00 – 12.00 น. - แบงกลุมเพื่อสัมภาษณ ผูบรหิาร อาจารย นิสิต ศิษยเกา ผูมีสวนเกี่ยวของ และตรวจ

เย่ียมภาควิชา/หนวยงาน 
09.00 – 11.00 น. ทีมท่ี 1 (หองประชุม 2A) 

เวลา 09.00 – 09.30 น. 
- สัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ทีมท่ี 2 (หองประชุมยุทธศาสตร) 
เวลา 09.00 – 09.20 น. 
- สัมภาษณอาจารย 

 เวลา 09.30 – 10.00 น. 
- สัมภาษณผูบรหิาร 

เวลา 09.20 – 09.40 น. 
- สัมภาษณตัวแทนนิสิตแพทย และศิษยเกา 

  เวลา 09.40 – 10.00 น. 
- สัมภาษณผูใชบัณฑิต 

 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
-  เย่ียมภาควิชา (ภาควิชาจักษุฯ/ภาควิชา

กุมารฯ) 
 

เวลา 10.00 – 11.00 น. 
- เย่ียมหองเรียนและหองปฏิบติัการ 
- เย่ียมหองสมุด 

11.00 – 12.00 น. - ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. - ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ตอ) 
14.30 – 15.30 น. - รายงานผลการตรวจประเมิน และใหขอเสนอแนะตอผูบรหิาร อาจารย และบุคลากร  

  คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทย ฯ  
หมายเหตุ : 
1. กําหนดการประเมินสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเห็นของคณะกรรมการผูประเมิน 
2. เครื่องด่ืมและอาหารวางจัดบริการในชวงเชาเวลา 10.30 น. และชวงบายเวลา 14.30 น. ของทุกวัน 
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ภาพถายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 

 

 

 




