รายงานผลงานประจําปการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ประจําปการศึกษา 2554

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
นทรวิโรฒ
1 มิถนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555

คํานํา
คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 18 ภาควิชา 1 สํานักงาน
คณบดี และ 8 หลักสูตรอยางครบถวน ในชวงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2555 และไดรวบรวมวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของทุกภาควิชา/หนวยงาน และหลักสูตร รวมทั้งผลการดําเนินงานในระดับคณะ จัดทํา
เปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะใน
ระหวางวันที่ 21, 22 และ 25 มิถุนายน 2555 โดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพของคณะแพทยศาสตร และ
โรงพยาบาลศู น ย ก ารแพทย ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พร อ มกั น เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เปนสวนหนึ่งของคณะแพทยศาสตรที่เปนฐานการฝกทักษะของนิสิตแพทย
และเปนสถานที่ใหบริการรักษาคนไข ซึ่งเปนการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารยแพทยทุกทานเปน
ผูใหบริการ และเปนฐานในการทําวิจัยทางคลินิกดวย
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาปนี้ คณะไมไดประเมินในตัวบงชี้ 4 ตัว คือ สกอ.2.5, สกอ.7.3,
สมศ.12 และ สมศ.13 เนื่องจากเปนระบบของ มศว โดยจะมีการนําคะแนนในระดับมหาวิทยาลัยมาใชเปน
คะแนนของทุกคณะในการสรุปภาพรวม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทีมผูบริหารใหความสําคัญโดยกําหนดเปน KPI เปาหมาย
ของคณบดี ที่จะตองดําเนินการใหผานการรับรองคุณภาพตามระบบของ สกอ. และ สมศ. ซึ่งในแตละป
จะตองนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของผูประเมินคุณภาพมาพัฒนาคุณภาพของคณะแพทยศาสตร
มศว อย า งต อเนื่อ งทุ ก ป ตามคําขวัญของที ม ผู บริห าร “ทํา ดว ยกัน ทํา ดว ยใจ ทํา ดว ยคุณ ภาพและ
ตอเนื่อง”

(ศาสตราจารย นายแพทยวฒ
ุ ิชัย ธนาพงศธร)
คณบดีคณะแพทยศาสตร
15 มิถุนายน 2555
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สวนสรุป
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ (ส.1 – ส.5)
จุดแข็ง – แนวทางเสริม จุดออน – แนวทางแกไข

หนา
A
B
C
1
1
4
6
8
9
9
10
10
11
11
15
15
17
27
51
58
72
89
95
106
110
118
122
B

บทสรุปผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554
คณะแพทยศาสตร ได ดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพตนเอง ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2554 ตาม 9
องคประกอบ (สกอ. 21 ตัวบงชี้ สมศ 12 ตัวบงชี้) พบวาในภาพรวมมีผลการประเมินเฉลี่ย 4.57 อยูใน
ระดับดีมาก โดยองคประกอบที่ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 อยูในระดับดีมาก องคประกอบที่ 2 และ 4 อยูในระดับดี
เมื่อวิเคราะหตามระบบ IPO พบวาปจจัยนําเขาระดับพอใช (คะแนน 3.39) กระบวนการระดับดีมาก
(คะแนน 4.94) ผลผลิตระดับดี (คะแนน 4.35)
ผลการประเมินตามตัวบงชี้ระดับภาควิชาจํานวน 18 ภาควิชา พบวาคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาจิตเวชศาสตร และมีภาควิชาที่มีคะแนนต่ํากวา 3.51 จํานวน
4 ภาควิชา คือ ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาศัลยศาสตร
ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ป 2548 ครบถวนทั้ง 8
หลักสูตร
ประเด็นเรงดวนทีท่ ีมผูบริหารคณะแพทยศาสตร จะตองรีบดําเนินการวางแผนปรับปรุงคุณภาพใน
ปการศึกษาถัดไป คือ
1. การพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงาน (KPI) ใหครอบคลุมทัง้ ในระดับคณะ ระดับภาควิชา/
หนวยงาน/ศูนยการแพทยฯ และระดับบุคคล ใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนที่ยอมรับของทุกคนในองคกร
2. การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร ใหเปนไปตามระบบ TQF
เพื่อจะไดดําเนินการประกาศใชไดทันปการศึกษา 2555
3. การดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาล โดยเฉพาะตองเรงปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) ในทุกภาควิชา ตามมาตรฐาน HA เพื่อขอการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ในป พ.ศ. 2556 เพื่อใหเปนฐานการเรียนดานคลินิคที่มมี าตรฐานระดับชาติ
4. สนับสนุนสงเสริมเชิงรุกใหมีการพัฒนาคุณภาพของภาควิชา โดยเฉพาะภาควิชาทีม่ ีคะแนนประเมินต่ํา
กวา 3.51 จํานวน 4 ภาควิชา
5. สรางความรวมมือในการทํางานเปนทีม มุง สูคานิยมของคณะแพทยศาสตร (MEDSWU) โดย
กําหนดใหเปนเข็มมุงในการพัฒนาของแผนประจําป 2555 ที่สอดคลองกับคําขวัญ “ทําดวยกัน ทําดวย
ใจ ทําดวยคุณภาพ และตอเนื่อง”
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บทนํา
1. ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
1.1 ชื่อหนวยงาน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
FACULTY OF MEDICINE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
1.2 ที่ตั้ง
ประสานมิตร เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10110
องครักษ เลขที่ 62 หมู 7 ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย 26120
1.3 ประวัตคิ วามเปนมา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกิดขึ้นจากคณะผูริเริ่มโครงการที่ตองการแกไข
ปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศในป พ.ศ. 2523 โดยมีความมุงหมายที่จะผลิตแพทยเพื่อรับใชประชาชน
ในชนบท ตามความตองการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ไดรับอนุมัติการจัดตั้งคณะฯ
จากคณะรัฐมนตรี และไดมปี ระกาศการจัดตั้งคณะฯ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 102 ตอนที่ 76 เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา นับเปนคณะแพทยศาสตรลําดับที่ 9
ของประเทศไทย ตัง้ แตปการศึกษา 2528 จนถึงปการศึกษา 2543 คณะฯ จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โดยมีการศึกษาชั้นพรีคลินกิ อยูที่ มศว ประสานมิตรและการศึกษาชัน้ คลินิกอยูที่คณะแพทยศาสตร
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนมา คณะฯ ไดยายการศึกษาชัน้ คลินิก
มาที่ศนู ยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนพฤษภาคม 2554 ไดยายสํานักงาน
ของคณะฯ มายังอาคารคณะแพทยศาสตร อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหนึง่ ภายใตความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มศว ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก เปนโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2542 และไดเปดใหบริการ
รักษาพยาบาลตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคการกอตั้งเพื่อการศึกษา การบริการ
ดานการแพทยแกประชาชนทั่วไป การวิจยั และการบริการทางวิชาการแกสังคม
ในปการศึกษา 2554 ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2554 มี ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย ธนาพงศธร เปน
คณบดี และผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนยิ ม ละออปกษิณ เปนรองคณบดีฝายบริหารและผูอํานวยการศูนย
การแพทย
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงค
2.1 ปรัชญา
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา หมายถึง “บัณฑิตยอมฝกตน”
2.2 ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาขึ้นดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิตแพทยมี
เจตคติที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม
1

2.3 วัฒนธรรม/คานิยมของคณะแพทยศาสตร คือ MEDSWU
M = Merit
มีคุณธรรมจริยธรรม
E = Excellence
มุงผลสัมฤทธิแ์ ละความเปนเลิศในผลงาน
D = Devotion to customers
มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ
S = Social responsibility & Simplicity
มีความรับผิดชอบตอสังคมและเรียบงาย
W = Well-being & Work smart & Work Hard สงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานแกบคุ ลากร
U = Unity
สรางการทํางานเปนทีม ความผูกพันและรักในองคกร
2.4 วิสัยทัศน
“เปนสถาบันผลิตแพทยชนั้ นํา 1 ใน 30 ของภูมิภาคอาเซียนในป ค.ศ. 2015”
2.5 พันธกิจ
1.
ผลิตบัณฑิตแพทย และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพที่เกี่ยวของระดับหลังปริญญา รวมทั้งฝกอบรม
แพทยประจําบาน เพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรม และกาวทันวิทยาการของโลก สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและสังคมภูมิภาคอาเซียน (A = Academic passion)
2. สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยผานกระบวนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการเขาถึงชุมชน (R = Research capital,O = Organization Learning &
Learning Organization)
3. ใหบริการดานวิชาการและดานสุขภาพระดับตติยภูมิที่ไดมาตรฐานระดับสากล (M = Modern
Management to MEDSWU & MSMC)
4. สงเสริมใหมีการอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสูภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสราง
ความภาคภูมิใจในความเปนโรงพยาบาลพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (P = Pride)
5. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับยึดวัฒนธรรมองคกร (MEDSWU) ในการทํางาน เพื่อพัฒนาสูระบบการ
บริหารจัดการองคกรในยุคโลกาภิวัฒน (S = Staffs Focus)
6. สร า งเครื อ ข า ยและความร ว มมื อ ในการผลิ ต บั ณฑิ ต งานวิ จั ย งานบริ ก ารวิช าการรว มกั บ คณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (A = Alliances)
คณะแพทยศาสตร มีศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทําหนาทีด่ ังนี้
1. บริการดานการแพทยแกประชาชนทัว่ ไป ปจจุบันสามารถรับผูปวยในไดจํานวน 360 เตียง
2. ดานการศึกษา เปนสถานที่จัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการฝกอบรม ใหแกนิสิตคณะ
แพทยศาสตร มศว และคณะวิทยาศาสตรสุขภาพอื่นๆ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
3. ดานการวิจัย เปนสถานที่ในการทําวิจยั ทางการแพทยและสาธารณสุข
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4. ดานการบริ การทางวิ ชาการแกสังคม ใหบริการปองกันโรค และการสงเสริมฟ นฟูสมรรถภาพแก
ประชาชนในพื้นที่และชุมชนรอบๆ ศูนยการแพทย เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ที่ดี โดยเฉพาะมีชุมชนที่รับผิดชอบจํานวน 3 ตําบล ในอําเภอองครักษ
2.6 นโยบายคุณภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2554)
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คณะแพทยศาสตร มศว จึงกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา และบริหารคณะ
แพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเนื่อง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกภาควิชา/หนวยงานของคณะฯ และศูนยการแพทยฯ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล
3. ทุกภาควิชา/หนวยงานของคณะฯ และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งจากการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยที่คณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สามของ สมศ. และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล และ
คณะฯ รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่สะทอนเปาหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ ของคณะแพทยศาสตร และศูนย
การแพทยฯ
5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ และนําผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก มาเปนขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสู
ความเปนเลิศ
6. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สูนิสิต เพื่อให
นิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใหมีการประกัน
คุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย
7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอื่นๆ ในการจัด
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพใหครบทุกองคประกอบคุณภาพและ
สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ภาควิชา และหนวยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ
9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบของ
สถาบันตอสังคม
10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทีมงานดานนวัตกรรม แนว
ปฏิบัติที่ดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ
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3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
3.1 โครงสรางองคกรคณะแพทยศาสตร (Organization Chart)

คณะแพทยศาสตร

สํานักงานคณบดี
-

งานคลังและพัสดุ
งานโสตทัศนศึกษา
งานทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานบริหารระบบคุณภาพ
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
งานวิจัย
งานวิเทศสัมพันธ

ภาควิชา
-

ศูนยการแพทยฯ

กลุมกิจกรรมเฉพาะ

- ฝายการแพทยและวิชาการ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
- ฝายการพยาบาล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา - ฝายบริหาร
- ฝายสนับสนุนการแพทย
ภาควิชาจิตเวชศาสตร
- ฝายกิจการพิเศษ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
- ฝายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ภาควิชาชีวเคมี
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชานิติเวชศาสตร
- ฝายวิจัยและพัฒนา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
สาขาวิชาเวชศาสตรฟนฟู
สาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน
สาขาวิชาจักษุวิทยา (มีการประเมิน SAR แยกเฉพาะสาขา)
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- มศว คลินิก
- ศูนยผิวหนัง

3.2 โครงสรางการบริหารคณะแพทยศาสตร (Administrative Chart)

อธิการบดี
คณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยฯ

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ

คณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

องคกรแพทย

รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดีฝายอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม

รองคณบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองคณบดีฝายบริหาร
และวิชาการพรีคลินิก

รองคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ

เลขานุการคณะแพทยศาสตร

รองคณบดีฝายบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและประชาสัมพันธ

หัวหนาภาควิชา
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รองคณบดี
ฝายการศึกษา

รองคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ

หัวหนา/ประธานกลุมกิจการเฉพาะ

4. รายชื่อผูบริหารคณะแพทยศาสตร
4.1 คณบดี / รองคณบดี / รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ
1. ศาสตราจารย นายแพทยวฒ
ุ ิชัย ธนาพงศธร
คณบดี
2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนภดล พนอําพน
รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศาล มหาสิทธิวัฒน
รองคณบดีฝายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ
4. รองศาสตราจารย นายแพทยภาวิน พัวพรพงษ
รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายแพทยอรุณชัย แสงพานิชย
รองคณบดีฝายการศึกษา
6. รองศาสตราจารย ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินกิ
7. รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
8. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายบริหารและ
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนิยม ลออปกษิณ
ผูอํานวยการศูนยการแพทย
10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยปริญญา อัครานุรักษกลุ
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ
ฝายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
11. นายแพทยวีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ ฝายบริหาร
12. นายแพทยชลวิช จันทรลลิต
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ
ฝายประกันคุณภาพโรงพยาบาล
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ
13. นางนงนุช แยมวงษ
ฝายการพยาบาล
4.2 หัวหนาภาควิชาและรักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย
หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
2 รองศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ
หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร
3 รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา พงษสังข
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร
4 รองศาสตราจารย แพทยหญิงวันเพ็ญ ธุรกิตตวัณณการ
5 รองศาสตราจารย ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
6 แพทยหญิงวรัทพร สิทธิจรูญ
หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร
7 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ชุมชวย
หัวหนาภาควิชาพยาธิวทิ ยา
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ วงศสวัสดิก์ ุล
หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา
9 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวทิ ย วราวิทย
หัวหนาภาควิชารังสีวทิ ยา
10 รองศาสตราจารย นายแพทยวรพจน ตันติศิริวัฒน
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
11 แพทยหญิงพัชนี ภาษิตชาคริต
หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
12 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวฑิ ูรย อึง้ กิจไพบูลย
หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร
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13
14
15
16
17
18

ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเกษม เรืองรองมรกต
รองศาสตราจารย ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด
ศาสตราจารย นายแพทยชยั รัตน นิรันตรัตน
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมนะพล กุลประณีต
นายแพทยคมสัน ปลั่งศิริ
นายแพทยสมพร ลีพ้ ลมหา
19 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวชิ ิต วิริยะโรจน
20 นายแพทยวรพล อรามรัศมีกุล
21 นายตุล รอบรู
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หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา
หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา
หัวหนาภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซวิทยา

หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร
หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส
ปฏิบัติหนาทีห่ วั หนาสาขาวิชาจักษุวิทยา
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน

ปฏิบัติหนาทีห่ วั หนาสาขาวิชาเวชศาสตรฟน ฟู
รักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร
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5. แผนที่ยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร ป 2554 – 2558

6. จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตร
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี
2
ระดับปริญญาโท
4
ระดับปริญญาเอก
2
รวม
8
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวมระหวางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ)
ระดับปริญญาโท
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร
ระดับปริญญาเอก
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย
นอกจากนี้ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหแกหลักสูตรอื่นทัง้ ในและนอกมหาวิทยาลัยดังนี้
- ฝายพรีคลินิก จัดการศึกษาวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตรการแพทย ไดแก กายวิภาคศาสตร จุล
ชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ใหแกคณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และคณะพยาบาลศาสตรของ มศว
- ฝายคลินิก จัดการศึกษาวิชาเฉพาะทางการแพทย ไดแก วิสัญญีวิทยา และจิตเวชศาสตร ใหแก คณะ
ทันตแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต
7. จํานวนนิสิต
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ระดับชั้นป
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
164 130 128 130 132 122
11
16
25
5
5
3
11
4
180

149

164

139

9

132

122

รวม
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
806
57
23
806
80
886

8. จํานวนบุคลากรทั้งหมด
8.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามอัตราจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
คณะแพทยศาสตร ศูนยการแพทยฯ
สายวิชาการ
111
105
0
สายสนับสนุนวิชาการ
23
94
935
8
รวม
134
199
935
8

รวม
216
1,060
1,276

8.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย
จํานวนบุคลากร
รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
บุคลากรสายวิชาการ 3 9 104 1
5 59 0
0 31 0 0 4 216
รวม
116
65
31
4
216
8.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ปการศึกษา 2554
บุคลากร
จํานวน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
บุคลากร < 6เดือน 6-9 เดือน > 9 เดือน
ทั้งหมด
บุคลากรสายวิชาการ
216
32
5
179
9. งบประมาณ
หมวดรายจาย/
แหลงงบประมาณ
งบบุคลากร
- คณะแพทยศาสตร
- ศูนยการแพทยฯ
งบดําเนินการ
- คณะแพทยศาสตร
- ศูนยการแพทยฯ
งบลงทุน
- คณะแพทยศาสตร
- ศูนยการแพทยฯ
งบเงินอุดหนุน
- คณะแพทยศาสตร

งบประมาณแผนดิน
210,233,856.22
62,867,054.00
147,366,802.22
21,541,776.10
4,959,036.67
16,582,469.43
147,283,536.76
55,713,536.76
91,570,000.00
67,836,541.70
67,836,541.70
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งบประมาณเงินรายได
22,893,261.27
5,487,000.00
17,406,261.27
707,954,758.34
7,718,278.91
700,236,479.43
44,014,671.98
44,014,671.98
50,594,965.28
6,109,227.00

จํานวนบุคลากร
ปฏิบัติงานจริง
(เกณฑ สกอ.)
181.5

รวม
233,127,117.49
68,354,054.00
164,773,063.49
729,496,534.44
12,677,585.58
716,818,948.86
191,298,208.74
55,713,536.76
135,584,671.98
118,431,506.98
73,945,768.70

หมวดรายจาย/
แหลงงบประมาณ
- ศูนยการแพทยฯ
งบรายจายอืน่
- คณะแพทยศาสตร
- ศูนยการแพทยฯ
รวม

งบประมาณแผนดิน
446,895,710.78

งบประมาณเงินรายได
44,485,738.28
8,224,650.03
4,422,896.18
3,801,753.85
833,682,306.90

รวม
44,485,738.28
8,224,650.03
4,422,896.18
3,801,753.85
1,280,578,017.68

10. อาคารสถานที่
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 4 อาคารดังนี้
1. อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร (ตึก 15 ประสานมิตร)
2. อาคารกายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร (ตึก 18 ประสานมิตร)
3. อาคารคณะแพทยศาสตร (องครักษ)
4. อาคารศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
11. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพนําผลการตรวจประเมินคณะฯ ปการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 20-21
มิถุนายน 2554 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรับทราบและวางแผนและแนวทางดําเนินการ
ปรับปรุง ซึ่งไดจัดทําเปนแผนยกระดับ/พัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2554
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
ผลการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนาตามขอเสนอแนะ
1. ควรสร า งความเข า ใจในสาระของแผนและการ 1. ประชุมชี้แจงเรื่องแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติใหทั่วถึงทั้งองคกร
ประจําปในที่ประชุมผูบริหารทุกระดับและเผยแพรผาน
ทาง Website
2. สนับสนุนให Teaching Ability เปนเอกลักษณของ 2. มีการกําหนดอัตลักษณของนิสิตแพทยใหมในป
คณะแพทยศาสตร มศว
การศึกษา 2554 คือ “มีทักษะสื่อสารและสื่อสารดวยใจ”
และมีการกํ าหนดอยูในแผนยุ ทธศาสตรที่ 3 กลยุทธ ที่
sAc1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF ทุก
หลักสูตร
3. ตั วบ งชี้ ที่ 16.1(สมศ) และตั วบ งชี้ ที่ 17 (สมศ) มี 3. กํ าหนดตั วบ งชี้ 16.1 และ 16.2 เป นอั ตลั กษณ ของ
ความคลายคลึงกันมาก คณะควรเลือกประเมินตัวบงชี้ บั ณ ฑิ ต คณะแพทยศาสตร คื อ “มี ทั ก ษะสื่ อ สารและ
ที่ 17 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของ สมศ
สื่อสารดวยใจ” และกําหนดตัวบงชี้ที่ 17 ของ สมศ เปน
เอกลักษณของคณะแพทยศาสตร มศว คือ “มุงสูความ
เปนนานาชาติ และมุงเนนการบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน”
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4. การมีจํานวนผูดํารงตําแหนงวิชาการระดับ รศ. ลดลง
มีเพียงรอยละ 13.51 ในขณะที่มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกจํานวนมาก (รอยละ 88.74) คณะจึง
ควรสรางมาตรการเพื่อเรงการขอตําแหนงทางวิชาการ
ใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ตั้งไว
5. ควรเรงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและประเมินผลการ
เรียนรู (Learning Outcome) ใหเปนไปตามกรอบ TQF
6. ควรส ง เสริ ม กระบวนการมี ส ว นร ว มของผู มี
ประสบการณจากภายนอกในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นควรมีการติดตามวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานแตละรายวิชาที่เปนรูปธรรม และนําผลมา
วางแผนการปรับปรุงรายวิชา
7. เพิ่มเติมกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและอัตลักษณของนิสิตคณะแพทยศาสตรให
ครอบคลุมนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

8. ควรกําหนดประเด็นคุณลักษณะและอัตลักษณของ
นิสิต “Care with Heart” เพื่อใหนิสิตนําไปวางแผนใน
การจัดกิจกรรม รวมทั้งใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปน
สิ่งนําเขาในการกําหนดกิจกรรม
9. ส ง เสริ ม การนํ า ระบบการประกั น คุ ณ ภาพเข า สู
กระบวนการดําเนินกิจกรรม/กิจกรรมของนิสิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก
10. ควรมีการประเมิ นผลการบริการในดานตางๆ ให
ครบถวนครอบคลุมการใหคําปรึกษา การบริการขาวสาร
ขอมูล และกิจกรรมพัฒนาวิชาการใหแกนิสิตปจจุบัน
ทุกระดับ
11. ควรประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ใหครบถวนทุกประเด็น

ผลการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนาตามขอเสนอแนะ
4. มอบหมายใหรองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สนับสนุนใหอาจารยที่มีตําแหนง ผศ. ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ ไดดําเนินการขอตําแหนง รศ. อยางนอย รอย
ละ 50 ของผูที่มีคุณสมบัติ
5. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรของคณะ
แพทยศาสตร ใหเปนไปตามกรอบ TQF ภายในเดือน
กันยายน
6. ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร (6
หลักสูตร) เชิญผูที่มีสวนไดสวนเสียและผูทรงคุณวุฒิเขา
มามี ส ว นร ว มในการกระบวนการเรี ย นการสอนและ
กรรมการประจํ า หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารประชุ ม
กํากับติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลมาปรับปรุง
ในทุกรายวิชา
7. ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรรวมกับผูชวยคณบดีฝาย
กิ จ กรรมนิ สิ ต สร า งกิ จ กรรม/โครงการเพื่ อ เสริ ม สร า ง
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นเรื่องความ
รับผิดชอบ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการที่สรางอัตลักษณ
ของนิสิตทุกหลักสูตร
8. มี ก ารกํ า หนดอั ต ลั ก ษณ ข องนิ สิ ต แพทย ใ หม ใ นป
การศึกษา 2554 คือ “มีทักษะสื่อสารและสื่อสารดวยใจ”

9. มอบหมายผูชวยคณบดีฝายกิจกรรมนิสิตอบรมระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพและกํ า กั บ ติ ด ตามให นํ า ระบบ
คุณภาพ PDCA ไปใชครบทุกหลักสูตร
10. มอบหมายให ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยกิ จ กรรมนิ สิ ต
ประเมินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนา
นิสิตอยางครบถวนทุกกิจกรรม/โครงการ
11. กรรมการประชุมปรึ กษาหารื อเพื่ อหาแนวทางการ
ประเมินผลใหครบถวนทุกประเด็น จัดทําแบบประเมินให
ครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ด า นการวิ จั ย และประเมิ น ผลเป น

12

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

12. วิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาและความต อ งการของ
คณาจารยในบางภาควิชาที่ยังมีผลงานวิจัยนอย

13. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหองคความรูจากการ
วิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช ป ระโยชน โ ดยหน ว ยงาน
ภายนอก/ชุมชน และการใชประโยชนภายในองคกร
14. ควรมีระบบการติดตามการนําไปใชประโยชนของ
งานวิจัยโดยหนวยงานภายนอก
15. ควรสนับสนุนการจัดทําวิจัยสถาบันเพิ่มขึ้นเพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคกร

16. ควรจัดใหมีการบริการวิชาการแกสังคมดานอื่นๆ
เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการบริการรักษาทางการแพทย

17. ควรนํ าผลการประเมินการใหบริการวิชาการมา
วางแผนปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการของ
คณะ

18. ควรประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

ผลการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนาตามขอเสนอแนะ
ระยะๆ เพื่ อวิ เคราะห ป ญหา หาแนวทางปรั บปรุ งและ
พัฒนาใหดีขึ้น
12. วิ เ คราะห ป ญ หาในการสร า งผลงานวิ จั ย และ
รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีผลงานวิจัย
น อ ย และตรวจเยี่ ย มภาควิ ช าเพื่ อ หาแนวทางการ
ชว ยเหลื อ ด า นงานวิ จัย
จั ดทํ าแบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินผลและสอบถามความตองการ และจัดตั้งศูนยให
คําปรึกษาและชวยเหลือการทําวิจัยอยางเปนรูปธรรม
13. จัดตั้งคณะกรรมการคัดสรร วิเคราะห ติดตาม และ
ประเมิ น ผลงานวิ จั ย และดํ า เนิ น งานเพื่ อ คั ด เลื อ ก
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่เชื่อถือได เพื่อเขียนในรูป
ที่เขาใจงาย และเผยแพรสูสาธารณชน
14. มอบหมายคณะกรรมการวิจัยติดตามการนําวิจัยไป
ใชประโยชนโดยมีเอกสารยืนยันการนําไปใชประโยชน
15. จัดสรรเงินทุนวิจัยสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน อบรม
การเขียนโครงการวิจัยสถาบัน และ R to R และกําหนด
เปน KPI ของหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของรอง
คณบดีฝายบริหาร
16. จัดใหมีการบริการวิชาการแกสังคมในประเด็นที่
คณะแพทยศาสตร มี ค วามเชี่ ย วชาญโดยเฉพาะการ
ให บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลแก ส ามชุ ม ชนในพื้ น ที่ อ ย า ง
ตอเนื่องและยั่งยืนและมีความเชื่อมโยงกับคนไขที่มา
รักษาในโรงพยาบาลอยางครบวงจร
17. มอบหมายใหหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรครบครัว
บู ร ณาการด า นบริ ก ารวิ ช าการใน 3 ตํ า บล กั บ การ
จั ด การเรี ย นการสอนของวิ ช าเวชศาสตรครอบครั ว
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยรวมกับการบริการวิชาการอยาง
นอย 1 โครงการ โดยมีการประเมินผลสําเร็จของการบูร
ณาการโครงการดังกลาว
18. มอบหมายผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยกิ จ การนิ สิ ต และ
ประธานหลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของ
การบูรณาการดานทํานําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
19. "ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอหนวยงานภายใน
ศู น ย ก ารแพทย ฯ ในประเด็ น เรื่ อ งการอํ า นวยความ
สะดวกและการเป น มิ ต ร ยั ง อยู ใ นเกณฑ ร ะดั บ ปาน
กลาง (ประเด็นอื่นๆสวนใหญอยูในระดับดีมาก)" ควร
คนหาสาเหตุปญหาในเรื่องอํานวยความสะดวกและ
การเปนมิตร เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
20. ควรเลือกเรื่อง KPI และ RW เปนประเด็นและ
เปาหมายในการจัดการความรู

21. ควรกํ า หนดความก า วหน า ทางตํา แหน ง วิช าชี พ
(career path) ของเจาหนาที่ศูนยการแพทยฯ ใน
ตําแหนงตางๆใหชัดเจน

22. กําหนดใหผูบริหารที่มีหนาที่รับผิดชอบในแตละตัว
บงชี้เปนผูเขียนหรือตรวจสอบเนื้อหาใหถูกตอง
23. ผูบริหารที่มีหนาที่เขียนหรือรับผิดชอบควรไดรับ
การอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน
24. ควรสง SAR ใหผูประเมินอานไมนอยกวา 1
สัปดาห และ CHE QA online ควรตองสามารถ
ตรวจสอบเอกสารได

ผลการดําเนินงานปรับปรุง พัฒนาตามขอเสนอแนะ
19. มอบหมายให ผู อํ า นวยการศู น ย ก ารแพทย ไ ด
ดํ า เนิ น การค น หาสาเหตุ และปรั บ ปรุ ง ระบบอํ า นวย
ความสะดวกและการใหบริการใหแกนิสิตแพทยที่ไดมา
เรียนในศูนยการแพทยฯ โดยใหมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับ 3.51 ขึ้นไป
20. กําหนดให มีการจัดการความรูดานบริ หารจัดการ
คือ 1. การดําเนินการตาม KPI ใหประสบผลสําเร็จ 2.
การปรับปรุงวิธีการคํานวณคา RW ที่มีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม
21. มอบหมายรองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดําเนินการกําหนดความกาวหนาทางตําแหนงวิชาชีพ
ของเจ า หน า ที่ ศู น ย ก ารแพทย ฯ ในตํ า แหน ง ต า งๆให
ชั ด เจนและนํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ในเดือนตุลาคม
22. คณบดีไดกําหนดคณบดี รองคณบดี และหัวหนา
หนวยงานที่รับผิดชอบแตละองคประกอบใหเปนผูเขียน
SAR องคประกอบและตัวบงชี้ ตั้งแตตนปการศึกษา
23. กําหนดใหผูบริหารทุกระดับไดรับการอบรมหลักสูตร
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยางนอยรอยละ
80
24. คณบดีกํ าหนดใหผูรับผิ ดชอบแต ละองค ประกอบ
เขียน SAR คณะฯ และสงใหผูประเมินลวงหนาอยาง
นอย 1 สัปดาห รวมทั้งกรอกขอมูลเขาสูระบบ CHE QA
online
25. ปรับปรุงรูปแบบการเขียน SAR

25. การเขียน SAR ควรขึ้นหนาใหมทุกครั้งเมื่อขึ้นตัว
บงชี้ใหม
26.
ควรส งเสริ มให บุ คลากรมี ความเข าใจ ให 26. จัดประชุมบุคลากรทุกระดับเพื่อทําความเขาใจกับ
ความสําคัญ และมีความรวมมือในการประกันคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยางนอยปละ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
2 ครั้ง โดยมีบุคลากรเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ
80 ของบุคลากรทั้งหมด
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12. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะแพทยศาสตรไดจัดวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพและเริ่มมีการตรวจประเมินคุณภาพตั้งแต
ปการศึกษา 2541 มีการดําเนินงานมาเปนประจําทุกป โดยเปนแผนงานประจําของคณะฯ มีการกําหนดกรอบการ
ทํ า งาน รวมถึ ง การตั้ ง งบประมาณที่ ชั ด เจนมาโดยตลอด ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพของคณะฯ
ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ (ภาคผนวก) มีผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปน
ประธาน รับนโยบายคุณภาพจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ที่ถายทอดมาจากนโยบายคุณภาพของ
มหาวิ ทยาลัยและคําแนะนําจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง ประเทศไทย มาใชกํ าหนดตัวบง ชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ที่ใชตรวจประเมินคุณภาพทุกภาควิชาและทุกรายวิชา รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพสํานักงานคณบดี โดยแตละหนวยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพเปนกลไกระดับ
หนวยงาน ซึ่งในปการศึกษา 2554 จัดใหมีการประเมินในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร
ระบบการประกัน คุณภาพเริ่มจากการใหความรูทางวิชาการที่นํามาใชเ ปน องคประกอบคุณภาพแก
บุคลากรทุกคนทุกหนวยงาน จากนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ ดําเนินการจัดทํารางตัวบงชี้และเกณฑ
ประเมิน และนําผลที่ไดไปสูการประชาพิจารณจนเปนที่ยอมรับ ในดานการพัฒนาระบบ มีการสัมมนาความรูดาน
ประกันคุณภาพแกผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน และผูเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหมีความ
เขาใจที่ตรงประเด็นใหมากที่สุด พัฒนาระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลที่สัมพันธกับ SAR และจัดสัมมนาเฉพาะ
กลุม ไดแก กลุมผูประเมิน (assessor) และกลุมผูจัดทํา SAR
การดําเนินการประเมินคุณภาพทุกภาควิชา/หนวยงานภายในคณะฯ จะมีการรายงานผลเสนอยอนกลับ
ไปในระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่มีขอควรปรับปรุง คณะกรรมการประกันคุณภาพจะรับไปดําเนินการใหเกิดการ
พัฒนาคณะฯ และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ตอไป
13. ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2553 และ 2554
เปรียบเทียบ การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร
ประจําปการศึกษา 2553 และ 2554
โอกาส
10.00
2.03
1.70
จุดออน

2.48 2.42

จุดแข็ง

1.00

1.88 1.95
1.62
2.15

ภัยคุกคาม

2553
เดิม

15

2554
ทบทวน

สวนสาระ
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร
ประจําปการศึกษา 2554
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องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 :
กระบวนการพัฒนาแผน
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
ผูรายงานขอมูล : คุณนิตยา ขวัญสุวรรณ
5 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนของคณะ โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล องกั บจุดเนนของกลุมสถาบัน (กลุ ม ค1)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
คณะแพทยศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธของป 2554-2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด คอนเวนชั่น และวันที่ 23-24 เมษายน 2554 ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ แอนด สปา รีสอรท จังหวัด
ปทุมธานี และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ไดจัดใหมีการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร ณ หอง 5 B อาคาร
ศูนยการแพทยฯ โดยใหบุคลากรทุกระดับ(ผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน)ในคณะมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น และนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ให
ความเห็นชอบ ประกอบดวย 8 แผนยุทธศาสตร (ROADMAPS) 26 กลยุทธ 37 ตัวบงชี้
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ใชวิธี SWOT Analysis โดยเวียนหนังสือแจงใหทุกหนวยงาน และบุคลากร
ภายในหน ว ยทุ ก คนทํ า การวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คามของคณะ ตามแบบฟอร ม ที่
กํา หนดให รวมทั้ งข อเสนอแนะ โดยนํ าผลจากทุกหน วยงานมารวมกัน และกลุม ผู บริหารนํ าไปใชสัมมนาใน
ภาพรวม ไดพิจารณาความสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน (กลุม ค1) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) ที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ และแผนกลยุทธไดถูกแปลงเปน KPI (Key performance index) ระดับบุคคล
เพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลดําเนินงานตามแผน
หลักฐานอางอิง :
1.1_1_01 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
1.1_1_02 ผังแสดงความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร กับพระราชบัญญัติ
ของ มศว ยุทธศาสตร 15 ป ของ มศว กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
1.1_1_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 4/2554
1.1_1_04 โครงการสัมมนาแผนกลยุทธ และสรุปผลการสัมมนา 7 เมษายน 2554 และ 23-24 เมษายน
2554
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5 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะ ไปสูทุกหนวยงานภายในคณะ
มีการถายทอดแผนกลยุทธ ROADMAPS ไปสูทุกหนวยงานภายในคณะฯ และศูนยการแพทยฯ โดยมี
การเซ็นคํารับรองของรองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ รองผูอํานวยการศูนยการแพทย
ผูชวยผูอํานวยการศูนยการแพทย หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานทุกคนกับคณบดี รวมทั้งถายทอดผานที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และมีหนังสือเวียนรวมทั้งเอกสารแผนที่ยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตรปงบประมาณ
2554-2558 วางไวที่ website ของงานโยบายและแผน รวมทั้งถายทอดผานระบบ KPI รายบุคคล
(http://10.2.120.6/kpi, http://med.swu.ac.th/md/index.php/2010-02-10-06-12-08)
หลักฐานอางอิง :
1.1_2_01 หนังสือเซ็นคํารับรองการปฏิบัติงานของรองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการศูนยการแพทย
ฯ รองผูอํานวยการศูนยการแพทย ผูชวยผูอํานวยการศูนยการแพทย หัวหนาภาควิชาและ
หัวหนางานทุกคนกับคณบดี
1.1_2_02 Website คณะแพทยศาสตร (www.med.swu.ac.th)
5 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทีมผูบริหารคณะไดแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ โดยมีความเชื่อมโยงกับ
พันธกิจของคณะดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน(A) ตรงกับพันธกิจคณะ (ขอที่ 1)
2. ดานวิจัย(R) ตรงกับพันธกิจคณะ (ขอที่ 2)
3. ดานบริการวิชาการ(M) ตรงกับพันธกิจคณะ (ขอที่ 3)
4. ดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม(P) ตรงกับพันธกิจคณะ (ขอที่ 5)
หลักฐานอางอิง :
1.1_3_01 แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554
5 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
ยุทธศาสตร ROADMAPS โดยมีกลยุทธสนับสนุน 26 กลยุทธ และมีตัวบงชี้พรอมเปาหมาย 37 ตัวบงชี้
และในแผนปฏิบัติงานประจําป 2554 มีจํานวน 409 โครงการ มีตัวบงชี้พรอมเปาหมายจํานวน 447 ตัวบงชี้
(รวมตัวบงชี้ของโครงการตามแผนยุทธศาสตรและโครงการประจํา)
หลักฐานอางอิง :
1.1_4_01 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554-2558
1.1_3_01 แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554
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5 5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปครบ 4 พันธกิจ
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ โดยมีกลไกดําเนินงานผานรองคณบดี
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน และมีหนวยงานนโยบายและแผนเปนผูประสานติดตามผลเปนรายไตรมาส
หลักฐานอางอิง :
1.1_5_01 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
5 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
การติดตามผลการดําเนินงาน
ผลการพิจารณาและขอเสนอแนะ
ครั้งที่ 1 รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554 ใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554
อยางครบถวน
ครั้งที่ 2 รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่11/2554 ให ภ าควิ ช า/หน ว ยงาน ทบทวนและ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
ดํ า เนิ น การตามกรอบเวลาการจั ด
โครงการ หากไมสามารถดําเนินงานตาม
กรอบเวลาใหแจงยกเลิกโครงการ
ครั้งที่ 3 รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2555 นําผลการดํา เนิ น โครงการไปแจ ง ให ทุ ก
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
หนวยงานทราบ และเสนอใหรายงานเปน
รอบ 3 เดือน
ผลสรุป พบวาตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติงานประจําป บรรลุ 366 จาก 447 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 75.17 และ
มีโครงการที่ไดดําเนินการตามแผนจํานวน 316 โครงการ จาก 409 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.26
นอกจากนี้ยังมีการประเมินคะแนน KPI รายบุคคลเพื่อพิจารณาความดีความชอบปละ 2 ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธและสิงหาคมของทุกป โดยติดตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ เชน จํานวนผลงานวิจัย
รายบุคคล การเขารวมประชุมวิชาการของคณะฯ รายบุคคล
หลักฐานอางอิง :
1.1_6_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 11/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
1.1_6_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554
1.1_6_03 รายงานคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 4.12 พิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 4.1.4 พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.1_6_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
1.1_6_05 สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 2554 คณะแพทยศาสตร
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5 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลตอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (และรายงานตออธิการบดี)
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธประจําป 2554 และรายงานผลตอกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 และรายงานตอมหาวิทยาลัยตามระเบียบ พบวา
บรรลุ 30 ตัวบงชี้ จาก 37 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 81.08
หลักฐานอางอิง :
1.1_5_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
1.1_5_02 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
5 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะ ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
คณะกรรมการบริหารคณะไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะในรอบปงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 –
ก.ย. 53)มาปรับปรุงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2554-2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และวันที่ 23-24 เมษายน 2554 ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ
สปา รีสอรท จังหวัดปทุมธานี และนําผลการประเมินงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54) มาใช ในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารคณะจึงจัดใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป 2555 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555 ณ บานนารีสอรท จังหวัดนครนายก
หลักฐานอางอิง :
1.1_1_07 แผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ป 2554-2558
1.1_8_01 แผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ป 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2555)
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
7
4.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
8
8
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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ตัวบงชี้ สมศ.16.1 : ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (อัตลักษณของนิสิต)
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
5 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของคณะฯ โดยไดรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ
มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิต “มีทักษะสื่อสาร และ
สื่อสารดวยใจ” โดยมีการจัดประชุมกําหนดอัตลักษณในการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร ณ ภูเขางามรีสอรท เมื่อวันที่
16-18 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีผูมีสวนไดสวนเสียในการผลิตบัณฑิตใหความคิดเห็น เชน ศิษยเกา นิสิตปจจุบัน ผูนํา
ชุมชน ผูนําศาสนา คณาจารย ผูอํานวยการโรงพยาบาล และทีมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และการประชุม
ยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555 ณ บานนารีสอรท ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 วาระที่ 3.1.1 และครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 วาระที่ 3.5 มี
การประชาสัมพันธใหนิสิตแพทยชั้นปที่ 1 - 6 ทราบเกี่ยวกับอัตลักษณของนิสิตของ มศว และของคณะแพทยศาสตร
โดยผาน Poster ติดประกาศหนาหอพัก บริเวณอาคารเรียน และในหองเรียน SMS Website Dean’s report ขาวราย
สัปดาห ประชาสัมพันธของศูนยการแพทยฯ และแจงใหทุกภาควิชาไดประชาสัมพันธสอดแทรกในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
หลักฐานอางอิง :
สมศ.16.1_1_01 โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554 ณ ภูเขางามรีสอรท จ.นครนายก
สมศ.16.1_1_02 โครงการประชุมยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555 ณ บานนารีสอรท จ.นครนายก
สมศ.16.1_1_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 วาระ
ที่ 3.1.1
สมศ.16.1_1_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2555
วาระที่ 3.5 (มติที่ประชุมเห็นชอบอัตลักษณ “มีทักษะสื่อสารและสื่อสารดวยใจ”)
สมศ.16.1_1_05 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่ 1-6
สมศ.16.1_1_06 Poster ประชาสัมพันธอัตลักษณนิสิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ไดวางระบบใหคณาจารยและบุคลากร รวมทั้งสโมสรนิสิต ผานฝาย
พัฒนาศักยภาพนิสิต และฝายแพทยศาสตรศึกษา เปนผูรับผิดชอบในการนําอัตลักษณของนิสิตไปสูการปฏิบัติ
เชน โครงการสงนิสิตแพทยเขารวมคายอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กิจกรรมของสโมสรนิสิตดานการสื่อสาร เชน
การจัดแสดงละครเวที กิจกรรมประเมินอัตลักษณนิสิตแพทย โดยคณาจารย เพื่อนนิสิต ผูปวยและญาติผูปวยที่มา
ใชบริการที่ศูนยการแพทย และจัดกิจกรรมสงเสริมใหทุกภาควิชานําอัตลักษณนิสิตไปสูกระบวนการจัดการเรียน
การสอนดานทักษะการสื่อสาร และการสื่อสารดวยใจ
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หลักฐานอางอิง :
สมศ.16.1_2_01 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่ 1-6
สมศ.16.1_1_02 โครงการสัมมนารวมระหวางอาจารย นิสิต บุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรภาควิชา
สั ม มนาพรี ค ลิ นิ ก เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ อั ต ลั ก ษณ ใ ห แ ก บุ ค ลากร และสั ม มนาปรั บ แบบ
ประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับอัตลักษณ
สมศ.16.1_2_03 Poster ประชาสัมพันธอัตลักษณติดประกาศทั้งฝงประสานมิตร และองครักษ
สมศ.16.1_2_04 ขาวรายสัปดาหประชาสัมพันธอัตลักษณ
สมศ.16.1_2_05 MEDSWU News ประชาสัมพันธอัตลักษณ
สมศ.16.1_2_06 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่ 1-6 และงานปจฉิมอําลาป 3 (Gross to Hos)
5 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ ที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีผลการประเมินจากอาจารยและบุคลากรภายในคณะที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะในการสนับสนุน
สงเสริมอัตลักษณนิสิต โดยใชแบบสอบถามพบวามีคะแนน 3.54 จากคะแนนเต็ม 5
หลักฐานอางอิง :
สมศ.16.1_3_01 รายงานผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลอง
กับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
5 4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
ผลการดําเนินงานดานการสนับสนุนสงเสริมอัตลักษณของนิสิตดานการมีทักษะสื่อสาร และสื่อสารดวยใจ
ทําใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย โดยเฉพาะการสื่อสารกับผูปวยและญาติที่มีความชัดเจน
ถูก ต อง เหมาะสม และมี ประโยชนตอผูปวย ซึ่งมี ตัวอยา งหนั งสือขอบคุณจากผูปว ยหรือ ญาติชมเชยการให
คําปรึกษาของนิสิตและแพทยประจําบาน
หลักฐานอางอิง :
สมศ.16.1_4_01 หนังสือขอบคุณจากผูปวยหรือญาติชมเชยการใหคําปรึกษาของนิสิตและแพทยประจําบาน
4 5. ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
-ไมมีเกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
3
3.00
2

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
4
4.00
2

ตัวบงชี้ สมศ.16.2 :
ผูรับผิดชอบ :
ผูรายงานขอมูล :

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามโครงการติดตามบัณฑิต ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม 2555 โดย
ผูใชบัณฑิตประเมินบัณฑิตแพทย ป 2553 มีความคิดเห็นในดานความสามารถ “ทักษะสื่อสารและสื่อสารดวยใจ”
กับผูปวยและญาติอยูในระดับ 3.85 จากคะแนนเต็ม 5
หลักฐานอางอิง :
สมศ.16.2_0_01 โครงการติดตามบัณฑิต ระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม 2555 โดยผูใชบัณฑิตประเมิน
บัณฑิตแพทย ป 2554

รายการขอมูล
เปาหมาย
- ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
- จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
การบรรลุเปาหมาย
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2553
หนวยนับ ผลตรวจ
ประเมิน
คะแนน
3.51
คะแนน
466
รวม
คน
117
คะแนน
3.73
3
-

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
3.51
335
87
3.85
3

ตัวบงชี้ สมศ.17 : ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปนเอกลักษณของคณะ
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท / รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด /
ศ.นพ.ชัยรัตน นิรันตรัตน / รศ.ดร.วิภาวี อนุพนั ธพิศิษฐ / รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
5 1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ
คณะแพทยศาสตร ไดกําหนดเอกลักษณ ตามเอกลัษณของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน” และเพิ่มเติมเอกลักษณของคณะฯ ตามจุ ดเนน คือ “ความเปนนานาชาติ”
โดยผานความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 วาระที่ 3.5
และกําหนดแผนกลยุทธดังนี้
1. แผนกลยุทธที่ครอบคลุมการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ โดยกําหนดอยูในกลยุทธที่ 6 (Alliances) กลยุทธ
sAl 1 การสรางเครือขายและการทํางานรวมกับสังคมเชิงรุกในพื้นที่ 6 จังหวัด (สปสช เขต 4) รวมทั้งชุมชน
ในพื้นที่ 3 ตําบล อําเภอองครักษ ที่ ศกพ. รับผิดชอบ
2. แผนกลยุทธที่ครอบคลุมจุดเนนที่มุงสูความเปนนานาชาติ โดยกําหนดอยูในยุทธศาสตร ที่ 6 (Alliances)
กลยุทธที่ 3 พัฒนางานวิเทศสัมพันธเพื่อสรางความรวมมือ/หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งมีการสรางความ
เขมแข็งใหกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการรวม Nottingham ตามยุทธศาสตรที่ 3 (Academic
passion) ซึ่งขณะนี้ไดมีการดําเนินงานวางแผนเตรียมเปดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น เชน หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ อณูชีววิทยาปริญญาโท/เอกนานาชาติ ชีวภาพการแพทยปริญญาโท/เอก
นานาชาติ
หลักฐานอางอิง :
สมศ.16.1_1_01 อัตลักษณ และเอกลักษณ มศว
5 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
2.1 สรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ โดยสรางเครือขาย
และการทํางานรวมกับสังคมเชิงรุกในพื้นที่ 6 จังหวัด (สปสช เขต 4) รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ 3 ตําบล อําเภอองครักษ ที่
ศกพ. รับผิดชอบ ซึ่งมีภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคมที่จัดการเรียนการสอนและนํานิสิตแพทยไปรวมพัฒนา
ชุมชนดังกลาว ในรายวิชา วช 501
2.2 มี การสํ ารวจความต องการของนั กเรี ยนโรงเรี ยนนานาชาติ และมี ความต องการเข าเรี ยนหลั กสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิตเปนจํานวนมาก และปริมาณนักเรียนที่สมัครสอบแขงขันเขาเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการรวม Nottingham มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คณะแพทยศาสตรจึงไดมีการจัดประชาพิจารณหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติหลักสูตรใหมเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจํ าคณะ ครั้ งที่ 2/2555 วั นที่ 22 กุ มภาพั นธ 2555 และมี มติ ให เป ดหลั กสู ตรได นอกจากนี้ ยั งมี การประชุ ม
24

คณะกรรมการบริหารพรีคลินิกในการเปดหลักสูตรอณูชีววิทยาปริญญาโท/เอกนานาชาติ ชีวภาพการแพทยปริญญา
โท/เอกนานาชาติ และแจงใหคณาจารยภาควิชาพรีคลินิกทั้งหมดไดรับทราบ คณบดีไดเชิญนิสิตแพทยหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวม Nottingham) มาประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่หองยุทธศาสตร เพื่อใหมี
สวนรวมในการระดมความคิดที่จะพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปนนานาชาติในศูนยการแพทยฯ
หลักฐานอางอิง :
สมศ.17_2_01 โครงการประชาพิจารณหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติหลักสูตรใหมเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ 2555
สมศ.17_2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555
5 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
จากแบบประเมินจํานวน 96 ฉบับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5
หลักฐานอางอิง :
สมศ.17_3_01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะคณะแพทยศาสตร
5 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
1. สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยเฉพาะด า นสุ ข ภาพให ชุ ม ชน 3 ตํ า บลที่ รั บ ผิ ด ชอบ และให ก าร
รักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิใหกับชุมชนในพื้ นที่ สปสช เขต 4 ดั งหลักฐานผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานการใหบริการทางวิชการแกชุมชน (ตัวบงชี้ สกอ.5.1, สกอ.5.2, สมศ.8, สมศ.9 และ สมศ.
18.2)
2. สรางบัณฑิตแพทยที่มีศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ
การเปดประชาคมอาเซียน 2015 จะทําใหประเทศไทยมีความพรอมและไดเปรียบในการแขงขัน
หลักฐานอางอิง :
สมศ.17_4_01 CAR หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวม Nottingham)
5 5. สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร มศว ไดเปนที่ยอมรับและอางถึงในเวทีประชุมระดับประเทศของ กสพท ในการประชุม
แพทยสภา และในโรงเรี ย นนานาชาติ ว า มี ก ารเป ด หลั ก สู ต รแพทยศาสตร (โครงการร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
Nottingham) ซึ่งคณบดีคณะแพทยศาสตร ไดรับการแตงตั้งจากแพทยสภาใหเปนคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ
และนโยบายทางการแพทยระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติเพื่อรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน 2015 และใน Website ของ USF, Nottingham ไดมีการแสดงขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับ
MSWU ดวย
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
2
2.00
2

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
5
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

26

องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 :
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
5 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะแพทยศาสตรไมมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรเปนของคณะเอง แตใชระบบและกลไกในการเปด
หลักสูตร ตามหัวขอระบบและกลไกการเปดและปรับปรุงหลักสูตรในคูมือการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ
หลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบดังกลาว หลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรไดรับการ
ปรับปรุงในป 2552 และไมมีหลักสูตรใหมเปดในปการศึกษา 2554
หลักฐานอางอิง :
2.1_1_01 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปพ.ศ.2548 http://academic.swu.ac.th
2.1_1_02 คูมือการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะแพทยศาสตรไมมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรเปนของคณะเอง แตใชระบบและกลไกในการปด
หลักสูตรตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2554 ไมมีการปดหลักสูตร
หลักฐานอางอิง :
2.1_2_01 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปพ.ศ. 2548
5 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ทั้ง 8 หลักสูตร ไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ป
2548 มี 2 หลักสูตร เปนหลักสูตรวิชาชีพ (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ
รวมระหวางคณะแพทยศาสตร มศว และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ) ไดผานการ
รับรองของแพทยสภาตามระเบียบกําหนด
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หลักฐานอางอิง :
2.1_3_01 คูมือหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาเอก 2 หลักสูตร
2.1_3_02 เอกสารรับรองหลักสูตรจากสภา/องคกรวิชาชีพ (หลักสูตรสาขาวิชาชีพ)
5 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลั กสูตรฯ
กรณีห ลัก สูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
ในทั้ ง 8 หลั ก สู ต รมี ค ณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ป 2548 มี ห น า ที่
รับผิดชอบ/ บริหาร/ กํากับติดตาม/ ประเมิน/ ปรับปรุงหลักสูตร
หลักฐานอางอิง :
2.1_4_01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 8 หลักสูตร
2.1_4_02 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการภายในคณะฯ
2.1_4_03

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

5 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
ในทั้ง 8 หลักสูตรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาที่รับผิดชอบ/ บริหาร/ กํากับติดตาม/ ประเมิน/
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งขณะนี้ไดมีการพัฒนาทั้ง 8 หลักสูตรใหเปนไปตาม TQF ซึ่งไดดําเนินงานตามระบบและไดผาน
การรับรองของสภามหาวิทยาลัยแลวทั้ง 8 หลักสูตร เพื่อจะใชในปการศึกษา 2555
5 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางคณะที่เกี่ยวของนอกสถาบันกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมด ทุกระดับการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรรวมกับแพทยสภาและ
สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของครบทุกหลักสูตร (100%)
หลักสูตร
สถาบันวิชาชีพ/ สมาคม
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- ประชุมรวมกันกับ กสพท. ทุก 3 เดือน
(ปรับปรุงป พ.ศ. 2552)
- วิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รโดยเชิ ญ ผู แ ทนจากแพทยสภาเป น
กรรมการวิพากษหลักสูตร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554
- ส ง นิ สิ ต ไปเรี ย นรายวิ ช าเลื อ กกั บ โรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันผลิตแพทยอื่นๆ ซึ่ง
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หลักสูตร
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการรวม Nottingham)(ปรับปรุงป พ.ศ. 2552) -

-

สถาบันวิชาชีพ/ สมาคม
ไดรับผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
ตรวจเยี่ ยมบั ณฑิ ต และได รั บ การประเมิ น โ ด ย
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ประชุมรวมกันกับ กสพท. ทุก 3 เดือน
วิพากษหลักสูตรรวมกับหลักสูตรแพทย พ.บ.ปกติ
สัญญาลงนามความรวมมือกับ Nottingham University
สงนิสิตไปเรียนรายวิชาเลือกกับโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันผลิตแพทยอนื่ ๆ ซึ่ง
ไดรับผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
ตรวจเยีย่ มบัณฑิตและไดรับการประเมินโดย
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

หลักฐานอางอิง :
2.1_6_01
สรุปการวิพากษหลักสูตรโดยคณะกรรมการจากแพทยสภา
2.1_6_02
สรุปการสงนิสติ แพทยไปเรียนรายวิชาเลือก ณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
คณะแพทยศาสตรสถาบันตางๆ
5 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
มีหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร จาก 8 หลักสูตรคิดเปน รอยละ 75
4 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา
จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกรวมทั้งหมด 80 คน
จํานวนนิสิตทั้งหมด 886 คน คิดเปนรอยละ 9.03
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ 5 ขอ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทวั่ ไป และ
ตามเกณฑทวั่ ไป ตามเกณฑทวั่ ไป ตามเกณฑทวั่ ไป ตามเกณฑทวั่ ไป ครบถวนตามเกณฑเพิ่มเติม
มาตรฐานเฉพาะกลุม
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หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
4
4.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
4
7
4.00
9

ตัวบงชี้ 2.2 :
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ผูรับผิดชอบ :
รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ
ผูรายงานขอมูล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล
เกณฑการประเมิน :
สามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ
60 ขึ้นไป
แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 12 ขึ้นไป

รอยละ
คน
คน
คน
คน
รอยละ
รอยละ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
90.00
14
11
197
222
88.74
-3.35

คะแนน
-

5.00
2

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
- จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท
- จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอก
- จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย
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2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง
ประเมิน
90.00
8
11
197
216
91.20
2.46
5.00
9

ตัวบงชี้ 2.3 :
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูรับผิดชอบ :
รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ
ผูรายงานขอมูล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล
เกณฑการประเมิน :
สามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 30 ขึ้นไป
แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มขึน้ ของรอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปทผี่ านมา ที่กาํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 6 ขึ้นไป

รอยละ
คน
คน
คน
คน
คน
รอยละ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
30.00
126
66
27
3
222
13.51

รอยละ

-0.90

2.69

คะแนน
-

2.25
2

2.70
2

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
- จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงอาจารย
- จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย (ผศ.)
- จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงรองศาสตราจารย (รศ.)
- จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงศาสตราจารย (ศ.)
- จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ
รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนง
รศ. และ ศ. รวมกันเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย
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2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
30.00
114
67
31
4
216
16.20

ตัวบงชี้ 2.4 :
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ผูรับผิดชอบ :
รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ / นพ.อรุณชัย แสงพานิชย
ผูรายงานขอมูล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล / คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
5 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มีแผนกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรที่ 2 และ 8 ในหัวขอ O
และ S ของ ROADMAPS คือ Organization learning / Learning organization และ Staff focus
1. แผนบริหารบุคลากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากจํานวนบุคลากร และประเภทของบุคลากร (สาย
วิช าการ/สายสนับสนุ น )เพื่ อการบริห ารให เ หมาะสมกับพัน ธกิ จในแตล ะดา น ซึ่ง พิ จารณาในประเด็น บริห าร
อัตรากําลัง บริหารคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการแขงขันและการขาดแคลนในกลุมวิชาชีพเฉพาะ เชน การ
ขอตําแหนงเพิ่ม การปรับเปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการใหสูงขึ้น โดยใช KPI รายบุคคล เปนเครื่องมือในการติดตามผล
2. แผนพัฒนาบุคลากร สํารวจความตองการในการอบรม (Training needs) และมีคณะกรรมการ
พิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งทําหนาที่จัดสรรทุนพัฒนาอาจารยและสายสนับสนุน โดยวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษของผลการดําเนินการในปที่ผานมา และกําหนดเปนทุนพัฒนาที่มีเกณฑเฉลี่ยคือ ปละ10,000 บาทตอคน
สําหรับอาจารย และ 5,000 บาทตอคนสําหรับสายสนับสนุน นอกจากนี้ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการเตรียม
งบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาดูงานและประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
- ทุนศึกษาตอตางประเทศ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 2,000,000 บาท
- ทุนศึกษาตอ/ฝกอบรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 1,000,000 บาท
- ทุนประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
จํานวน 2,000,000 บาท
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร กํา หนดใหอ าจารย แ พทย ใหมจ ากทุ ก ภาควิ ชา เข า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร
แพทยศาสตรศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจํ า ป 2554 เมื่ อวั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2554 ณ ห อ งเรี ย น ชั้ น 4 อาคารคณะ
แพทยศาสตร จังหวัดนครนายก และวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 ณ เดอะไทด รีสอรท จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบดวย
เทคนิคการสอนและการวัดผลการเรียนของนิสิตแพทย
นอกจากนี้มีแผนของภาควิชาพรีคลินิกจัดใหมีการพัฒนาอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ
ตรงและจากผูท รงคุณวุฒิ ใ นดา นเทคนิ คการสอนและการวัดผล มีการจัดอบรมโปรแกรมช วยสอนอยา งเชน
Moodle, e-learning และคูมือการเรียนการสอน online ใน Website คณะ
หลักฐานอางอิง :
2.4_1_01 รายงานผลการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร
2.4_1_02 สรุปแบบประเมินการพัฒนาบุคลากรเพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางาน
2.4_1_03 แผนกรอบอัตรากําลังระยะ 4 ป
2.4_1_04 แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร
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หลักฐานอางอิง :
2.4_1_05 ทุนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2554
2.4_1_06 เกณฑการกําหนดตําแหนงทางวิชาการทีส่ ูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการ (career path)
2.4_1_07 เกณฑการกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน (career path)
5 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
มีรองคณบดีและคณะกรรมการพิจารณาทุน เพื่อกํากับดูแลใหมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและสาย
สนับสนุนเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยผานโครงการทุนพัฒนาบุคลากรและตัวชี้วัด KPI รายบุคคลและติดตามตัว
บงชี้ที่หัวหนางานมอบหมาย เชน “จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเองของบุคลากร”
หลักฐานอางอิง :
2.4_2_01 เอกสารโครงการทุนพัฒนาบุคลากร
2.4_2_02

เอกสารตัวบงชี้ (KPI) จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

5 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยมีประกาศสวัสดิการจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป มีการสราง
ขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน รางวัล
อาจารยผูสอนดีเดน การใหรางวัลเบี้ยขยันกับบุคลากรสายสนับสนุน การจายคา RW แกอาจารยแพทย การ
จัดสรรทุนคาเลาเรียนบุตรแกบุคลากรผูมีรายไดนอย และการจัดรถรับ-สงประสานมิตร – องครักษ – รังสิต –
ปราจีนบุรี บริการแกบุคลากร โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับดานสวัสดิการ ผลคะแนน
เทากับ 2.65 จาก 5 คะแนน
หลักฐานอางอิง :
2.4_3_01 ประกาศสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
2.4_3_02 สรุปรายงานการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร คณะแพทยศาสตร ประจําป 2554
2.4_3_03
2.4_3_04
2.4_3_05
2.4_3_06
2.4_3_07
2.4_3_09

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน คณะแพทยศาสตร
คํา สั่ งที่ 120/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิ จารณารางวัลนักวิ จั ยดี เ ดน และรางวัล
ผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2554
เกณฑการพิจารณาใหทุนคาเลาเรียนบุตรแกบุคลากรผูมีรายไดนอย
MED NEWS Weekly ประชาสัมพันธการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ
วารสารรายเดือน MED SWU News
สรุปผลประเมินความพึงพอใจดานสวัสดิการบุคลากร ประจําป 2555
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5 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
มีการติดตามและประเมินผลผานตัวบงชี้ระดับภาควิชา ตัวบงชี้ที่ 2.6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ใช
เทคโนโลยี e-Learning เชน Moodle, ATutor, Facebook ในการสอน และมีระบบติดตามผานระบบ KPI
รายบุคคล จํานวนสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส (e-learning) ที่ผลิตขึ้นใหมเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ดวยตนเองของนิสิต
หลักฐานอางอิง :
2.4_4_01 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2554 ตัวบงชี้ 2.6.4 รอยละ
ของอาจารยประจําที่ใชเทคโนโลยี e-Learning เชน Moodle, ATutor, Facebook ในการสอน
2.4_4_02 แบบประเมินการพัฒนาบุคลากรโดยหัวหนางาน หลังจากอบรม 1 เดือน
5 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มีการจัดประชุมใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรที่บรรจุใหม
1. การจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษารวมทั้งจรรยาบรรณของอาจารยแพทยที่บรรจุใหมทุกคน
2. การจัดอบรมปฐมนิเทศที่มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแพทยใชทุน พยาบาลและบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรจุใหมทุกคน
นอกจากนี้มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยแพทยผานการประชุมองคกรแพทย และมีเอกสาร
จรรยาบรรณครูแพทย มศว รวมทั้งมีประกาศจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของ มศว ซึ่งเผยแพร
ผาน web site ของมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร และผูบริหารคณะฯ ตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อควบคุมดูแลบุคลากรดานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
หลักฐานอางอิง :
2.4_5_01 รายงานการประชุมองคกรแพทย
2.4_5_02 จรรยาบรรณอาจารยแพทย มศว
2.4_5_03 โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม ป 2554
2.4_5_04 ธรรมนูญองคกรแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดย
ประเมินตาม KPI ของแผนบริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ปละ 2 ครั้ง และนําเสนอในที่
ประชุมแถลงผลงานผูบริหารประจําป เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555
หลักฐานอางอิง :
2.4_6_01 เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงานผูบ ริหารประจําป เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555
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5 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากร สายสนับสนุน
มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงยุทธศาสตร โดยจัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555 ณ บานนา รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยเฉพาะในประเด็นการ
ปรับปรุงคาตอบแทนตามภาระงาน ตามสาขาขาดแคลน และตามเปาหมายของคณะแพทยศาสตร
หลักฐานอางอิง :
2.4_7_01 แผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร ฉบับปรับปรุง
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
7
5.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
7
7
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ 2.5 :
หมายเหตุ :

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

ขอ
ขอ
คะแนน
-

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชีน้ ี้มหาวิทยาลัยเปนผูด ําเนินการ จึงใชคะแนนประเมินของมหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้ 2.5.1 :
สื่อ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ผูรับผิดชอบ :
ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน / ผศ.นพ.นภดล พนอําพน
ผูรายงานขอมูล : คุณศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย / คุณเนตรนอย เชียงทอง / คุณสุรินทร นาคศรี
5 1. มีบริการแหลงเรียนรูระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คณะแพทยศาสตร ปรับปรุงแหลงเรียนรูเปนประจําทุกปเพื่อใหทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของนิสิต
แพทย มี ระบบเรี ยนรู ออนไลน ทั้ ง บั นทึ ก VDO การเรี ยนการสอน, ATutor-medicine, MOODLE, ATutor-SWU,
e-book, e-journal ที่เปดไดโดยสะดวกจาก http://med.swu.ac.th/md/ ในเมนู education และhttp://lib.swu.ac.th/th/
ในเมนู หองสมุดคณะแพทยศาสตร จัดการอบรมสืบคนฐานขอมูลทางดานการแพทยไดแก อบรมการใชฐานขอมูล
โปรแกรม EndNote และฐานขอมูล Up To Date การสืบคนฐานขอมูล Pro Quest, Access Medicine และ ฐานขอมูล
MD Consult
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หลักฐานอางอิง :
2.5.1_1_01 ภาพและสรุปผลการจัดอบรมการสืบคนฐานขอมูลทางการแพทย ของหองสมุดคณะ
5 2. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
การเพิ่มขึ้นของจํานวนนิสิตแพทย คณะไดปรับปรุง หองเรียนทั้งที่ประสานมิตร และองครักษ หลังจาก
การสํารวจความต องการ ไดจั ดสรรงบประมาณเพื่ อให มีก ารสรางหองเรี ยนเพิ่ มขึ้ น ปรับปรุ งขยายห องเรี ย น
หองปฏิบัติการ เพิ่มชุดปฏิบัติการ เพิ่มจํานวนอุปกรณการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ภาควิชา นอกจากนี้ยังไดจัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเชื่อมตออินเตอรเน็ตไรสาย ดวยงบประมาณ 3.4 ลาน
บาทที่สามารถใหบริการครอบคลุมทั้งอาคารเรียน และหอพักนิสิต
5 3. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ เชน บริการโสตทัศนูปกรณ บริการสงเสริมสุขภาพ
หรือพื้นที่นันทนาการ เปนตน
หน วยงานเวชนิ ทั ศน ทํ าหน าที่ บริ การโสตทั ศนู ปกรณ ใหทั้ งแกคณาจารยและนิ สิต มีหนวยงานบริการ
รักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพอยูใน โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ และที่ประสานมิตร สวนพื้นที่นันทนาการนั้น ใชพื้นที่
สวนใหญของมหาวิทยาลัย รวมกับอาคารกายวิภาคศาสตรบริเวณชั้น 2 อาคารคณะองครักษบริเวณชั้นลาง หอง
ประชุมใหญที่ใชแสดงละคร/รองเพลง และบริเวณหอพักนิสิตแพทยเพื่อทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังจัดใหมีหอง
สโมสรนิสิตทั้ง 2 แหงที่มีอุปกรณหลากหลาย นอกจากนี้ในสวนของหองสมุดคณะแพทยศาสตร บริเวณสวนหนาของ
หองสมุดเปดใหนิสิตสามารถเขามานั่งอานหนังสือในชวงที่หองสมุดปดทําการไดตลอด 24 ชั่วโมง
หลักฐานอางอิง :
2.5.1_3_01 ภาพสิ่งอํานวยความสะดวก
5 4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องหองสุขา ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฏหมายที่เกี่ยวของ
ระบบการรักษาความสะอาดและปลอดภัย มีการจางงานจากภายนอกมาชวยดูแล ทําการปรับปรุงหองน้ํา
สําหรับนิสิตใหดีขึ้นมาบางในระดับที่พอใชได ที่องครักษไดเสริมระบบไฟฟาและประปาสํารองอีกหนึ่งชุดที่สามารถ
สลับใชงานไดทันทีที่มีเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบสํารองไฟฟาที่ประสานมิตรทั้งหมด การกําจัดขยะ
เปนไปตามมาตรฐานโรงพยาบาล มีระบบปองกันอัคคีภัยและการซอมรับอัคคีภัยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เปนไปตาม
ขอปฏิบัติที่เสนอโดยงานอาคารสถานที่ของ มศว
5 5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1-4 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน จํานวน 256 ฉบับ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.85 คะแนน
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หลักฐานอางอิง :
2.5.1_5_01 สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน คณะ
แพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2554
2.5.1_5_02 แบบประเมินคุณภาพการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน
5 6. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพในข อ 5 มาใช เ ป น ข อ มู ล ในการพั ฒ นาการจั ด บริ ก ารด า น
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
ประเด็นการจัดบริการ
การปรับปรุงพัฒนา
1 บริการแหลงเรียนรูระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ติดตั้งระบบ Wireless เพิ่ม
2 บริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ปรั บ ปรุ ง ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
และการพัฒนานิสิตในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน 20 ห อ ง บริ เ วณชั้ น 3
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ
3 บริ ก ารสิ่ ง อํ านวยความสะดวกที่ จํ า เป น เ ช น บริ ก า ร ปรั บปรุ ง สนามกี ฬ า และจัดให มี เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ บริการสงเสริมสุขภาพหรือพื้นที่นันทนาการ
ออกกํ า ลั ง กายบริ เ วณหน า ห อ งสมุ ด
เพิ่มเติม
4 บริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการ ติ ด ตั้ ง กล อ งวงจรป ด จํ า นวน 100 ตั ว
รักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ใน ภายในอาคารและโดยรอบอาคารคณะ
เรื่องหองสุขา ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ แพทยศาสตร และ ศกพ.
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
ดําเนินการ 1 ขอ
ดําเนินการ 2 ขอ

คะแนน 3
ดําเนินการ 3 - 4 ขอ

คะแนน 4
ดําเนินการ 5 ขอ

คะแนน 5
ดําเนินการ 6 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
-

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
3
6
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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ตัวบงชี้ 2.6 :
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
5 1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ทุ ก
หลักสูตร
คณะแพทยศาสตร จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตรโดยดําเนินการผานคณะกรรมการประจําหลักสูตร เปนผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL, SDL, Project
Seminar, Ward round, Morning Conference
หลักฐานอางอิง :
2.6_1_1
SAR ภาควิชา (http://110.77.140.134/esar/index.asp)
5 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ปการศึกษา 2554 มีการจัดการเรียนการสอน 8 หลักสูตร จํานวนทั้งหมด 986 รายวิชา ไดมีรายละเอียด
ของรายวิชาครบถวน ซึ่งบรรจุอยูใน Course Syllabus ของทุกหลักสูตร
หลักฐานอางอิง :
2.6_2_01 เคาโครงรายวิชา (Course Syllabus) 8 หลักสูตร
5 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
การเรียนการสอนทัง้ 8 หลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
การใหผูมีประสบการณทางวิชาการ
หลักสูตร
รายวิชาทีส่ งเสริม
หรือวิชาชีพเขามามีสว นรวม
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รายวิชา วช 501
รายวิชา พศก 105, พศก 621
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รายวิชา วช 501
รายวิชา พศก 621
(โครงการรวม Nottingham)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รายวิชา ตจ 511 และ ตจ 512 มี ก า ร เ ชิ ญ อ า จ า ร ย พิ เ ศ ษ ที่ มี
สาขาตจวิทยา
ใหนิสิตไดเรียนรูจากการตรวจ ป ร ะ ส บ ก า รณ ด า น ต จ วิ ท ย า จ า ก
รักษาโรคทางตจวิทยา ที่ศูนย หนวยงานภายนอกมาชวยสอน
ผิวหนัง มศว และมีการเสริม
ทักษะการรเรียนรูดวยตนเอง
ในรายวิชา journal club และ
evidence based medicine
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หลักสูตร
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอาชีวเวชศาสตร
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอณูชีววิทยา
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาอณูชีววิทยา
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาชีวภาพการแพทย
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาชีวภาพการแพทย
หลักฐานอางอิง :
2.6_3_01
2.6_3_02
2.6_3_03
2.6_3_04
2.6_3_05
2.6_3_06

รายวิชาทีส่ งเสริม
รายวิชา พศก 502 / วช 572

การใหผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพเขามามีสว นรวม
รายวิชา วช 521 / / วช 502 / วช 503
/ วช 504 / วช 512 / วช 513
รายวิชา ชค 605

จํานวน 7 รายวิชา
พศก 521 / อช 511 / อช 801
/ อช 671/ อช 672 / อช 673
/ ชค 521
รายวิชา ชวพ 671 / ชวพ 672 รายวิชา ชวพ 671 / ชวพ 672
/ พศก 502

CAR หลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
CAR หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวม Nottingham)
CAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
CAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร
CAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
CAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย

5 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
การเรียนการสอนทั้ง 8 หลักสูตรมีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตรรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง (ตามตาราง และหลักฐานอางอิงในขอ 3)
5 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
มีกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (PBL) ในเรื่อง เทคนิค
การนําเสนอแบบ PBL และการประเมินผล เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27
สิงหาคม 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 และครั้งที่ 3 วันที่ 13 ตุลาคม 2554
มีการจัดการเรียนรูจากงานวิจัยที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน โดย นพ.ชัยพฤกษ เรื่อง Improving
reflective ability: Implementation of self-reflection reports in anesthesiology rotation
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หลักฐานอางอิง :
2.6_5_01 สรุปผลเทคนิคการนําเสนอแบบ PBL และการประเมินผล
2.6_5_02 ผลงานวิจัย เรื่อง Improving reflective ability: Implementation of self-reflection reports
in anesthesiology rotation โดย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ กุสุมาพรรณโญ
5 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา มีคะแนนในแตละรายวิชาไมต่ํากวา 3.51 คะแนน นอกจากนี้คณะ
แพทยศาสตร ยังไดประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบวาผลรวมเฉลี่ยเทากับ 3.61 คะแนน
หลักฐานอางอิง :
2.6_6_01 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (รวม 2 ภาคการศึกษา)
5 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
ทุกรายวิชา มีระบบบริหารรายวิชาและผูดูแลโดยเฉพาะ ภายใตการกํากับโดยหัวหนาภาควิชา/รองคณบดี
หลักฐานการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมการปรับกลยุทธการสอน มีปรากฏใน รายงาน SAR
ภาควิชาครบทุกรายวิชาและบันทึกการประชุมภาควิชา/กรรมการรายวิชา
หลักฐานอางอิง :
2.6_7_01 สรุปรายงานการประชุมภาควิชา/ กรรมการรายวิชา/ สัมมนาภาควิชา
2.6_7_02 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ปการศึกษา 2554
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2 - 3 ขอ ดําเนินการ 4 - 5 ขอ

คะแนน 4
ดําเนินการ 6 ขอ

คะแนน 5
ดําเนินการ 7 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
6
7
5.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
7
7
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.7 :
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
5 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
มีการสํ ารวจคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึ งประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตโดยใช แบบสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตแพทยในการเยี่ยมบัณฑิตประจําป 2554 และผูปกครองของ
บัณฑิตในการประชุมผูปกครองเมื่อเดือนธันวาคม 2554 – พฤษภาคม 2555
หลักฐานอางอิง :
2.7_1_01 สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
5 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
นําผลการสํารวจดังกลาวแจงใหทุกภาควิชาทราบและนําไปสัมมนาเพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
หลักฐานอางอิง :
2.7_2_01 สรุ ป การจั ด สั ม มนาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน เมื่ อ วั น ที่ 16-18
พฤศจิกายน 2554
5 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุน
งบประมาณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณอื่นๆ ไดแก หนังสือ วารสาร หุนฝกปฏิบัติการทางดาน
การเรียนการสอน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
หลักฐานอางอิง :
2.7_3_01 สรุ ป การสนั บ สนุ น งบประมาณทางด า นเทคโนโลยี และงบประมาณอื่ น ๆ ได แ ก ห นั ง สื อ
วารสาร หุนฝกปฏิบัติการทางดานการเรียนการสอน
2.7_3_02 รายการหนังสือ วารสาร และหุนฝกปฏิบัติการทางดานการเรียนการสอน
5 4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
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คณะแพทยศาสตร มีการจัดประชุมวิชาการประจําปทุกป โดยสนับสนุนใหนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ไดนําเสนอผลงานทางดานวิชาการและผลงานวิจัย อีกทั้งยังสนับสนุนใหนิสิตนําเสนอผลงานทางดาน
วิจัยทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ โดยใหทุนสนับสนุนการเดินทาง การลงทะเบียน
หลักฐานอางอิง :
2.7_4_01 โครงการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร ประจําป 2554 (วันที่ 17-18 มกราคม 2555)
2.7_4_01 คําสั่งอนุมัติทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
5 5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ
ระดับปริญญาตรี มีโครงการเรียนรูคูคุณธรรม และจัดบรรยายเรื่องบัณฑิตแพทยที่พึงประสงค และเรื่อง
ภาพฝน ? จริยธรรมนิสิตแพทย มศว ในงานประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร โครงการละครเวทีสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเรื่อง เพียงความทรงจํา
ระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดกิจกรรมไหวครูและทําบุญสัตวทดลอง
หลักฐานอางอิง :
2.7_5_01 โครงการเรียนรูคูคุณธรรม
2.7_5_02 จัดบรรยายเรื่องบัณฑิตแพทยที่พึงประสงค
2.7_5_03 กําหนดการบรรยายเรื่องภาพฝน ? จริยธรรมนิสิตแพทย มศว ในงานประชุมวิชาการประจําป
คณะแพทยศาสตร (วันที่ 17-18 มกราคม 2555)
2.7_5_04 โครงการละครเวทีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง เพียงความทรงจํา
2.7_5_05 กิจกรรมไหวครู
2.7_5_06 โครงการทําบุญสัตวทดลอง
5 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1)
จัดทําฐานขอมูลและสนับสนุนใหตีพิมพเผยแพรเพื่อนําปริญญานิพนธของนิสิตไปใชประโยชน พบวามี
จํานวน 1 ผลงาน คือการใชประโยชนจากปริญญานิพนธเรื่อง Bio sensor โดยสํานักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข
หลักฐานอางอิง :
2.7_6_01 หนังสือรับรองการนําปริญญานิพนธไปใชประโยชนเรื่อง Bio sensor โดยกลุมปฏิบัติการ
อางอิงชันสูตรวัณโรคแหงชาติ สํานักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข
2.7_6_02 ระบบฐานขอมูลงานปริญญานิพนธ
http://www.medicine.swu.ac.th/webmed/preclinic/index.html
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 2 มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 4 มีการดําเนินการครบ 5 ขอ ตาม
1 ขอ ตามเกณฑ ขอ ตามเกณฑ 3 ขอ ตามเกณฑ หรือ 5 ขอ ตาม เกณฑทั่วไป และครบถวนตาม
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
เกณฑทั่วไป เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
5
4.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
6
5.00
9

ตัวบงชี้ 2.8 :
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดใหกับนิสิต
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
5 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษร
คณะแพทยศาสตร มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต คือ “จิตสาธารณะ” เพื่อ
รับผิดชอบตอสังคมตามที่ มศว กําหนดไว โดยใหคณะกรรมการจริยธรรมคณะแพทยศาสตร คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมนิสิตแพทย ควบคุม กํากับ ดูแล ทางดานจริยธรรมของนิสิตแพทย
หลักฐานอางอิง :
2.8_1_01 คําสั่งที่ 318/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมคณะแพทยศาสตร มศว
2.8_1_02 คําสั่งที่ 128/2554 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย
5 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริมตาม
ขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ
คณะอนุกรรมการทางดานจริยธรรมทางดานนิสิต กําหนดจริยธรรมของนิสิตแพทย และการมีจิตสาธารณะ ซึ่ง
ไดเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิต และผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งหนวยงาน โดยผานสื่อรูปแบบตางๆ
เชน Poster ประชาสัมพันธคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทย คูมือนิสิตที่มีการระบุพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริม เว็บไซตมหาวิทยาลัย/หนวยงาน และสื่อสิ่งพิมพ
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โดยมีแนวทางการดําเนินงานทั้งในลักษณะการเรียนการสอน เชน รายวิชาเวชจริยศาสตร และการทํา
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต เชน โครงการการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน ศูนยพักพิง มศว องครักษ
(หลักฐานในตัวบงชี้ สกอ.3.1 และ สกอ.3.2)
หลักฐานอางอิง :
2.8_2_01 Poster ประชาสัมพันธคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทย
2.8_2_02

มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต

2.8_2_03
2.8_2_04
2.8_2_05

ปฏิทินวิชาการของคณาจารยที่มกี ารระบุพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
คูมือนิสิตที่มกี ารระบุพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตอ งการสงเสริม
ชองทางการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตและคณาจารย เชน
เว็บไซตมหาวิทยาลัย/หนวยงาน สื่อสิ่งพิมพ

5 3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1
โดยระบุ ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จทีช่ ดั เจน
จัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ในปงบประมาณ 2554
จํานวน 3 โครงการ
หลักฐานอางอิง :
2.8_3_01 รายงานสรุ ป โครงการหรือกิ จกรรมสง เสริ ม การพัฒ นาพฤติ กรรมด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
จํานวน 3 โครงการ
2.8_3_02 โครงการจิตอาสาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
2.8_3_03 โครงการเรียนรูคูคุณธรรม
2.8_3_04 ประมวลภาพโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
2.8_3_05 รายวิชาเวชจริยศาสตร
5 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
หลักฐานอางอิง :
2.8_4_01 แบบประเมิ น และรายงานสรุ ป โครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม การพั ฒ นาพฤติ ก รรมด า น
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
4 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
-ไมมี-
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
2
2.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
4
4
4.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

ตัวบงชี้ สมศ.1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
มีบัณฑิตที่สาํ เร็จปการศึกษา 2554 จํานวน 115 คน กําลังศึกษาตอ 2 คน มีบัณฑิตที่ทาํ งานแลว 113 คน
คิดเปนรอยละ 100
2553
2554
หนวย
ผลตรวจ ประเมิน ผลตรวจ
รายการขอมูล
นับ
ประเมิน ตนเอง ประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 100.00 100.00
- จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
คน
121
113
1 ป
- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้ หมด
คน
121
113
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละ 100.00 100.00
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
คะแนน 5.00 5.00
การบรรลุเปาหมาย
9
9
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1
1
100
5
4.20
4.20
4.50
4.20

3.77 - 3.98 4.50
442.75 25.56 21.25 4.41
3.85 4.26 4.25 4.41

สาขาชีวภาพการแพทย

6
5
83
5.00
4.11
4.11
4.25
4.08

สาขาอณูชีววิทยา

6
6
100
4.38
4.00
4.28
4.33
4.47

สาขาชีวภาพการแพทย

115
115
100
4.14
3.80
3.73
3.93
3.72

สาขาอณูชีววิทยา

สาขาอาชีวเวชศาสตร

จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาทัง้ หมด
จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมิน
รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ถกู ประเมิน
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด
ผลรวมคะแนนประเมินทัง้ หมด
คะแนนเฉลี่ย

สาขาตจวิทยา

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต

พบ.(โครงการรวม)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
แพทยศาสตรบัณฑิต

ตัวบงชี้ สมศ.2 :

รวม

0
0
-

1
1
100
4.60
4.40
4.60
4.60
4.40

1
1
100
4.33
4.50
5.00
4.80
5.00

2
1
50
5.00
4.60
4.60
4.60
4.60

132
130
90.43
4.64
4.23
4.36
4.43
4.35

- - 4.08
- 4.52 4.73 4.68 508
- 4.52 4.73 4.68 3.91

หลักฐานอางอิง :
สมศ.2_0_01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

รายการขอมูล

หนวยนับ

เปาหมาย
- ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
- จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
คะแนน
คน
คะแนน
-
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2553
2554
ผลตรวจ ประเมิน ผลตรวจ
ประเมิน ตนเอง ประเมิน
3.51
3.51
529
508
134
130
3.95
3.91
9
9

ตัวบงชี้ สมศ.3 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผูรับผิดชอบ :
นพ.อรุณชัย แสงพานิชย / รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ
No.
1
2
3
4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาชีวภาพการแพทย
สาขาอณูชีววิทยา
สาขาตจวิทยา
สาขาอาชีวเวชศาสตร
รวม

บทความ
น้ําหนัก

ระดับคุณภาพบทความวิจยั ที่พิมพ (คาน้าํ หนัก)
x0.25
x0.50
x0.75
x1.00
4
2
1
4
0
4
0
1.00
0
3.00
0

รวม
6
1
7
3.25

หลักฐานอางอิง :
สมศ.3_0_01 Effectiveness of essential oil of Alpinia officinarum Hance in repellency against Aedes aegypti

สมศ.3_0_02

สมศ.3_0_03

สมศ.3_0_04

สมศ.3_0_05

สมศ.3_0_06

สมศ.3_0_07

and Culex quinquefasciatus. (สาขาตจวิทยา : พญ.อมลยา สุจิวรพันธพงษ)การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ไศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 มีค. 54 (น้ําหนัก 0.75)
Comparison of thai herbal extract gel and 1% hydrocortisone gel in the treatment of mosquito
bite allergy in adolescent (ผลงานตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาสาขาตจวิทยา :
พญ.อัญชลี อินทรวิเชียร) (น้ําหนัก 0.25)
The effectiveness of in tradermal botulinum toxin A to reduce sebum production and facial
pore size. (ผลงานตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาสาขาตจวิทยา : พญ.วรรณวรางค นาคพนม)
(น้ําหนัก 0.25)
The effects of Centella asiatica on skin blood flow and endothelium function in rat second
degree burn model. (ผลงานตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาสาขาตจวิทยา : พญ.ธารินี เจริญสันติธรรม)
(น้ําหนัก 0.25)
Efficacy of Monopolar Radiofrequency Device on Cellulite Treatment ตีพิมพในวารสารศรี
นครินทรเวชสาร 2553:25(4) (ผลงานตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษาสาขาตจวิทยา :
พญ.แกวลดา ยุพกรณ) (น้ําหนัก 0.75)
Effect of Platelet-rich Plasma Intradermal Injection on the Reduction of Facial Cutaneous
Wrinkles ตีพิมพในวารสารวชิรเวชสาร ปที่ 55 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2554 (ผลงานตีพิมพของ
ผูสําเร็จการศึกษาสาขาตจวิทยา : พญ.กนกพร เรมกานนท) (น้ําหนัก 0.25)
เรื่อง ความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของของโรคระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางบริเวณรยางคสวนบน ใน
พนักงานประกอบอุปกรณอิเลคทรอนิกส ตีพิมพในวารสารกรมการแพทย กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 ปที่ 36 เดือน มกราคม 2554 (สาขาอาชีวเวชศาสตร : นพ.สมทัศน พัลลภดิษฐสกุล)
(น้ําหนัก 0.75)
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รายการขอมูล
เปาหมาย
- ผลรวมถวงน้าํ หนักผลงานที่ตีพิมพเผยแพรฯ ระดับปริญญาโท
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด
รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ ดรับ
การตีพิมพ หรือเผยแพร
คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน)
การบรรลุเปาหมาย

2553
2554
หนวยนับ ผลตรวจ ประเมิน ผลตรวจ
ประเมิน ตนเอง ประเมิน
ขอ
25.00 25.00
คะแนน
4.75
3.25
คน
7
7
รอยละ
67.86 46.43
คะแนน
-

5.00
9

5.00
9

ตัวบงชี้ สมศ.4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพมิ พหรือเผยแพร
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท
ผูรายงานขอมูล : คุณจันทรทมิ า เจริญสิงห
No.
1
2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาชีวภาพการแพทย
สาขาอณูชีววิทยา
รวม

บทความ
น้ําหนัก

ระดับคุณภาพบทความวิจยั ที่พิมพ (คาน้าํ หนัก)
x0.25
x0.50
x0.75
x1.00
1
1
5
1
6
0.50
5

รวม
1
6
7
5.50

หลักฐานอางอิง :
สมศ.4_0_01.1 Cloning of a thermostable xylanase from Actinomadura sp. S14 and its expression in
Escherichia coli and Pichia pastoris (สาขาอณูชีววิทยา : นายทายาท ศรียาภัย) Journal of
Bioscience and Bioengineering Volume 111, Issue 5, May 2011, Pages 528-536 (น้ําหนัก 1)
สมศ.4_0_01.2 Cloning of a thermostable xylanase from Actinomadura sp. S14 and its expression in
Escherichia coli and Pichia pastoris (สาขาอณูชีววิทยา : นายทายาท ศรียาภัย) วารสาร
วิทยาศาสตร มศว ปที่ : 27 ฉบับที่ : 2 หนา : 229-243 ป พ.ศ. 2554 (น้ําหนัก 0.25)
สมศ.4_0_02.1 Study on microbial diversity and biotechnological potentical potential of the isolated
Firmicutes strains from Tao Dam hot Spring in Thailand (สาขาอณูชีววิทยา : นายมนตรี ยะสา
วงษ) Standards in Genomic Sciences Volume 4, Issue 3, 2011, Pages 342-351 (น้ําหนัก 1)
สมศ.4_0_02.2 Study on microbial diversity and biotechnological potentical potential of the isolated
Firmicutes strains from Tao Dam hot Spring in Thailand (สาขาอณูชีววิทยา : นายมนตรี ยะสา
วงษ) International Journal of Molecular Sciences Volume 12, Issue 8, August 2011, Pages
5294-5303 (น้ําหนัก 1)
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หลักฐานอางอิง :
สมศ.4_0_02.3 Study on microbial diversity and biotechnological potentical potential of the isolated
Firmicutes strains from Tao Dam hot Spring in Thailand (สาขาอณูชีววิทยา : นายมนตรี ยะสา
วงษ) Standards in Genomic Sciences Volume 4, Issue 3, 2011, Pages 381-392 (น้ําหนัก 1)
สมศ.4_0_03 Cloning, Expression, and Characterization of Superoxide Dismutase from themotorant
microorganism (สาขาอณูชีววิทยา : น.ส.สุพัตรา อารีกิจ) International Journal of Molecular
Sciences (IJMS) Volume 12, Issue 1, January 2011, Pages 844-856 (น้ําหนัก 1)
สมศ.4_0_04 Study of Curcumin on Microvasculature Characteristic in Diabetic Rat’s Liver as Revealed
by Vascular corrosion cast/Scanning electron microscope (SEM) Technique (สาขาชีวภาพ
การแพทย) J Med Assoc Thai Vol.95 Suppl.2012 (น้ําหนัก 0.25)

หนวย
นับ

รายการขอมูล

เปาหมาย
ขอ
- ผลรวมถวงน้าํ หนักผลงานที่ตีพิมพเผยแพรฯ ระดับปริญญาเอก คะแนน
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไดรับ รอยละ
การตีพิมพ หรือเผยแพร
คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน)
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
-
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2553
ผลตรวจ
ประเมิน
100.00
5.75
6
95.83
5.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
100.00
5.50
4
137.50
5.00
9

ตัวบงชี้ สมศ.14 : การพัฒนาคณาจารย
ผูรับผิดชอบ :
รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ
ผูรายงานขอมูล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
คาน้ําหนัก
จํานวน (คน)
คาถวงน้าํ หนัก
ผูชวยศาสตราจารย
คาน้ําหนัก
จํานวน (คน)
คาถวงน้าํ หนัก
รองศาสตราจารย
คาน้ําหนัก
จํานวน (คน)
คาถวงน้าํ หนัก
ศาสตราจารย
คาน้ําหนัก
จํานวน (คน)
คาถวงน้าํ หนัก
จํานวน (คน)
รวม
คาถวงน้ําหนัก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

0
6
0

2
5
10

5
103
515

114
525

1
2
2

3
5
15

6
60
360

67
377

3
0
0

5
1
5

8
30
240

31
245

6
0
0
8
2

8
0
0
11
30

10
4
40
197
1,155

4
40
216
1,187

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
ขอ
6.00
คะแนน 1,171
คน
222
5.27
คะแนน 4.39
2
หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
- ผลรวมตามคาน้ําหนักการพัฒนาคณาจารย
- จํานวนบุคลาการสายวิชาการทัง้ หมด
คาดัชนีคุณภาพอาจารย
คะแนนประเมิน (คาดัชนีคุณภาพอาจารย 6 เทากับ 5 คะแนน)
การบรรลุเปาหมาย
50

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
6.00
1,187
216
5.50
4.58
2

องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ตัวบงชี้ 3.1 :
ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วรพล อรามรัศมีกุล
ผูรายงานขอมูล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ
5 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนสิ ิต
ฝายพัฒนาศักยภาพนิ สิตไดจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ โดยจัดงานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2554 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีการจัดบรรยายทั้งเรื่องการเรียนในหลักสูตรคณะ
แพทยศาสตร และแนะแนวการใชชีวิตของนิสิตที่ตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะ มีการแตง
กายที่ถูกระเบียบ การแนะนําการใชชีวิตใน มศว องครักษ โดยนิสิตแพทยรุนพี่ มีการจัดใหผูปกครองและนิสิตได
รับประทานอาหารกลางวันรวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน สงตอขอมูลระหวางผูปกครองและ
อาจารยที่ปรึกษา มีการจัดทํานามบัตรของหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีเบอรโทรศัพทและ E-mail ของผูชวย
คณบดีฝายพัฒ นาศั กยภาพนิสิต อาจารย ประจํา ชั้นปที่ 1 อาจารย ที่ปรึ กษาและเจา หนา ที่ หน วยงานพัฒ นา
ศักยภาพนิสิตที่สามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมงใหกับผูปกครองนิสิตและนิสิตแพทยทุกคน เพื่อเปนสื่อในการ
ติดตอกันถามีปญหาเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องหอพักสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 มีการประสานงานในการแนะนําหนวยงานที่
นิสิตควรรูจักในมหาวิทยาลัย เชน สํานักหอสมุดกลาง
หลักฐานอางอิง :
3.1_1_01 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
3.1_1_02 กําหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2554
5 2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอนิสิต
มีเว็บเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ใหนิสิตสามารถติดตอได มีการใชสังคมออนไลน เชน Facebook
ที่ทํารวมกับสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร และสนับสนุนใหสโมสรนิสิตฯ จัดทําวารสารเพื่อเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธของสโมสร โดยใชชื่อวา “วารสารขาวตมมัด” ที่จัดทําในรูปแบบ electronic News และแบบรูปเลม
และมีการนําขาวสารกิจกรรมของสโมสรนิสิตและฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทยประชาสัมพันธในจดหมายขาว
ของคณะและเว็บไซดของมหาวิทยาลัย แจงผานคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประธานชั้นป นอกจากนั้นยังมีบอรด
ประชาสัมพันธของคณะ บอรดประชาสัมพันธของหอพัก สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร ประกาศประชาสัมพันธ
การจัดกิจกรรมตางๆ เชน ขาวทุนการศึกษา ทุนกูยืมการศึกษา แหลงศึกษาตอ อัตลักษณของนิสิต การประกวด
และแขงขันทักษะความสามารถดานตางๆ เปนตน
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หลักฐานอางอิง :
3.1_2_01 วารสารขาวตมมัดประจําป 2554
3.1_2_02 หนาเวปเพจ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร ใน Face book และเวปเพจชมรมศิษยเกาคณะ
แพทยศาสตร
3.1_2_03 MED NEWS weekly คณะแพทยศาสตร รายเดือนและรายสัปดาห
3.1_2_04 รูปถายบอรดประชาสัมพันธ
5 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
1. ใหนิสิตทุกชั้นปรวมถึงนิสิตระดับปริญญาโทและเอกเขารวมการประชุมวิชาการประจําปของคณะ
แพทยศาสตร ในวันที่ 17-18 มกราคม 2555 โดยไดจัดประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต และการประกวด
โปสเตอรนําเสนอผลงานของนิสิตในการประชุมครั้งนี้ดวย
2. ใหสโมสรนิสิตฯ จัดทําตําราคูมือวิชาการโดยสนับสนุนเรื่องงบประมาณและประสานงานกับคณาจารย
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจดูความถูกตองของเนื้อหา
3. จัดใหนิสิตแพทยเขารวมโครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒชวยเหลือผูประสบอุทกภัย และรวมกับมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครนายกทําศูนยพักพิงและชวยเหลือผู
ประสพภัยน้ําทวม ณ อําเภอองครักษ เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554
หลักฐานอางอิง :
3.1_3_01 หนังสือประชุมวิชาการคณะที่มีรายชื่อนิสิตที่นาํ เสนอผลงานวิจยั และตารางการเสนอผลงาน
ของนิสิตในประชุมวิชาการ
3.1_3_02 หนังสือคูมือวิชาการของนิสติ ป2554
3.1_3_03 คําสั่งคณะกรรมการผูชวยเหลือประสพภัยน้ําทวม
3.1_3_04 โครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอศิษยเกา
งานพัฒนาศักยภาพนิสิตชวยจัดทําเว็บไซตของชมรมศิษยเกา www.medswu.com facebook ของ
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตรและ Facebook ของศิษยเกาแตละรุน เพื่อเปนชองทางดานการติดตอสื่อสารของ
สมาชิกชมรมศิษยเกา การประชาสัมพันธขาวสารของคณะ และกิจกรรมของนิสิตปจจุบันใหศิษยเกาไดรับทราบ
และยังมีการสงขาวโครงการตางๆ เชน งานพิธีรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหกับศิษยเกา เปนตน นอกจากนั้น
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตซึ่งเปนรองประธานชมรมศิษยเกา มศว ไดมีการประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ ของสโมสรนิสิตและคณะในการประชุมชมรมศิษยเกาทุกครั้ง
หลักฐานอางอิง :
3.1_4_01 เว็บไซตชมรมศิษยเกา คณะแพทยศาสตร www.medswu.com
3.1_4_02 หนังสือเชิญเขารวมโครงการพิธีรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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5 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
ในปการศึกษา 2554 ที่ผานมานั้น ไดจัดการบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษย
เกาเรื่อง Update guideline treatment in DM, HT and DLP ของภาควิชาอายุรศาสตร และเรื่อง EKG in
Emergency condition ของภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2554 และมีการจัดสงขาวสารเชิญชวนใหศิษยเกามาเขารวมในงานประชุมวิชาการประจําปของคณะ
Quality of Care and Patient Safety ในวันที่ 17-18 มกราคม 2555 โดยไมคิดคาใชจายในการลงทะเบียน
หลักฐานอางอิง :
3.1_5_01 กําหนดการการซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2554
5 6. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.87
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.68
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.59
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 1-3 พบวาคะแนนเฉลีย่ เทากับ 3.71
หลักฐานอางอิง :
3.1_6_01 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
5 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความตองการของนิสิต
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ไดนําผลการประเมินกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิต และขอเสนอแนะนํามาปรับปรุง
คุณภาพของการใหบริการที่สนองตอความตองการของนิสิต เชน การปรับหองใหคําปรึกษาใหมีพื้นที่เฉพาะ และ
เปนสวนตัวมากขึ้น การปรับระบบอาจารยที่ปรึกษาใหไดทํากิจกรรมรวมกับนิสิตมากขึ้น เชน การจัดใหทานอาหาร
กลางวันรวมกับนิสิตในที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศของแตละชั้นปเปนตน
หลักฐานอางอิง :
3.1_7_01 แผนการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
6
6
4.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
7
7
5.00
9

ตัวบงชี้ 3.2 :
ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วรพล อรามรัศมีกุล
ผูรายงานขอมูล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ
5 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
คณะแพทยศาสตร ไดกําหนด Domain ของ Outcome 6 ดาน จึงไดวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการเรียนรูคูคุณธรรม
- จัดบรรยายแบบ Lunch symposium เรื่อง บัณฑิตแพทยที่พึงประสงค และคุณธรรมจริยธรรมในนิสิต
แพทย และเรื่อง ภาพฝน? จริยธรรมในนิสิตแพทย มศว ในงานประชุมวิชาการประจําป
- โครงการละครเวทีสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตเรื่องเพียงความทรงจํา the musical ใน
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2555
2. ดานความรู
- โครงการเขารวมประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตร
3. ดานทักษะทางปญญา
- สงเสริมใหนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก นําเสนอผลงานวิจัยในประชุมวิชาการประจําป
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
- โครงการจิตอาสา การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน ศูนยพักพิง มศว องครักษ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ
6. ดานหัตถการวิชาชีพ
- โครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสาคณะแพทยศาสตร มศว เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
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หลักฐานอางอิง :
3.2_1_01 โครงการเรียนรูคูคุณธรรม
3.2_1_02 หนังสือประชุมวิชาการคณะที่มีรายชื่อนิสิตที่นาํ เสนอผลงานวิจยั และตารางการเสนอผลงาน
ของนิสิตในประชุมวิชาการ
3.2_1_03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนยชวยเหลือและพักพิงผูประสบภัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ ที่ 3758/2554
3.2_1_04 โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ
3.2_1_05 โครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
มีการจัดกิจกรรมของนิสิตแพทยไดมีการพัฒนาและนําหลักการ ความรูและทักษะการประกันคุณภาพ มา
ใชในการจัดกิจกรรม โดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงการและเจาหนาที่งานพัฒนาศักยภาพนิสิตเปนผูใหคําปรึกษา
และสอนทักษะการประกันคุณภาพใหกับนิสิตที่จัดโครงการ มาใชในการจัดคายสูฝนวันเปนหมอ และคาย
หมอนอยนักพัฒนา และไดสงโครงการสถานีสุขภาพ มศว (SWU health station) เขารวมประกวดโครงการ good
practices ในระดับเครือขายกิจการนิสิต/นักศึกษาแพทย แหงประเทศไทย
การจัดทําโครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน ในวันที่ 17
เมษายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักฐานอางอิง :
3.2_2_01 หนังสือสรุปโครงการอบรมผูน ําสรางเสริมสุขภาพ เครือขายกิจการนิสติ นักศึกษาแพทย ครั้งที่
7และโปสเตอรโครงการสถานีสุขภาพ มศว (SWU health station)
3.2_2_02 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน
5 3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนิ สิ ต อย า งน อ ย 5 ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และอย า งน อ ย 2 ประเภทสํ า หรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เชน โครงการดานมนุษยสัมพันธ และการ
เปนผูนํานิสิต
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการกีฬา 5 หมอและโครงการ Med SWU league
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3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เชน การทําศูนยพักพิงเพื่อชวยเหลือผูประสพภัยน้ําทวม
และโครงการหน วยแพทย ช วยเหลื อผู ประสบอุ ทกภั ยและโครงการหน วยปฐมพยาบาลจิ ตอาสา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน การแสดงละครเวทีเกี่ยวกับจรรยาบรรณแพทย โครงการ
เรียนรูคูคุณธรรมของนิสิตแพทยชั้นปที่ 2
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการไหวครู โครงการวันมหิดล
สําหรับบัณฑิตศึกษาไดจัดกิจกรรมวันไหวครู คณะแพทยศาสตร เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 15
กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม 3 A คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก และกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ในงานประชุมวิชาการคณะและให
นําเสนอผลงานวิจัย และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม คือโครงการคายบัณฑิตคืน(แผน)ดิน
ครั้งที่ 1 วันที่17-19 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนชายแดนไทยพมา บานพุระกํา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
หลักฐานอางอิง :
3.2_3_01
โครงการดานมนุษยสัมพันธ และการเปนผูนํานิสิต
3.2_3_02 รูปภาพงานกีฬา 5 หมอ และโครงการ Med SWU league
3.2_3_03 คําสั่งแตงตั้งกรรมการศูนยพกั พิง
3.2_3_04 โครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2_3_05 รูปภาพงานวันไหวครู
3.2_3_06 รูปถายโครงการวันมหิดล
3.2_3_07 โครงการคายบัณฑิตคืน(แผน)ดิน ครั้งที่1
5 4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ และระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
มีการสนับสนุนใหนิสิตไดสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยโดยรวมกับสโมสรนิสิตสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 5 คณะ อันไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะ
เภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชนโครงการกีฬาหาหมอ โครงการฟนฟูหลังน้ํา
ทวม โครงการวันเด็กเปนตน
มีการสนับสนุนใหนิสิตไดสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบัน คือการสรางเครือขายประกั น
คุณภาพการศึกษานิ สิตนักศึ กษาแพทย 4 สถาบัน ของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัยนวมิ นทราธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกิจกรรมในโครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพ
การศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน ในวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร มศว องครักษ
หลักฐานอางอิง :
3.2_4_01 รูปภาพงานกีฬา 5 หมอ
3.2_4_02 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน
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5 5. คณะมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตซึ่งมีผลการประเมินของ
นิสิตที่เขารวมโครงการ โดยใชแบบสอบถามพบวา
- โครงการวันไหวครู บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงครอยละ 88.18
- โครงการวันมหิดล บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงครอยละ 87.97
หลักฐานอางอิง :
3.2_5_01 สรุปโครงการและแบบประเมินโครงการวันไหวครู และวันมหิดล
5 6. คณะมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตไดนําผลการประเมินและขอปญหาในการจัดกิจกรรมดังกลาวไป
วางแผนปรับปรุง โดยจัดการประชุมวิเคราะห analysis การจัดกิจกรรมที่สําคัญ เชนงานวันไหวครูและวันมหิดล
รวมทั้งวางแผนจัดประชุมวิชาการในป 2555 โดยนิสิตตองการมีสวนรวมวางแผนในการจัดโครงการมากขึ้น
หลักฐานอางอิง :
3.2_6_01 แผนการปรับปรุงจัดกิจกรรมวันไหวครูและวันมหิดล
หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
5
4.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
6
5.00
9

องคประกอบที่ 4
การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 :
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสรางสรรค
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
ผูรายงานขอมูล : คุณอดิศร แสงซื่อ
5 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของคณะและดําเนินการตามระบบทีก่ ําหนด
ตามที่ยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร (ROADMAPS) ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ เปนผูรับผิดชอบยุทธศาสตร R = Research โดยมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย, ผูทรงคุณวุฒิของฝายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ, คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย, คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมสําหรับโครงการวิจัยที่ทํา
ในมนุษย(Full board), คณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษยแบบเรงพิเศษ
(Expedited review), คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยเซลลตนกําเนิด (stem cells) และคณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบและดู แ ลการใช สั ต ว ท ดลอง, บรรณาธิ ก ารบริ ห ารและกองบรรณาธิ ก ารวารสารการแพทย แ ละ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ฯลฯ ในการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย โดยมี
การประชุมและติดตามผลเฉลี่ย 1-2 เดือนตอครั้ง และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ คณะไดจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ บริ ห ารงานวิ จั ย ให เ ป น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงานประจํ า ของฝ า ยวิ จั ย แผนการ
ดําเนินงานประจําป เชน โครงการสรางแรงจูงใจใหกับนักวิจัย รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
หลักฐานอางอิง :
4.1_1_01
โครงสรางของระบบบริหารงานวิจัยและนโยบายเกี่ยวกับงานวิจัย
ประกาศรับสมัครทุนวิจัย
4.1_1_02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 9 ชุด และอนุกรรมการ 3 ชุด
4.1_1_03 การจัดสรรงบประมาณ 5% จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร/ศูนยการแพทย
4.1_1_04 ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเดน ผลงานวิจยั ดีเดน ทุนตีพมิ พผลงานวิจัย รางวัลโบนัสการตีพิมพ
ผลงานวิจยั
4.1_1_05 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและการปรับปรุงแผนการบริหารงานในระดับคณะ
4.1_1_05 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจยั
4.1_1_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2554 (วาระ 1.4),13/2554 (วาระ 1.2),
2/2555 (วาระ 1.2.12-16), 5/2555 (วาระที่ 1.2.3)
4.1_1_07 แผนยุทธศาสตรและแผนงานประจําของฝายวิจัยประจําป
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5 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการสนับสนุนการใหทุนวิจัยที่เนนการบูรณาการกระบวนการวิจัยเขากับการจัดการเรียนการสอน และให
นิสิตเขามามีสวนรวมในการวิจัย เชน R2R, MED-GRAD, MED-RDENT โดยมีการดําเนินโครงการที่บูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการวิจัยรวมกับการเรียนการสอนจํานวน 4 โครงการ และนํา
ผลงานวิจัยไปใชในการเรียนการสอน
1. งานวิจัยเรื่อง ประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปที่ 1-6 ปการศึกษา 2554
2. งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิตแพทย มศว หลังการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
ระบบผิวหนัง
3. งานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 ของกลุมนิสิตแพทย มศว 3 กลุมที่ใชการคัดเลือกเขามา
เรียนแพทยตางกัน
4. ผลงานวิจัย เรื่อง Improving reflective ability: Implementation of self-reflection reports in
anesthesiology rotation โดย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ กุสุมาพรรณโญ
หลักฐานอางอิง :
4.1_2_01 ประกาศรับสมัครทุนวิจยั
4.1_2_02 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั (332/54) เรื่อง ประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปที่ 1~6 ปการศึกษา 2554 โดย น.ส.สุธัสสนีย สุขประเสริฐ
4.1_2_03 ผลงานวิจยั เรือ่ ง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบเพือ่ ประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ของนิสิตแพทย มศว หลังการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนระบบผิวหนัง โดย ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ
4.1_2_04 ผลงานวิจยั เรือ่ ง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบเพือ่ ประเมินและรับรองความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 ของกลุมนิสิตแพทย มศว 3 กลุมที่
ใชการคัดเลือกเขามาเรียนแพทยตางกัน โดย ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ
4.1_2_05 ผลงานวิจยั เรือ่ ง Improving reflective ability: Implementation of self-reflection reports
in anesthesiology rotation โดย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ กุสมุ าพรรณโญ
5 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดา นจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจยั
1.
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพใหกับอาจารยและบุคลากรของคณะ เรื่อง การเขียนโครงรางวิจัย
(Research Proposal) เพื่อขอรับทุน ในวันที่ 12-13 กันยายน 2554
2. ใหอาจารย/บุคลากร เขารวมอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย
2.1 เรื่อง Researcher Training Program in Biomedical Science ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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2.2 เขารวมประชุมวิชาการประจําป 2554 ในหัวขอเรื่อง “Institutional Animal Care and Use Committee
(IACUC) and Research in Agricultural and Aquatic Animal: AAALAC International
Perspectives”
ระหว างวั นที่ 19-21 ตุ ลาคม 2554 ณ ห องประชุ มอาคารสารนิ เทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
3. จัดอบรมโดยหองเครื่องมือกลาง จํานวน 4 ครั้ง
3.1 การใชเครื่อง plate reader สําหรับ Fluorescence, Luminescence, UV, Absorbance วันที่ 18
ตุลาคม 2554
3.2 ระเบียบปฏิบัติการใชหองเครื่องมือกลางและหองสัตวทดลอง วันที่ 19 มกราคม 2555
3.3 In cell analyzer an inspiring look into your cells วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555
3.4 ขอควรทราบในการใชหองเพาะเลี้ยงเซลล วันที่ 17 กุมภาพันธ 2555
4. จัดซื้อครุภัณฑเขาหองวิจัย DPL ดวยงบไทยเขมแข็ง จํานวน 25 รายการ วงเงิน 99 ลานบาท
5. จัดใหมีทีมงานเพื่อใหคําปรึกษาดานการเขียน manuscript เปนภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ จํานวน 3
ทาน ประกอบดวยชาวตางชาติ จํานวน 2 ทาน และชาวไทย 1 ทาน
หลักฐานอางอิง :
4.1_3_01 1. โครงการพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิจยั เรื่อง การเขียนโครงรางวิจยั (Research Proposal)
เพื่อขอรับทุน ในวันที่ 12-13 กันยายน 2554
2. เอกสารการจัดอบรมและการขออนุมัติเขารวมอบรม
2.1 Researcher Training Program in Biomedical Science
2.2 Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) and Research in Agricultural
and Aquatic Animal: AAALAC International Perspectives
3. จัดอบรมของหองเครื่องมือกลาง เชน การใชเครื่องมือตางๆ ขอควรปฏิบัติการใชหองเครื่องมือกลาง
4.1_3_02 website ของฝายวิจัย ในการเผยแพรจรรยาบรรณนักวิจัย http://med.swu.ac.th/researchmd/
4.1_3_03 บันทึกขอความเกี่ยวกับบุคคลที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ การเขียน manuscript เปนภาษาอังกฤษ
พรอมแบบฟอรมขอรับคําปรึกษาเรื่อง manuscript เพื่อลงตีพิมพในวารสารฯ และแบบประเมินการ
ใหคําปรึกษาเรื่อง manuscript เพื่อลงตีพมิ พในวารสารฯ
4.1_3_04 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 (วาระ 1.2.14)
5 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเปนทุนวิจยั หรืองานสรางสรรค
ปงบประมาณ 2555 คณะแพทยศาสตร/ศูนยการแพทยฯ ไดจัดสรรงบประมาณ รอยละ 5 จากเงินรายได
คณะแพทยศาสตร เปนเงิน 1,500,000 บาท และศูนยการแพทยฯ เปนเงิน 15,000,000 บาท เพื่อสงเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย และการบริหารงานวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หลักฐานอางอิง :
4.1_4_01 งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร
4.1_4_02 งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร รอยละ 5 จากเงินรายไดศูนยการแพทยฯ
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5 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหนวยงานอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หนวยวิจัยฯ ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหนวยงาน ดังนี้
1. จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานวิจัย หองเครื่องมือกลางและ
สัตวทดลอง
2. หองสําหรับปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ (ประสานมิตร)
2.1 มีหองเครื่องมือกลางและหองเลี้ยงสัตวทดลอง
2.2 มีหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก
2.3 ใชระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช Key card สําหรับผูที่จะเขาใชหองเครื่องมือกลาง (องครักษ)
2.4 มีหนวยสนับสนุนการทําวิจัยคลินิก (CRC)
2.5 มีหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพื่อตีพิมพในวารสาร
2.6. มีหองสมุด สําหรับอาจารยและนิสิตแพทย ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ
2.7 ระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อสืบคนวารสารและตํารา
3. หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
4. หองสมุด ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร องครักษ
5. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
5.1 ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช key card สําหรับผูที่จะเขาใช หองเครื่องมือกลาง
5.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยของหองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://www.lib.swu.ac.th/th/
5.3 วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS/issue/archive
6. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดให
มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6.1 การจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนิสติ ทั้งแบบ oral และ poster
ในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร
6.2 การนําเสนอผลงานวิจยั ของ visiting professor (จากบัณฑิตศึกษา)
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หลักฐานอางอิง :
4.1_5_01 จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานวิจัย หองเครื่องมือ
กลางและสัตวทดลอง (ขอมูลจากงานนโยบายและแผน ของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ)
4.1_5_02 ฝายวิจัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังนี้
- คณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร
1. มีหองเครื่องมือกลางและหองเลี้ยงสัตวทดลอง
2. มีหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก
3. มีการใชระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช key card สําหรับผูที่จะเขาใช หองเครื่องมือกลาง
- คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ
1. มีหนวยสนับสนุนการทําวิจัยคลินิก (CRC)
2. มีหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพื่อตีพิมพในวารสาร
3. มีหองสมุด สําหรับอาจารยและนิสิตแพทย ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ
4. ระบบฐานขอมูลทางอิเล็กโทรนิกเพื่อสืบคนวารสารและตํารา
4.1_5_03 - หองสมุด ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร องครักษ
- วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS/issue/archive
4.1_5_04 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร วิ จั ย ข อ ง ห อ ง ส มุ ด ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร อ ง ค รั ก ษ
http://www.medicine.swu.ac.th/webmed/library2/webedit/index.asp
- McGraw-Hill’s Access Medicine
- ProQuest Health and Medical Complete
- Book@Ovid (75 Titles)
- MD Consult Core-Collection
- ScienceDirect Clinical Evidence
- UptoDate Clinical Evidence
4.1_5_05 ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช key card สําหรับผูที่จะเขาใช หองเครื่องมือกลาง
4.1_5_06 การจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิต ทั้งแบบ oral และ poster
ในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร
4.1_5_07 การนําเสนอผลงานวิจัยของ Visiting professor (Dr.Nathan O’callaghan)
5 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนพันธกิจวิจัย โดยทําบันทึกขอความติดตามการดําเนินงาน
วิจัยและการสงรายงานถึงผูรับทุนวิจัย, แบบประเมินความพึงพอใจการสนับสนุนงานวิจัย เรื่องการรับทุนอุดหนุน
วิจัยและพันธกิจของการวิจัย เพื่อรวบรวม และนํามาสรุปเขาสูการพิจารณาและประเมินผลในคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาวิจัย รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ
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หลักฐานอางอิง :
4.1_6_01 บันทึกขอความติดตามการดําเนินงานวิจยั และการสงรายงาน ถึงผูรับทุนวิจัย
4.1_6_02 แบบประเมินการรับทุนวิจัยและพันธกิจของการวิจัย
4.1_6_03 การประเมินผลตอที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย ครัง้ ที่ 4/2554
(วาระ 4.2), ครัง้ ที่ 5/2554 (วาระที่ 3.3)
4.1_6_04 ประเมินผลหองปฏิบัติงานวิจยั และการดําเนินการใหคาํ ปรึกษาดาน manuscript
5 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั หรืองานสรางสรรคของคณะ
มีการนําผลการประเมินในขอที่ 6 เขาที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย และนําไปปรับปรุง
เปนแผนปฏิบัติงานในปตอไป โดยนําปญหาที่พบมาพัฒนาและปรับปรุงตามความสามารถและขอจํากัดที่ทําได
โดยเลือกหัวขอการรับสงโครงการวิจัยลาชาและไมไดรับการตอบรับมาพัฒนาจัดทํา Research Proposal Online เพื่อใช
เปนระบบรับสงโครงการวิจัยแบบ online (http://medicine.swu.ac.th/research/login) และมีแผนการจัดทําปฏิทินการรับ
สมัครทุนอุดหนุนวิจัยใหนักวิจัยไดทราบกําหนดการที่ชัดเจน เพื่อวางแผนการเขียนโครงรางวิจัยเพื่อขอรับทุนในปถัดไป
หลักฐานอางอิง :
4.1_7_01 ระบบรับสงโครงการวิจยั แบบ online http://medicine.swu.ac.th/research/login
4.1_7_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่5/2555 (วาระที่ 1.2.3)
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
6
4.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
7
7
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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ตัวบงชี้ 4.2 :
ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
ผูรายงานขอมูล : คุณอดิศร แสงซื่อ
5 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยและรับผิดชอบในการ
เผยแพรผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารเพื่อตีพิมพผลงานวิจัย การใหทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป 2554 ไดจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการจํานวน 66
เรื่อง (oral จํานวน 20 เรื่อง, poster จํานวน 24 เรื่อง, R2R Forum ภาคกลาง จํานวน 22 เรื่อง)
2. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย สนับสนุนทุนการตีพิมพบทความในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 8 เรื่อง และรางวัลโบนัสการตีพิมพ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
จํานวน 19 เรื่อง
3. ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย ในงานสถาปนาคณะแพทยศาตร ประจําป 2554 วันที่
16 มิถุนายน 2554
4. คณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท) ฉบับพิเศษ เนื่องในวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร มศว ครบรอบ 27 ป จํานวน 52 เรื่อง
5. กองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ (Journal of Medicine and Health
Sciences) จัดทําวารสาร 3 ฉบับตอป เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการและผลงานวิจัย จํานวน
12 เรื่อง ไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวมผลงานในการตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ
6. คณะกรรมการ HR
ไดสนับสนุน ทุนพัฒนาบุคลากรในการเขา รวมประชุม วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
หลักฐานอางอิง :
4.2_1_01 1. ประกาศทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ประกาศทุนสนับสนุนรางวัลโบนัสการตีพิมพวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย(ฉบับพิเศษ)
5. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. หนังสือประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร ประจําป
4.2_1_02 วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ (จํานวน 3 เลม 12 เรื่อง)
4.2_1_03 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2_1_04 เอกสารแสดงการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพวารสารวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4.2_1_05 ประกาศการใหทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
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5 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรร วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกนักวิจัยใน
การเขียนวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่ไดจากงานวิจัย โดยคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและรวบรวมรายชื่อ
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนทั้งหมด ไดสังเคราะหและเขียนสรุป เรื่อง โพรไบโอติก: จุลินทรียเพื่อสุขภาพ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใน Website ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร และหนังสือพิมพทองถิ่น (บูรพา) R2R forum ภาคกลาง
หลักฐานอางอิง :
4.2_2_01 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรร วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย
4.2_2_02 องคความรูที่ไดจากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง
คือ โพรไบโอติก: จุลินทรียเพื่อสุขภาพ
4.2_2_03 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาหนวยงานนําองคความรูที่ไดจากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปเผยแพรใหบุคคลทั่วไปเขาใจได ทาง website
งานวิจัยhttp://med.swu.ac.th/researchmd/ และสื่อทองถิ่น (บูรพา)
5 3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจ ากงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ
นําองคความรูที่ไดจากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยเรื่อง “โพรไบโอติก:
จุลินทรียเพื่อสุขภาพ” เผยแพรทาง website คณะแพทยศาสตร ตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2555 และหนังสือพิมพทองถิ่น
(บูรพา)
หลักฐานอางอิง :
4.2_3_01 website งานวิจัย http://med.swu.ac.th/researchmd/
4.2_3_02 หนังสือพิมพทองถิ่น (บูรพา)
5 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
มีผลงานที่ไดรับการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 7 เรื่อง
หลักฐานอางอิง :
4.2_4_01 บันทึกขอความขอความรวมมือในการรับรองผลงานวิจัยและแบบฟอรม
4.2_4_02 หลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก จํานวน 7 เรื่อง ไดแก
1. (สิ่งประดิษฐ) กระเชายกตัวผูปวย โดย ผศ.นพ.นิยม ละออปกษิณ
2. (สิ่งประดิษฐ) เครื่องชวยในการงอและเหยียดขอนิ้วมือแบบตอเนื่อง โดย ผศ.นพ.นิยม
ละออปกษิณ
3. Effect of WF10 (Immunokine) on Diabetic Foot Ulcer Therapy: A Double-blind,
Randomized, Placebo-controlled trial โดย ผศ.นพ.ณรงคชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
4. The new cutoff of C-reactive protein for predictive values in veonatal sepsis
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หลักฐานอางอิง :
โดย นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
5. Effects of alpha-mangostin on apoptosis induction of human colon cancer
โดย รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
6. Potential of xantones from tropical fruit mangosteen as anticancer agents :
caspase-dependent apoptosis induction in vitro and in mice
โดย รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
7. ผลงานสรางสรรค เรื่อง “ชุด DNA biosensor สําหรับตรวจหาเชื้อวัณโรคชนิด
Mycobacterium tuberculosis” โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
5 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะฯ ไดวางระบบและกลไกในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประสานงานกับ
สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มศว เพื่อรับเรื่องจากนักวิจัยที่ตองการยื่นจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา ตามแบบฟอรมขอจดทรัพยสินทางปญญาของสถาบันฯ ดาวนโหลดเอกสารไดที่ http://research.swu.ac.th/
index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=28
หลักฐานอางอิง :
4.2_5_01 บันทึกขอความขอใหดาํ เนินการดานทรัพยสนิ ทางปญญา
5 6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
คณะฯ มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยผานการประสานงานตามระบบและกลไก
ของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญา ของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่นักวิจัยตองการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตาม
แบบฟอรมขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option
=com_content&view=article&id=31&Itemid=28
และมีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรจํานวน 1 ผลงาน ไดแก “ปลอกเข็มฉีดยา” โดย นายแพทยทัศนัย ปริตโตทก
พร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
หลักฐานอางอิง :
4.2_6_01 แบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิ ธิบัตร
4.2_6_02 บันทึกขอความขอใหดาํ เนินการดานทรัพยสนิ ทางปญญา ผลงาน “ปลอกเข็มฉีดยา” โดย
นายแพทยทัศนัย ปริตโตทกพร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทวั่ ไป ตามเกณฑทวั่ ไป ตามเกณฑทวั่ ไป ตามเกณฑทวั่ ไป

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

คะแนน 5
มีการดําเนินการครบ
5 ขอ ตามเกณฑทวั่ ไป และ
ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
3
3.00
2

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
4
6
5.00
9

ตัวบงชี้ 4.3 :
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
ผูรายงานขอมูล : คุณอดิศร แสงซื่อ
ขอมูลสวนกลางจากฝายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2554
แหลงเงินทุนภายในสถาบัน
20,924,666 บาท
แหลงทุนภายนอกสถาบัน
7,529,679 บาท
รวม
28,454,345 บาท
หลักฐานอางอิง :
4.3_0_01 โครงการวิจยั ที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดคณะแพทย/ศูนยการแพทยฯ งบประมาณ 2554
4.3_0_02 โครงการวิจยั ที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย งบประมาณ 2554
4.3_0_03 โครงการวิจยั ที่ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน ประจําป 2554
4.3_0_04 โครงการวิจยั ที่ไดรับทุนอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําป 2554
เกณฑการประเมิน : บาท/คน
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =
150,000 บาทขึ้นไปตอคน
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รายการขอมูล

หนวยนับ

เปาหมาย
บาท/คน
- จํานวนเงินสนับสนุนฯ จากภายใน (ปงบประมาณ)
บาท
- จํานวนเงินสนับสนุนฯ จากภายนอก (ปงบประมาณ)
บาท
- จํานวนเงินสนับสนุนฯ จากภายในและภายนอก
บาท
- จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานอยูจ ริง (ปการศึกษา)
คน
จํานวนเงินสนับสนุนฯ ตออาจารยประจํา
บาท/คน
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
150,000.00
18,216,123
11,602,000
29,818,123
186.5
159,882.70
5.00
9

2554
ประเมิน
ตนเอง
150,000.00
20,924,666
7,529,679
28,454,345
181.5
156,773.25
5.00
9

ผลตรวจ
ประเมิน

ตัวบงชี้ สมศ.5 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
ผูรายงานขอมูล : คุณอดิศร แสงซื่อ
ผลรวม
คา จํานวน
ถวง
ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ
น้ําหนัก (ชิน้ งาน)
น้ําหนัก
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.125 49 6.125
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมี 0.25
6
1.50
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.50
0
0
- มีการตีพิมพ ในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจั ด 0.75
2
1.50
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในประกาศของ สมศ.
- มีการตีพิมพ ในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจั ด 1.00
76
76
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI
ผลรวมถวงน้าํ หนัก
85.125
68

หลักฐานอางอิง :
สมศ.5_0_01 ผลงานตีพิมพตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สมศ.5_0_02 ผลงานตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
สมศ.5_0_03 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.
สมศ.5_0_04 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI
2553
2554
รายการขอมูล
หนวยนับ ผลตรวจ ประเมิน ผลตรวจ
ประเมิน ตนเอง ประเมิน
เปาหมาย
รอยละ
20.00
20.00
- ผลรวมถวงน้าํ หนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิ พหรือ คะแนน 64.75 85.125
เผยแพร
- จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด
คน
222
216
รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิ พหรือเผยแพรตอ
รอยละ
29.17
39.41
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คะแนนประเมิน (รอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน)
คะแนน
5.00
5.00
การบรรลุเปาหมาย
9
9

ตัวบงชี้ สมศ.6 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
ผูรายงานขอมูล : คุณอดิศร แสงซื่อ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนได จากหนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงาน
ภายนอก จํานวน 7 ผลงาน ไดแก

69

หลักฐานอางอิง :
สมศ.6_0_01 หนังสือรับรองการใชประโยชน (สิ่งประดิษฐ) กระเชายกตัวผูปวยของ ผศ.นพ.นิยม ละออ
ปกษิณ
สมศ.6_0_02 หนั ง สื อ รั บ รองการใช ป ระโยชน (สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ) เครื่ อ งช ว ยในการงอและเหยี ย ดข อ นิ้ ว มื อ
แบบตอเนื่อง ของ ผศ.นพ.นิยม ละออปกษิณ
สมศ.6_0_03 หนังสือรับรองการใชประโยชน Effect of WF10(Immunokine) on Diabetic Foot Ulcer
Therapy: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled trial ของ ผศ.นพ.ณรงคชัย
ยิ่งศักดิ์มงคล
สมศ.6_0_04 หนังสือรับรองการใชประโยชน The new cutoff of C-reactive protein for predictive
values in veonatal sepsis ของ นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
สมศ.6_0_05 หนังสือรับรองการใชประโยชน Effects of alpha-mangostin on apoptosis induction of
human colon cancer ของ รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน จาก บริษัทแซนสยามอินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด
สมศ.6_0_06 หนังสือรับรองการใชประโยชน Potential of xantones from tropical fruit mangosteen as
anticancer agents : caspase-dependent apoptosis induction in vitro and in mice
ของ รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน จาก บริษัทแซนสยามอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
สมศ.6_0_07 ผลงานสร างสรรค เรื่อง “ชุ ด DNA
biosensor
สํ า หรั บตรวจหาเชื้อวัณโรคชนิ ด
Mycobacterium tuberculosis” โดยรองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เปนผูมี
สวนรวม ไดรับรางวัลผลงานวิจัยแหงชาติ จากสภาวิจัยแหงชาติ

รอยละ
ผลงาน
คน
รอยละ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
20.00
2
222
0.90

คะแนน
-

0.23
2

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
- ผลรวมของจํานวนงานวิจยั ที่นาํ ไปใชประโยชน
- จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด
รอยละงานวิจยั ทีน่ ําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด
คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน)
การบรรลุเปาหมาย
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2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
20.00
7
216
3.24
0.81
2

ตัวบงชี้ สมศ.7 : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
ผูรายงานขอมูล : คุณอดิศร แสงซือ่

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ (วารสารภายในประเทศ)
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
(ผลงานตีพิมพนานาชาติ)
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ (ตํารา)
ตํ า ราหรื อ หนั ง สื อที่ ใช ใ นการขอผลงานทางวิช าการและผา นการพิ จารณาตาม
เกณฑ ก ารขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการแล ว หรือตํา ราหรือหนั ง สื อที่มี คุ ณ ภาพสู ง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
ผลรวมถวงน้าํ หนัก
หลักฐานอางอิง :
สมศ.7_0_01
สมศ.7_0_02
สมศ.7_0_03
สมศ.7_0_04

ผลรวม
คา จํานวน
ถวง
น้ําหนัก (ชิน้ งาน)
น้ําหนัก
0.25
19
4.75
0.50
2
1.00
0.75
1.00

6
8

4.5
8

18.25

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ
ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ
ตํา แหนง ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ หนั ง สือที่มี คุณ ภาพสูง มี ผูท รงคุ ณวุฒิ ตรวจอา น
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

รายการขอมูล

หนวย
นับ

เปาหมาย
- ผลรวมถวงน้าํ หนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
- จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด
งานวิชาการทีไ่ ดรับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด
คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน)
การบรรลุเปาหมาย

รอยละ
คะแนน
คน
รอยละ
คะแนน
-
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2553
ผลตรวจ
ประเมิน
10.00
5.00
222
2.25
1.13
2

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
10.00
18.25
216
8.45
4.23
2

องคประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.1 :
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี / ผศ.นพ.ณรงคชยั ยิ่งศักดิ์มงคล
ผูรายงานขอมูล : คุณสุมาลี มณีวงษ
5 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
คณะแพทยศาสตร มี ร ะบบและกลไกการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการโดยมี ก ารวางแผนยุ ท ธศาสตร ใ น
ROADMAPS ดาน M(MSMC) ที่เปนการใหบริการวิชาการแกสังคมแกคนไขทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร โดย
มีคณะกรรมการดานบริการวิชาการแกสังคม เปนผูรับผิดชอบตั้งแตการวางแผนการดําเนินงานตามแผน การ
ประเมิน และการปรับปรุง โดยคณะแพทยศาสตรไดกําหนดรูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้
1. Functional Base
1.1 ใหบริการในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
รักษาคนไขระดับตติยภูมิอยางครบถวน 15 สาขาหลักตามเกณฑแพทยสภา โดยมีผูอํานวยการศูนยการแพทย
ฯ คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทย และภาควิชาทางคลินิกเปนผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ
โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําปและจัดสรรงบประมาณเปนการเฉพาะเพื่อใหบริการ
ผูปวย ซึ่งการใหบริการจัดเปนการใหบริการอยางตอเนื่อง
1.2 คลินิกสงเสริมสุขภาพนิสิต,มศว คลินิก, ศูนยผิวหนัง มศว ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการ
แบบตอเนื่อง ขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลแกนิสิต
อาจารย บุคลากร และประชาชนภายนอก
1.3 คณะแพทยศาสตรไดมี การใหบริการวิชาการในการถายทอดความรูใหแกบุคลากรดา น
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยมีการจัดประชุมวิชาการประจําปทุกป ในป 2554 ไดจัดประชุมวันที่ 17-18
มกราคม 2555 โดยมีแพทยและพยาบาลจากหนวยงานอื่นเขารวมประชุมดวยในหัวขอ Quality of Care
and Patient Safety และการวิจัย R2R
1.4 การใหบริการวิชาการดานทางการแพทยและดานคุณภาพโรงพยาบาลแกประชาชนทั่วไป
โดยภาควิชาคลินิกและพรีคลินิก เชน ภาควิชาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา จัดโครงการวันแมแหงชาติ,
โครงการบรรยายวิชาการเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, โครงการบรรยายวิชาการเรื่องวัยทอง
ผูรับบริการคือบุคลากรและบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และภาควิชากายวิภาคศาสตร จัด
โครงการอบรมสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง เพศสัมพันธในวัยรุน ผูรับบริการคือครูใน
โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
2. Area base
หนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ใหบริการรักษาคนไขภายนอกศูนยการแพทยฯ มีการ
บริการเวชศาสตรชุมชนในงานดานงานรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟู และคุมครอง
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ผูบริโภค ในพื้นที่ 3 ตําบล 2 หมูบาน (ตําบลบึงศาล, ตําบลคลองใหญ, ต.ชุมพล, หมู 6 -7 ต.องครักษ)
โดยภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม เปนผูรับผิดชอบ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล ขึ้นที่ ต.ชุมพล และสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
3. Agenda base
หนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยกําหนดใหมีการปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยปละ 4 ครั้ง มีการประสานความรวมมือระหวางฝาย
กิจการพิเศษของคณะแพทยศาสตร และสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อกําหนดเปาหมาย คือ นักเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่
โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีการออกปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน ประสบภัยธรรมชาติอยางรุนแรง เชน อุทกภัย
สึนามิ นอกจากนั้น ยังรวมดําเนินการจัดหนวยปฐมพยาบาล ใหบริการการรักษาพยาบาลแกนิสิตและ
ประชาชน ในงานสําคัญของมหาวิทยาลัย เชน งานวันพระราชทานปริญญาบัตร งานวันสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และในการแขงขันกีฬาระดับประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ
รวมทั้งงานของฝายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย เชน การตรวจรางกายนิสิตใหม งานปฐมนิเทศนิสิตใหม
หลักฐานอางอิง :
5.1_1_01 นโยบายการบริการทางวิชาการแกสังคม ของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ
5.1_1_02 รายงานการประชุ ม ประจํ า คณะฯ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น งานศู น ย
การแพทยฯ ครั้งที่ 4/2555 ที่รับรองแผนยุทธศาสตร
5.1_1_03 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร/กลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหขอเสนอแนะ
5.1_1_04 รายงานสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1_1_05 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะแพทยศาสตร มศว
5.1_1_06 รายงานการประชุมของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ ในขอ 2 ในรอบปการศึกษาที่รับการประเมิน
5 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดย
2.1 การดําเนินงานของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับการเรียน
การสอนนิสิตแพทยชั้นคลินิก และการฝกอบรมแพทยประจําบาน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนของนิสิตคณะตางๆ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพและนิสิตแพทยแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ
2.2 การเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตรครอบครัวภาคปฏิบัติ1 และ 2 (พศก 481 และ พศก 581) โดยการ
นํานิสิตแพทยออกพื้นที่รวมใหบริการสุขภาพในชุมชน ที่รับผิดชอบ 3 ตําบล
2.3 การออกหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 ในจังหวัดนครนายก ปทุมธานี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนโดยนํานิสิตแพทยชั้นปที่ 1 – 3 เขารวมดําเนินการ เพื่อศึกษาระบบการจัดการใหบริการหนวยแพทย
ในชุมชนและไดศึกษาปญหาสุขภาพในพื้นที่จริง
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หลักฐานอางอิง :
5.1_2_01 สรุปผลการออกเยี่ยมบานของนิสิต
5.1_2_02 รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวป 4 ป 5 พศก 481 581
5.1_2_03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี
5.1_2_04 แผนดําเนินการโครงการหนวยแพทยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2554-2555
5.1_2_05 สรุปการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทาน ประจําปงบประมาณ 2554
5 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการวิจัย
มีการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามขอ 2 โดยมีการบูรณาการการทําวิจัยไปกับการใหบริการ
รักษาพยาบาลทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ไดแก
3.1 งานวิจัยภายในโรงพยาบาล ตัวอยาง เชน เรื่องการรักษาผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา
3.2 งานวิจัยภายนอกโรงพยาบาล ตัวอยาง เชน ศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 ตําบล
จากผลการศึกษางานวิจัยดังกลาว ไดมีการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดูแลผูปวย โดย 1.)
จัดกิจกรรม CQI ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวาน โดยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู เรื่อง “การสราง
มาตรฐานการดูแลเทาในผูปวยโรคเบาหวาน” 2.) CQI เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน
และครอบครัว” และการจัดกิจกรรม “เบาหวานสัญจร” ในชุมชนทั้ง 3 ตําบลๆ ละ 1 ครั้ง โดยงานสรางเสริมสุขภาพ
และคณะกรรมการโรคเรื้อรัง เพื่อเปนการตอบสนองตอความตองการของผูปวย ในดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซึ่งเปนการกระตุนใหใชศักยภาพของบุคคลในครอบครัวผูปวยเบาหวาน
หลักฐานอางอิง :
5.1_3_01 บทคัดยอ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลผูปวยที่เปนโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา
ป ค.ศ. 2008 ในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
5.1_3_02 CQI เรื่อง การสรางมาตรฐานการดูแลเทาในผูปวยโรคเบาหวาน
5.1_3_03 CQI เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวานและครอบครัว
5.1_3_04 งานวิจัยเรื่อง การรักษาผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา
5.1_3_05 โครงการเบาหวานสัญจร
5 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
มีการประเมินความสําเร็จโดยใชแบบสอบถามและผลการสอบ NLE III ในการติดตามการบูรณาการ
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การดําเนินงาน
วิธีการประเมิน
ผลการระเมิน
1. ด า น ก า ร รั ก ษ า ค น ไ ข ใ น - ประเมิ น ผลด า นการ นิ สิ ต แพทย ส อบ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เรี ย นการสอน-ผลการ ผาน NLEIII รอย
กับการเรียนการสอนและการ สอบ NLEIII
ละ 100
วิจัย
- ประเมินผลดานวิจัย

2. การให บ ริ ก ารวิ ช าการแก
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 3
ตําบล โดยมีการจัดการเรียน
การสอนรายวิ ช าเวชศาสตร
ครอบครัว (พศก 481 / พศก
581) โดยการนํ านิ สิ ตแพทย
ออกพื้นที่ในชุมชน เรียนรูและ
สั ง เกตการณ จั ด ระบบการ
ให บริ ก ารทางวิ ช าการแก
ประชาชน รวมกับการวิจัย
ชุมชน

3. จั ด ให นิ สิ ต แพทย ร ว มออก
ห น ว ย แ พ ท ย เ ค ลื่ อ น ที่
พระราชทานในโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อการ
ดู แ ล รั ก ษ า ค น ไ ข แ ล ะ
ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย
พ.ศ. 2554

โอกาสในการพัฒนา
ควรบู ร ณาการให มี ก า ร
จั ด การเรี ย นการสอนให
สอดคลองกับศักยภาพการ
ให บริ ก ารวิช าการในแต ล ะ
ภาควิชา
-มี จํ า นวนผลงาน ควรบู ร ณาการให มี ก ารทํ า
วิ จั ย จํ า น ว น 6 วิจัยแบบสหสาขา
เรื่อง
- มีความพึงพอใจ - การเชื่ อ มโยงการดู แ ล
ในระดับดี-ดีมาก ผูปวย กับแผนกตางใน รพ.
-เรื่ อ งเล า ที่ ไ ด รั บ เชน สังคมสงเคราะห ทันตก
ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ รรม กายภาพบํ า บั ด สิ ท ธิ
ดีเดนและโครงการ ประโยชน และภาควิ ช าที่
เขียนเรื่องเลาจาก เปนแพทยเจาของไข
ประสบการณของ - การมี ส ว นรวมของชุ ม ชน
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า และเจาหนาที่สถานีอนามัย
ยังมีนอย
แพทย

- แบบประเมินและผล
การสอบรายวิ ช าเวช
ศ า ส ต ร ค ร อ บ ค รั ว
ภาคปฏิบัติ1 และ 2
(พศก 481 และ พศก
581)
- เ รื่ อ ง เ ล า ค ว า ม
ป ร ะ ทั บ ใ จ ข อ ง นิ สิ ต
แพทย
- รายงานของนิสิตใน
การดูแลผูปวยในชุมชน
- ประเมินผลดานวิจัย - งานวิจัยที่ไดจาก
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ จํานวน 2
เรื่อง
-แบบประเมินความพึง - นิ สิ ต แ พ ท ย มี
พอใจของนิสิตที่เขารวม ความพึ ง พอใจใน
โครงการ
ระดับดี-ดีมาก
- นิสิตแพทยมีเจต
คติ ที่ ดี ใ นการช ว ย
ดู แ ลรั ก ษาคนไข
แ ล ะ มี จิ ต อ า ส า
เพิ่มขึ้น
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- จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล
ผลงานวิจัย ด า นสุขภาพใน
ชุมชน 3 ตําบล
-การมี ส ว นร ว มของนิ สิ ต
แพทย ใ นการออกหน ว ย
แ พ ท ย เ ค ลื่ อ น ที่ ฯ ยั ง ไ ม
ครอบคลุมทุกคน
-จั ด ทํ า แ ผ น ใ น ก า ร อ อ ก
หนวยแพทยเคลื่อนที่ บูรณา
การรวมกับงานวิจัยและการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะ
การสอนสุขศึกษา

หลักฐานอางอิง :
5.1_4_01 รายงานประเมินผลดานการเรียนการสอน-ผลการสอบ NLE III
5.1_4_02 จํานวนผลงานวิจัย 6 เรื่อง ที่ตีพิมพในวารสารการประชุมวิชาการ Quality of Care and
Patient Safety ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2555
5.1_4_03 เอกสารสรุปการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลบัณฑิต ตาม
มาตราฐาน TQF หัวขอการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
5.1_4_04 หนังสือ “เรื่องเลาจาก (วาที่) หมอใหม...สูหัวใจความเปนหมอมนุษย”
5.1_4_05 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทาน
5 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
มีการดําเนินการนําผลการประเมินไปปรับปรุงตามตารางในขอ 4
หลักฐานอางอิง :
5.1_5_01 สรุปการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5.1_5_02 แผนการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ของการใหบริการ
หนวยปฐมภูมิ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
3
4
4.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
4
5
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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ตัวบงชี้ 5.1.1 :
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพของศูนยการแพทยฯ โดย สรพ
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
ผูรายงานขอมูล : คุณสุพัตรา คําไพเราะ
รายงานการเยี่ยมใหคําปรึกษาเขม (Intensive Consultation Visit: ICV) และการเยี่ยมเพื่อธํารงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั น ไดขั้ น 2 ของศู น ย ก ารแพทย ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี คณะ
แพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2554 จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) คะแนนโดยรวมตามมาตรฐาน HA/HPH แตละบท (Overall Score) มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 2.50 จากคะแนนเต็ม 5
หลักฐานอางอิง :
5.1.1_0_01 รายงานการเยี่ยมใหคําปรึกษาเขม (Intensive Consultation Visit: ICV) และการเยี่ยมเพื่อ
ธํารงการพัฒนาคุณภาพบันไดขั้น 2 ของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

คะแนน
คะแนน

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
3.00
2.30

คะแนน
-

3.83
2

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
คะแนนผลการประเมินคุณภาพโดยทีม สรพ. (คะแนนทีใ่ หการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล >3 จาก 5 คะแนน)
คะแนนประเมิน (เทียบ 3 คะแนน เทากับ 5 คะแนน)
การบรรลุเปาหมาย

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
3.00
2.50
4.17
2

ตัวบงชี้ 5.2 :
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ สังคม
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
ผูรายงานขอมูล : คุณสุมาลี มณีวงษ
5 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ
มีการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 3 ตําบล และจัดทําฐานขอมูล เพื่อกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ไดอยางเหมาะสม เชน จํานวนผูปวยพิการ ผูปวยเบาหวาน ผูปวยโรคเรื้อรัง
และผูปวยกลุมเสี่ยง
การประชุมระหวางคณบดีกับผูนําชุมชน 3 ตําบล และประชาคมของหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อสํารวจ
ความตองการของชุมชนรวมกับนโยบายของรัฐบาลในการมอบหมายใหโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ พัฒนาระบบ
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บริการตติยภูมิเฉพาะดาน (โรคหัวใจและหลอดเลือด, หลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน, โรคมะเร็ง, ฉุกเฉิน และ
ทารกแรกเกิด เพื่อรองรับผูปวยในพื้นที่จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 (สระบุรี)
การประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสํารวจความตองการและวางแผน
ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม สําหรับผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งคณะแพทยศาสตรแกนนําใน
การดําเนินงานโครงการดังกลาว
หลักฐานอางอิง :
5.2_1_01
หลักฐานการจั ดสรรงบประมาณสํ าหรับหนวยบริการตติยภู มเฉพาะดาน จากสํา นัก งาน
หลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี พรอมหนังสือแบบแสดงความจํานงของศูนยการแพทยฯ
5.2_1_02 หลักฐานผลการประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 11 ตุลาคม
2554 ในสวนที่เกี่ยวกับการรวมมือของคณะแพทยศาสตร ตอโครงการ “อุดมศึกษาไทย ชวย
ภัยน้ําทวม”
5 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
2.1 ศู น ย ก ารแพทย ส มเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี คณะแพทยศาสตร มี ก าร
ดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ ชุมพล บึงศาล และสํานักงานสาธารณสุของครักษ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองใหญ ชุมพล บึงศาล ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา พศก
481 581 และวช 281 และการประชุมรวมกับชาวบานเพื่อนําขอมูลมาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.2 มีความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พื้นที่เขต 4 สาขาสระบุรี ในการพัฒนา
เครือขายทารกแรกเกิด (แมขายรับ -สงตอใหบริการทารกแรกเกิด) ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉพาะทาง (แมขาย
บริการบาดเจ็บที่ศีรษะ) หนวยดูแลรักษาผูปวยไตวาย (แมขายบริการลางไตทางชองทอง)โรงพยาบาลสรางเสริม
สุขภาพ (โรงพยาบาลปลอดบุหรี่และโรงพยาบาลสายใยรักครอบครัว) และไดรับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการดูแลรักษาดานหัวใจ และศูนยไตเทียม
หลักฐานอางอิง :
5.2_2_01 รายงานการประชุมคณบดีพบผูนําชุมชน 4 ตําบล และรายงานการประชุมเครือขายบริการปฐม
ภูมิศูนยการแพทยฯ
5.2_2_02
5.2_2_03

สรุปบันทึกการประขุมเครือขายบริการปฐมภูมิศูนยการแพทยฯ
หลักฐานแสดงการสรางความรวมมือระหวางคณะแพทยศาสตร กับ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ เขต 4 สระบุรี

5 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีการประเมินประโยชนและผลกระทบ โดยการสํารวจดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวา
- กลุมผูปวยโรคเบาหวาน ใหมีความรูและทักษะในการดูแลตนเองและชวยเหลือตนเองได
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- กลุมผูปวยโรคเรื้อรังในความรับผิดชอบของหนวยงาน จํานวน 1,172 คน ซึ่งมารับการตรวจ
รักษาโดยหนวยบริการปฐมภูมิ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน
ของโรคได
- กลุมผูปวยพิการ มีการขึ้นทะเบียนผูพิการในพื้นที่ครบ 100% ในพื้นที่ 3 ตําบล 2 หมูบาน
- มีการสรางเครือขายรวมกับหนวยงานตางๆ กับสปสช เขต 4 ในการทําวิจัย R2R เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหวงการวิชาการดานสุขภาพ
หลักฐานอางอิง :
5.2_3_01 ภาพกิจกรรมเยี่ยมบานของนิสิตแพทย คณะแพทยศาสตร มศว
5.2_3_02 เอกสารผลงานวิจัย “โครงการเครือขายคลินิกฟาใส” ในโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ที่
ไดรับรางวัล
5 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ
มีการนําผลการประเมินการใหบริการวิชาการแกสังคมไปพัฒนาระบบการใหบริการ ดังนี้
- มีการพัฒนาระบบรับ-สงตอผูปวยจากสถานีอนามัยในเครือขายมายังศูนยการแพทยฯ รวมถึง
การเยี่ยมบานผูปวย เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มากขึ้น มีการสนับสนุนอุปกรณใน
การลงพื้นที่ ไดแก แผนตรวจวัดน้ําตาล, เครื่องตรวจน้ําตาล มีการดําเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยง เพื่อปองกันการเกิดผูปวยโรคเรื้อรังรายใหม โดยการจัดอบรมใหความรูทั้ง
เรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งไดประสานงานกับงานโภชนาการในการอบรมและแสดงโมเดลอาหาร
งานเภสัชกรรม ในการอธิบายเรื่องการรับประทานยา โครงการตรวจตาผูปวยโรคเบาหวานโดยรวมกับ
แผนกจักษุ เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนเบาหวานขึ้นตา และรักษาผูปวยที่มีปญหาเรื่องตอไป มีผูเขารวม
โครงการ 200 คน สายตาผิดปกติ 10 คน และดําเนินการรวมกับงานสรางเสริมสุขภาพ จัดโครงการ
เบาหวานสัญจร ในพื้นที่ 3 ตําบล แตละครั้งมีผูรวมโครงการเฉลี่ยในแตละพื้นที่ประมาณ 70 คน
- กลุมผูปวยพิการ มีการขึ้นทะเบียนผูพิการในพื้นที่ครบ 100% ในพื้นที่ 3 ตําบล 2 หมูบาน ดังนี้
• รพ.สต. ชุมพล จํานวน 100 ราย
• รพ.สต. บึงศาล จํานวน 93 ราย
• รพ.สต. คลองใหญ จํานวน 53 ราย
• สุขศาลาฯ จํานวน 17 ราย
รวมผูพิการทั้งสิ้น 263 ราย
- ปรับปรุงการใหบริการสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบริการของ
ประชาชน
- มีการนําผลการประเมินความครอบคลุมในการดูแลสุขภาพผูปวยจากการออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่มาใชในการวางแผนเตรียมการสําหรับการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ฯ ครั้งตอไป
- มีการนําขอมูลผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ ประจําป 2554 มาปรับใชในการจัด
กิจกรรมใหบริการทางวิชาการ
79

หลักฐานอางอิง :
5.2_4_01 เอกสารสรุปผลการดําเนินกิจกรรม โครงการเบาหวานสัญจร
5.2_4_02 เอกสารแสดงผลการดํ า เนิ น การตามข อ เสนอแนะ/แนวทางพั ฒ นาระบบและกลไก หรื อ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5.2_4_03 เอกสารสรุปการสัมมปนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและประเมินผล
บัณฑิตตามมาตรฐาน TQF
5.2_4_04 ผลงานวิจัยของอาจารยแพทย ที่นํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแกสังคม
5 5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ
และเผยแพรสูสาธารณชน
มีการดําเนินเผยแพรความรูสูสาธารณชนหลายทางดวยกัน ประกอบดวย
- การจัดประชุมวิชาการ Quality of Care and Patient Safety ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม
2555 จากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพจํานวน 6 เรื่อง
- เรื่องเลาที่ไดรับรางวัลและสงเขารวมโครงการเขียนเรื่องเลาจากประสบการณของนิสิตนักศึกษาแพทย
คณะแพทยศาสตร มศว “เรื่องเลาจาก (วาที่) หมอใหม... สูหัวใจความเปนหมอมนุษย
- การดําเนินการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ซึ่งเปนตนแบบ “โรงพยาบาลตนแบบปลอดบุหรี่” ถือวาเปน
เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ มีการจัดกิจกรรมลดการสูบบุหรี่ ซึ่งไดรับการคัดเลือกไดนําเสนอ
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่ผานการเลาเรื่องภายใตโครงการสังเคราะหองค
ความรู เ พื่ อ การพัฒ นาต น แบบบริก ารอดบุ ห รี่ ในการประชุ ม วิช การบุห รี่กั บสุข ภาพแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 10 (Preconference) ในหัวขอเรื่อง “ประสบการณของคนทํางานชวยเลิกบุหรี่” โดยนายสุขฎิพจน พรศรี คลินิกฟาใส ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร มศว เปนตน
หลักฐานอางอิง :
5.2_5_01 หนังสือ/เอกสาร/สิ่งพิมพรวบรวมองคความรูจากการเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมใหบริการทาง
วิชาการในแตละรอบป จากงานประชุมวิชาการ Quality of Care and Patient Safety
ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2555
5.2_5_02 ผลงานวิจัยที่เกิดจากการ ใหบริการวิชาการ โครงการวิจัย “โครงการเครือขายคลินิกฟาใส
5.2_5_03 หนังสือเรื่องเลาจาก (วาที่) หมอใหม...สูหัวใจความเปนหมอมนุษย
5.2_5_04 ชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐพัฒนาขึ้นจากการใหบริการทางวิชาการ “จักรยานสายตรวจ
บุหรี่ ศูนยการแพทยฯมศว
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
3
3
3.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
3
5
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

ตัวบงชี้ สมศ.8 :

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี / ผศ.นพ.ณรงคชยั ยิ่งศักดิ์มงคล
ผูรายงานขอมูล : คุณสุมาลี มณีวงษ
2553
หนวย
ผลตรวจ
รายการขอมูล
นับ
ประเมิน
เปาหมาย
รอยละ 30.00
- จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ ที่ นํ า มาใช ใ นการ โครงการ/ 75
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
กิจกรรม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
โครงการ/ 100
กิจกรรม
รอยละจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ รอยละ 75.00
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ต อ จํ า นวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน)
คะแนน 5.00
การบรรลุเปาหมาย
9
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2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
30.00
33
44
75.00

5.00
9

ตัวบงชี้ สมศ.9 : ผลการเรียนรูแ ละเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี / ผศ.นพ.ณรงคชยั ยิ่งศักดิ์มงคล
ผูรายงานขอมูล : คุณสุมาลี มณีวงษ
5 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร เปนแมขายในการ
จัดบริการสุขภาพในพื้นที่ 3 ตําบล 2 หมูบาน ภายใตชื่อ เครือขายบริการปฐมภูมิศูนยการแพทยฯ หรือชื่อยอวา
CUP ศูนยการแพทยฯ ดําเนินการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพแกผูปวยและชุมชน ดําเนินการพัฒนาและ
ใหบริการสุขภาพ ซึ่งมีประชาชนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 4,239 หลังคาเรือนประชากร จํานวน 19,121 รายและ
มีการเยี่ยมสํารวจชุมชนและออกเยี่ยมผูปวยในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบสงตอผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ขยายการใหบริการแกผูปวยโดยใหบริการผานสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งยังมีการดําเนินการโครงการการ
บริการวิชาการแกสังคม อาทิเชน การใหบริการโดยหนวยบริการปฐมภูมิ บริการกลุมผูปวยโรคเบาหวาน และกลุม
ผูปวยโรคเรื้อรัง
หลักฐานอางอิง :
สมศ.9_1_01 ผลการสํารวจความตองการของชุมชน จากสรุปการประชุมคณบดีพบผูนําชุมชน ในพื้นที่ 4
ตําบล และสรุปประเด็นความตองการของผูนําชุมชน
5 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผน โดยผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในชุมชน รอยละ 90
หลักฐานอางอิง :
สมศ.9_2_01 สรุปผลการดําเนินการโครงการบริการวิชาการ ปการศึกษา 2554
5 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
หนวยบริการปฐมภูมิศูนยการแพทยฯ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคมเปนผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
จัดโครงการพัฒนาและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ 3 ตําบลโดยจัดตั้งทีม
นิเทศออกตรวจเยี่ยม เพื่อสนับสนุนและใหคําแนะนํา ความชวยเหลือในการดําเนินงาน และมีการอํานวยความ
สะดวกเรื่องการบริหารจัดการใหงายขึ้นในแงการรักษา การปองกัน และการสงเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดย
ใหผูนําชุมชน อสม. ผสส. ไดเรียนรูและเปนแกนนําในการดําเนินงานดวยตนเอง
หลักฐานอางอิง :
สมศ.9_3_01 โครงการพัฒนาและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
สมศ.9_3_02

โครงการนิ เ ทศโรงพยาบาลสร า งเสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล และสรุ ป รายงานผลการนิ เ ทศ
โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
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5 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร
มีการบริการเวชศาสตรชุมชนในพื้นที่ 3 ชุมชน โดยจัดหนวยใหบริการเยี่ยมบานแกชุมชน แกนนําชุมชน
และ อสม. ผสส. ไดพัฒนาการดําเนินงานดวยตนเอง ตามบริบทของชุมชน โดยคงไวซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง เชน
วัฒนธรรมและประเพณีตามศาสนาอิสลาม
หลักฐานอางอิง :
สมศ.9_4_01 ภาพการจัดหนวยใหบริการเยี่ยมบานแกชมุ ชนในพืน้ ที่ 3 ชุมชน
5 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
มีการพัฒนาโครงการเยี่ยมบานสูชุมชน ทําใหชุมชน 3 ตําบลในกลุมผูปวยเรื้อรังไดรับบริการสุขภาพแก
ผูปวยเรื้อรังในชุมชนอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมดานเวชศาสตรครอบครัว ในพื้นที่
อําเภอองครักษ
หลักฐานอางอิง :
สมศ.9_5_01 รายงานผลการนิเทศโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ของเครือขายบริการศูนยการแพทยฯ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ
หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
2
2.00
2

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ
2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
5
5.00
9

ตัวบงชี้ สมศ.18 :
ตัวบงชี้ สมศ.18.1 :
ผูรับผิดชอบ :
ผูรายงานขอมูล :

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ
ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ดานจิตสาธารณะ
นพ.วรพล อรามรัศมีกุล
คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ

5 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
การพัฒนาศักยภาพนิสิตใชประเด็น “จิตสาธารณะ” เพื่อสรางใหนิสิตมีจิตสาธารณะ ซึ่งดําเนินงานโดย
งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิต ภายใตกิจกรรมดังนี้
1. การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิง มศว องครักษ
2. โครงการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่รวมกับโครงการสมเด็จพระเทพฯ เพื่อชวยเหลือคนไข
3. โครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสา คณะแพทยศาสตร มศว เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จํานวน 5 ครั้ง
หลังจากดําเนินงานแลวจากฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตไดนําผลการประเมินและขอ
ปญหาในการจัดกิจกรรมดังกลาวไปวางแผนปรับปรุงเพื่อการเตรียมงานในปตอไป
หลักฐานอางอิง :
สมศ.18.1_1_01 โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่
สมศ.18.1_1_02 กิจกรรมชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในศูนยพักพิง มศว องครักษ
สมศ.18.1_1_03 โครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสา คณะแพทยศาสตร มศว เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
5 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
ทุกโครงการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของคณะรอยละ 100
หลักฐานอางอิง :
สมศ.18.1_2_01 สรุปโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่
สมศ.18.1_2_02 หนังสื อสรุปการเตรี ยมความพรอมรองรั บสถานการณอุทกภั ย (กิ จกรรมชวยเหลือผู ประสบ
อุทกภัยในศูนยพักพิง มศว องครักษ)
สมศ.18.1_2_03 สรุปโครงการหนวยปฐมพยาบาลจิตอาสา คณะแพทยศาสตร มศว เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
5 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย
การสรางเสริม คุณลักษณะดานจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม ใหเกิดแกตัวนิสิตรายบุคคลแลว
โครงการดังกลาว ยังเปนการสรางคุณคาตามคานิยม MEDSWU (S=Social responsibility) และเปนการ
ประชาสัมพันธคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหกับประชาชนผูประสบอุทกภัย และไดรับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนมาทําขาวประชาสัมพันธทางโทรทัศนและหนังสือพิมพ
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5 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
นอกจากจะเปนการสรางเสริม คุณลักษณะดานจิตสาธารณะ ใหเกิดแกตัวนิสิตรายบุคคลแลว กิจกรรม
ดังกลาว ยังมีสวนชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนจากอุทกภัยในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 สราง
คุณประโยชนตอสังคม
5 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ไดรับการยกย องและยอมรับ จากมหาวิท ยาลัย และ สกอ. ในการที่ เปนแกนกลางของ สกอ. ในการ
ดําเนินการโครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย รวมทั้งโครงการแพทยเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และนิสิตแพทยที่เขารวมโครงการจํานวน 74 คน ไดรับมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณยกยองเปนนิสิตที่มีจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักฐานอางอิง :
สมศ.18.1_5_01 ตัวอยางใบประกาศเกียรติคุณยกยองเปนนิสิตที่มีจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันที่ 5 เมษายน 2555
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
3 ขอ
หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
2
2.00
2

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
4 - 5 ขอ
2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
5
5.00
9

ตัวบงชี้ สมศ.18 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ
ตัวบงชี้ สมศ.18.2 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ดานสุขภาพ
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี / ผศ.นพ.ณรงคชยั ยิง่ ศักดิ์มงคล / นพ.สุธีร รัตนะมงคลกุล
ผูรายงานขอมูล : คุณสุมาลี มณีวงษ
5 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะแพทยศาสตรใหความสําคัญกับการบริการวิชาการดานสุขภาพ โดยเปนพันธกิจหลักที่มีความสําคัญ
ตอการเปนฐานการเรียนการสอนและการใหบริการระดับตติยภูมิแกสังคม ดังนี้
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1.1 มีการใหบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เปนประจําอยางนอย 4 ครั้ง/ป และในปการศึกษา 2554 มีการใหบริการหนวยแพทย
เคลื่ อ นที่ พ ระราชทานตามพระราชดํ า ริ จํ า นวน 4 ครั้ง โดยมี ก ารประสานความร ว มมื อ ระหว า ง
ผูดําเนิ นการส วนพระองคกั บฝายกิ จการพิเศษของคณะฯ เพื่อกํา หนดพื้น ที่ ประชากรเป า หมาย
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัย และจัดการดําเนินงานสนองตามพระประสงค
เพื่อใหบริการตรวจรักษาสุขภาพและใหความรูเบื้องตนดานสุขอนามัยแกนักเรียน ประชาชนทั่วไป
และผูดอยโอกาส
1.2 มีการบริการเวชศาสตรชุมชนในพื้นที่ 3 ชุมชน โดยมอบใหภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคมเปน
ผูรับผิดชอบ จัดกิ จกรรมสรางเสริมสุ ขภาพแกผูปว ยและชุม ชน ไดแก การฟ น ฟูสมรรถภาพ การ
ติดตามเยี่ยมบานผูปวย/ผูพิการ การสรางผูแทนชุมชนสรางเสริมสุขภาพ และจัดตั้งศูนยสรางเสริม
สุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพชุมชน โดยเนนใหผูที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ผูนําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มีสวนรวมในการหาแนวทางในการแกไข
ปญหาผูพิการในชุมชน
1.3 มีการดําเนินการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (โครงการเครือขายคลินิกฟาใส) เปนเครือขายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงที่เขมแข็งระหวางโรงพยาบาลและชุมชนในการ
ใหบริการเลิกบุหรี่ในประเทศ รวมทั้งพัฒนาใหเกิดระบบบริการเลิกบุหรี่ที่มีมาตรฐานเปนตนแบบของ
ประเทศไทยและในภู มิ ภ าคเอเซี ย โดยเริ่ ม การรั ก ษาตั้ ง แต ใ นระดั บ ชุ ม ชน กระตุ น และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใหบริการเลิกบุหรี่ รวมทั้งกระตุนใหเกิดองคความรูใหมในการใหบริการเลิกบุหรี่และ
การรักษาโรคติดบุหรี่
หลักฐานอางอิง :
สมศ.18_1_01 การจัดทีมหนวยแพทยเคลื่อนทีฯ่ เพื่อการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณอุทกภัย
สมศ.18_1_02 โครงการคัดกรองภาวะเสีย่ งตอสุขภาพ ศูนยการแพทยฯ
สมศ.18_1_03 คลินิกเลิกบุหรี่ (โครงการคลินิกฟาใส)
สมศ.18_1_04 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
5 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
บรรลุเปาหมายรอยละ 94.16 ตามแผนดังนี้
- สรุปผลการดําเนินการหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทาน จํานวน 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100
- การประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3 ตําบล 2 หมูบาน ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอกิจกรรม รอยละ 90
- สรุปผลโครงการโปรแกรมเลิกบุหรี่ถวายแดในหลวงเนื่องในโอกาสพระชนมายุครอบรอบ 84 พรรษา ทํา
ใหระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในดานการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่
รอยละ 92.46
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หลักฐานอางอิง :
สมศ.18_2_01 สรุปแบบประเมินโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่
สมศ.18_2_02 สรุปผลโครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ ศูนยการแพทยฯ
สมศ.18_2_03 สรุปแบบประเมินโครงการคลินิกบุหรี่
5 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย
มีประโยชนตอการจัดการเรียนรูของนิสิตแพทยและคณะแพทยศาสตร ดังนี้
3.1 ทําใหคณะแพทยศาสตร มศว เปนที่ยอมรับของประเทศโดยจัดทีมหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทาน
ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหบริการดานการแพทยแกประชาชนในพื้นที่
ถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งใหบริการตรวจรักษาสุขภาพแกประชาชนทั่วไป ที่ไดรับปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น และใหบริการ
สุขศึกษาแกประชาชนในการปองกัน สงเสริมสุขภาพ
3.2 นิสิตแพทยไดเรียนรูการใหบริการสุขภาพอยางครบวงจร โดยการจัดหนวยใหบริการเยี่ยมชุมชนและ
สุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหมากยิ่งขึ้น
3.3 สรางคุณคาใหกับ ศกพ. ที่มีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ โดยเปนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เพื่อ
รณรงค สร า งองค ความรู และสื่ อ สารการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ให กั บบุ ค ลากร ประชาชน และผูรับ บริ ก ารตระหนั ก ใน
ความสําคัญของพิษภัยบุหรี่ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งใหบุคลากรในการลดเลิกบุหรี่ เพิ่มแนวทางในการ
ชวยเหลือใหประชาชนเลิกบุหรี่ ไดเขารวมเครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคม
แหงประเทศไทยฯ โดยสงตัวอยางกรณีศึกษาของศูนยการแพทยฯ เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอ “กรณีศึกษา
จาก 4 สถาบัน” (รพ.เจริญกรุงประชารักษ รพ.ตากสิน สถาบันธัญญารักษ และรพ.ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)
หลักฐานอางอิง :
สมศ.18_3_01 ขอมูลการใหบริการสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ
สมศ.18_3_02 หนังสือเชิญเขารวมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู การควบคุมการบริโภคยาสูบ พรอม
กรณีศึกษา
5 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเปน “โรงพยาบาล
ตนแบบปลอดบุหรี่” ใหความรูแกองคกรภายนอกดานการสงเสริม ปองกัน ลดการบริโภคยาสูบ และใหบริการแก
ผูปวยในรูปแบบคลินิกฟาใส
หลักฐานอางอิง :
สมศ.18_4_01 เอกสารการขอศึกษาดูงานคลินิกฟาใส โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ
สมศ.18_4_02 หลักฐานการเขารวมโครงการการจัดกิจกรรมการรณรงคลดการสูบบุหรี่ ณ สถานีโทรทัศน
Thai PBS ของเครือขายควบคุมโรคไมติดตอ สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพแหงประเทศไทย
รวมกับมูลนิธริ ณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
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5 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ไดรับรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ จากโครงการเครือขายวิชาชีพแพทย ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เปนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
หลักฐานอางอิง :
สมศ.18_5_01 เอกสารการไดรับรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ จากโครงการเครือขายวิชาชีพแพทย ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
4 - 5 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
3
3.00
2

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
3
5
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

88

องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1 :
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วรพล อรามรัศมีกุล / คุณตุล รอบรู
ผูรายงานขอมูล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ / คุณอํานาจ พลอยพลาย / คุณศุภวรรณ พันธุภกั ดี /
คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ / คุณสมพจน หวลมานพ
5 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบทีก่ ําหนด
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร ซึ่งไดมีการกําหนด
แผนการดําเนินงานโดยสํานักงานคณบดีและสํานักงานอํานวยการศูนยการแพทย เปนเจาภาพ และประสานงาน
ใหทุกภาควิชาและหนวยงานมีสวนรวมในการดําเนินการ หรือสงบุคลากรเขารวมงาน เชน งานรดน้ําดําหัวและ
วันผูสูงอายุ กิจกรรมหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา งานวันมหิดล ซึ่งในบางกิจกรรมจะมีนิสิตแพทยเปน
ดําเนินการหลัก
หลักฐานอางอิง :
6.1_2_01 แผนโครงการศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อโลกสีเขียว ประจําป 2555
6.1_2_02 โครงการงานรดน้ําดําหัววันผูสูงอายุและงานสานสัมพันธบุคลากรประจําป 2555 วันที่ 11
เมษายน 2555
6.1_2_03 เอกสารโครงการตามแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2555
6.1_2_04 โครงการวันมหิดล ป 2554
5 2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
คณะแพทยศาสตร มศว ไดจัดกิจกรรมที่เปนการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน ในการจัดงานรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุในวันสงกรานต เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีให
นิสิตแพทยและอนุญาตใหนิสิตแพทยไดเขารวมกิจกรรมเพื่อเปนการแสดงความเคารพตออาจารยผูเกษียณอายุ
และคนไขผูสูงอายุที่มารวมงาน
การจัดโครงการวันมหิดล ประจําป 2544 ในวันที่ 23 กันยายน 2554 โดยบูรณาการกับรายวิชา พศก 105
หนทางสูการเปนแพทย ใหนิสิตป 1 จัดการรณรงคหารายไดเพื่อบริจาคใหกองทุนผูปวยยากไรเนื่องในวันมหิดล
ไดรับเงินบริจาคจํานวน 100,229 บาท นอกจากนั้นยังจัดใหเปนวันหยุดการเรียนการสอนเพื่อเอื้อใหนิสิตแพทย
ทุกชั้นปไดเขารวมงานวางพวงมาลา และนิสิตแพทยไดมาชวยงานในพิธีดังกลาวอีกดวย
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่นิสิตเปนผูจัดรวมกับภาควิชากายวิภาค ฯ ในลักษณะที่เปนการบูรณาการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ
เพื่อใหนิสิตมีสวนรวมและสงเสริมจริยธรรม ดานความกตัญูของนิสิตตออาจารยและผูมีพระคุณตออาจารยใหญ
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หลักฐานอางอิง :
6.1_2_01
6.1_2_02
6.1_2_03
6.1_2_04

รายชื่อนิสิตแพทยเขารวมโครงการงานรดน้ําดําหัววันผูสูงอายุและงานสานสัมพันธบุคลากร
โครงการวันมหิดล
โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ
ภาพถายการมอบเงินบริจาควันมหิดล จํานวน 100,229 บาท

5 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธและภาพกิจกรรมในโครงการตางๆ ผาน Website คณะแพทยศาสตร และ
ศูนยการแพทยฯ Med SWU และ MED News Weekly รวมทั้งสงภาพขาวไปยังหนังสือพิมพทองถิ่น เชน เสียง
สาริกา เปนตน
หลักฐานอางอิง :
6.1_3_01 Med SWU
6.1_3_02 MWD News Weekly
6.1_3_03 เอกสารแสดงแหลงเผยแพรกิจกรรมหรือบริการดานศิลปะและวัฒนะธรรมตอสาธารณชนของ
หนวยงาน เชน ภาพถาย การจัดแสดงดานวัฒนธรรม
6.1_3_04 เอกสารเชิญบุคคลและเครือขายภายนอก
6.1_3_05 หนังสือพิมพทองถิ่น (เสียงสาริกา)
5 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินโครงการรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุโดยใชแบบสอบถาม
พบวานิสิตที่เขารวมโครงการสวนใหญมีความเคารพตอผูสูงอายุ ตลอดจนอาจารยอาวุโสมากขึ้น และเห็นดวยที่
จะอนุรักษสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยสืบไป
มีการประเมินผลความสําเร็จของงานวันมหิดลประจําป 2554 โดยใชแบบสอบถาม พบวานิสิตที่เขารวม
โครงการประสบผลตามวัตถุประสงคของโครงการในการเตรียมตัวเปนแพทย คะแนนระดับดีถึงดีมาก 86.73%
และมีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 87.97 %
มีการประเมินผลความสําเร็จของงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญโดยใชแบบสอบถาม พบวา
นิสิตที่เขารวมโครงการสวนใหญมีความเคารพและระลึกในพระคุณตออาจารยใหญในระดับมาก
หลักฐานอางอิง :
6.1_4_01 รายงานผลการประเมินโครงการงานรดน้ําดําหัววันผูสูงอายุและงานสานสัมพันธบุคลากร
6.1_4_02 แบบประเมินโครงการวันมหิดล
6.1_4_03 แบบประเมินโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ
5 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
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ไดมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการ โดยมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเขารวม
งานโครงการรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุ เชน ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และการใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการ
เชิญคนไขที่สูงอายุมารวมงานมากขึ้น โดยมีการเชิญบุคลากรภายนอกเขารวมกิจกรรมโครงการรดน้ําดําหัวและวัน
ผูสูง อายุ เช น หน ว ยงานราชการองค ก รปกครองส ว นท องถิ่น ชมรมผู สูง อายุ ภายในจั ง หวั ด นครนายก และ
ผูรับบริการที่สูงอายุ
ไดมีการนําผลประเมินกิจกรรมวันมหิดลมาปรับใชในการจัดกิจกรรมในป 2554 ดังนี้เชน การประกาศให
วันงานวันมหิดล เปนวันหยุดการเรียนการสอนของนิสิตแพทยทุกชั้นป เพื่อใหนิสิตแพทยไดมารวมงาน เปนตน
หลักฐานอางอิง :
6.1_5_01 รายงานการประชุมการประเมินโครงการงานรดน้ําดําหัววันผูสูงอายุและงานสานสัมพันธ
บุคลากร
6.1_5_02 เอกสารเชิญหนวยงานราชการภายนอก
6.1_5_03 เอกสารเชิญชมรมผูสูงอายุอําเภอองครักษ
4 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
-ไมมีเกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
3
3.00
2

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
4
5
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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ตัวบงชี้ สมศ.10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบ :
นายตุล รอบรู
ผูรายงานขอมูล : คุณอํานาจ พลอยพลาย
5 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะแพทยศาสตร ไดวางแผนจัดกิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมไทยดานประเพณีสงกรานตและการแสดง
ความเคารพผูสูงอายุเนื่องในวันปใหมไทย และดําเนินงานโดยจัดโครงการรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุ เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555 ซึ่งมีการประเมินผลจากการจัดงานในปที่ผานมาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมและบรรลุกับ
เปาประสงคมากยิ่งขึ้น
หลักฐานอางอิง :
สมศ.10_1_01 โครงการรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุ
สมศ.10_1_02 รายงานสรุปประเมินผลโครงการรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุ
สมศ.10_1_03 เอกสารแสดงการดําเนินการตามแผน เชน แผน โครงการหรือกิจกรรมพรอมรายละเอียดตัว
บงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
5 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
ผลการประเมินจากผูเขารวมโครงการ 532 คน มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปรอยละ 91.63 คิดเปน 4.58
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5
หลักฐานอางอิง :
สมศ.10_2_01 สรุปแบบประเมินโครงการงานรดน้าํ ดําหัวผูสูงอายุและงานสานสัมพันธบุคลากร
5 3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
มีการดําเนินการอยางตอเนือ่ งตั้งแตป พ.ศ. 2550
หลักฐานอางอิง :
สมศ.10_3_01 โครงการหรือกิจกรรมที่มกี ารดําเนินการในปที่ผา นมา และปปจจุบัน
สมศ.10_3_02 รายงานสรุปผลการจัดโครงการหรือกิจกรรม
สมศ.10_3_03 ภาพกิจกรรมโครงการรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุ
5 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
โครงการนี้กอใหเกิดคุณคาตอผูนําชุมชนและผูสูงอายุในสังคมเปนการสรางความเขมแข็ง และสราง
ความสุขใหแกชุมชนในพื้นที่องครักษ
หลักฐานอางอิง :
สมศ.10_4_01 โครงการรดน้าํ ดําหัวและวันผูสูงอายุ
สมศ.10_4_02 รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการที่แสดงวาเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
สมศ.10_4_03 ภาพกิจกรรมโครงการรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุ
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4 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
-ไมมี
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
2
2.00
2

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ
2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
4
4
4.00
9

ตัวบงชี้ สมศ.11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผูรับผิดชอบ :
นายตุล รอบรู
ผูรายงานขอมูล : คุณอํานาจ พลอยพลาย
5 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมวันสงกรานต โดยแตงกายผาไทย และเขารวมกิจกรรมโครงการรดน้ําดําหัว
และวันผูสูงอายุ เพื่อรณรงครักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย
หลักฐานอางอิง :
สมศ.11_1_01 ภาพถายกิจกรรมโครงการรดน้ําดําหัววันผูสูงอายุและงานสานสัมพันธบุคลากรประจําป 2555
5 2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
หนวยงานไดมีการดําเนินการกิจกรรม 5ส เปนประจําทุกป และมีการตกแตงสถานที่ใหเหมาะสมกับงาน
ประเพณีที่จัดขึ้น
หลักฐานอางอิง :
สมศ.11_2_01 คูมือมาตรฐานกลาง 5ส
สมศ.11_2_02 รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
5 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คณะแพทยศาสตร มีหนวยงานอาคารสถานที่ทําหนาที่ปรับแตงภูมิทัศนใหสอดคลองและเหมาะสม เชน
ชั้น 1 ชั้น 8 อาคารศูนยการแพทยฯ สวนสงเสริมสุขภาพหลังศูนยการแพทยฯ สระน้ําหนาศูนยการแพทยฯ
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หลักฐานอางอิง :
สมศ.11_3_01 ภาพถายภูมทิ ศั นและสิ่งแวดลอม คณะแพทยศาสตร
5 4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ
มีหองโถงเฉลิมพระเกียรติอาคารศูนยการแพทยฯ และชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร
เพื่อใชรองรับการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม เชน วันสงกรานตรดน้ําดําหัวและวันผูสูงอายุ วันมหิดล พิธีมอบ
เสื้อกาวน ทําบุญตักบาตร
หลักฐานอางอิง :
สมศ.11_4_01 ภาพถายกิจกรรมวันทําบุญตักบาตรในวันปใหม
5 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
จากการประเมินความพึงพอใจดานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของบุคลากร
จํานวน 281 คน และนิสิตแพทยจํานวน 157 คน พบวามีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
หลักฐานอางอิง :
สมศ.11_5_01 ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตดานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
ปฏิบัติได 1 ขอ
ปฏิบัติได 2 ขอ

คะแนน 3
ปฏิบัติได 3 ขอ

คะแนน 4
ปฏิบัติได 4 ขอ

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
5
5.00
9

คะแนน 5
ปฏิบัติได 5 ขอ
2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
5
5.00
9

องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 :
ภาวะผูนาํ ของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ผูรับผิดชอบ :
ผศ.นพ.นิยม ละออปกษิณ
ผูรายงานขอมูล : เลขานุการคณะแพทยศาสตร (คุณตุล รอบรู) / คุณศุภวรรณ พันธุภักดี
5 1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบตั ิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กาํ หนดลวงหนา
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไดปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนตามประกาศอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร ไดชี้แจงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ 9 ขอ ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 วาระที่ 4.2 และมีการประเมิน
ตนเองโดยใชแบบสอบถามใหคณะกรรมการประจําคณะทุกทานประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของ
ตนเอง ผลการประเมินตนเองที่ไดถูกนําไปรวบรวมวิเคราะห และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่
2/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 วาระที่ 1.2.10
หลักฐานอางอิง :
7.1_1_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 4.2
7.1_1_02 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําหนวยงาน
7.1_1_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 4.2
5 2. ทีมผูบริหารคณะมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ
ทีมผูบริหารคณะฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรโดยใหหัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงานทุก
ทานมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแจงในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2555 วาระที่ 3.3 เพื่อพิจารณาเห็นชอบและไดถายทอดวิสัยทัศนไปยังบุคลากรครบถวนทั้ง 3
ระดับ คือ ระดับผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน โดยผาน KPI รายบุคคลและถายทอดผานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประชุมคณะกรรมการภาควิชา ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี
และเผยแพรผานทาง Poster ติดประกาศภายในอาคาร ทาง Website คณะแพทยศาสตร และในสมุด Year Plan
2555 ที่คณะแพทยศาสตรจัดทําและแจกบุคลากรในเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม และมีการนําผล
ดําเนินงานบันทึกในระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยใช KPI Online และผูบริหารไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ
บริหารและพัฒนาคณะฯ
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หลักฐานอางอิง :
7.1_2_01 รายงานโครงการประชุม สัม มนา ที่ผูบริห ารมี สว นร ว มในการกํ า หนดนโยบายและจั ดทํา
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร ณ บานนารีสอรท เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555
7.1_2_02 รายงานการประชุมที่ผูบริหารไดมีการชี้แจง/ถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตร
ใหบุคลากรภายในหนวยงานทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2555 วาระที่ 3.3
7.1_2_03 ระบบฐานข อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย /หน ว ยงานที่ ส ามารถนํ า มาใช ใ นการติ ด ตามผลการ
บริหารงาน เชน ระบบ e-meeting ของ มศว (http://emeeting.swu.ac.th/), ระบบ SWU
Supreme, ระบบ e-Project, ระบบ HURIS (http://huris.swu.ac.th/)
7.1_2_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มีวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) หรือตัวบงชี้ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2555 วาระที่ 3.3
7.1_2_05 เอกสารประกอบการประชุมของผูบริหาร คณะกรรมการประจําหนวยงานที่เกี่ยวของกับแผน
ยุทธศาสตร การถายทอดนโยบายของผูบริหาร รายงานผลการดําเนินงาน
5 3. ทีมผูบริหารคณะมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ
ทีมผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยระบบ KPI มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการประเมิน KPI รายบุคคลของบุคลากรทุกระดับในคณะแพทยศาสตร และมีการ
สื่อสาร ผลการปฏิบัติงานผาน วารสาร Med SWU News
หลักฐานอางอิง :
7.1_3_01 รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะ เรื่ องรายงานการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล KPI วาระที่ 4.4 ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 18 สิงหาคม 2554
7.1_3_02 ใบเซ็นชื่อผูเขารวมประชุมชี้แจง KPI คณะแพทยศาสตร
5 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
คณบดีสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม โดยจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหรองคณบดี/ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/
หัวหนาหนวยงาน/ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน และสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในคณะฯ มี
สวนรวมโดยการวิพากษ KPI และกําหนดใหทุกคนสามารถตัดสินใจเลือก KPI ตัวเลือกได
คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีการกําหนดนโยบาย และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อใหผูบริหารระดับรองของคณะ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
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หลักฐานอางอิง :
7.1_4_01 คําสั่งมอบหมายหนาที่
7.1_4_02
7.1_4_03

ชองทางที่ผูบริหารไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน เชน โทรศัพท
อีเมล Facebook กลองรับความคิดเห็น
ใบเซ็นชื่อผูเขารวมกิจกรรม MSMC Smart (ปฐมนิเทศบุคลากรใหม) วันที่ 16 มีนาคม 2555

5 5. ทีมผูบริหารคณะถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ
ทีมผูบริหารได ถายทอดและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานโดยการบรรยาย และการสอนงานกอนเริ่มการ
ประชุ ม เช น คณบดี เ ป น ผูบ รรยายในการประชุ ม จั ดทํ า แผนยุ ท ธศาสตร คณะแพทยศาสตร เมื่ อ วั น ที่ 15-16
มกราคม 2555 ณ บานนารีสอรท จังหวัดนครนายก และในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระ
แจงเพื่อทราบ
มีการสงเสริมใหผูบริหารไปอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทย จัดโดย
กสพท., คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
ในปการศึกษา 2554 ไดสงผูบริหารเขาอบรมจํานวน 2 คน ในระหวางเดือนเมษายน 2555 – พฤษภาคม 2555
ทีมผูบริหารตรวจเยี่ยมหนวยงานทางคลินิกและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาลเปนประจําทุกเดือน
หลักฐานอางอิง :
7.1_5_01 รายงานโครงการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม
2555 ณ บานนารีสอรท จังหวัดนครนายก
7.1_5_02 เอกสารประกอบการประชุ ม จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร คณะแพทยศาสตร เมื่ อ วั น ที่ 15-16
มกราคม 2555 ณ บานนารีสอรท จังหวัดนครนายก
7.1_5_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วาระแจงเพื่อทราบ
7.1_5_04 คําสั่งแตงตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผูบริหารทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
7.1_5_05 รายชื่อผูบริหารไปอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทย
7.1_5_06 ภาพถายทีมผูบริหารตรวจเยี่ยมหนวยงานทางคลินิกและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล
5 6. ทีมผูบริหารคณะบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนได
สวนเสีย
ทีมคณะผูบริหารคณะแพทยศาสตรบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น
1. หลักประสิทธิผล คือ การบริหารงานโดยยึดหลัก KPI ของแผนยุทธศาสตร และ KPI ระดับบุคคล
2. หลักประสิทธิภาพ คือ การวิเคราะห Unit Cost ในการผลิตบัณฑิตแพทย
3. หลักการตอบสนอง โดยมีการประเมินความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการ
ปรับปรุง เชนการเพิ่มการฝกหัตถการ และการประเมินความคาดหวังของคนไขที่มาใชบริการ โดยจัดใหมี
กลองรับขอเสนอแนะ (OP-Voice, IP-Voice)
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4. หลักความรับผิดชอบ คือ การรับผิดชอบตอการรักษาพยาบาล โดยมีการกําหนด Patient Safety และดูแล
คนไขที่อยูในชุมชน 3 ตําบลที่โรงพยาบาลศูนยการแพทยรับผิดชอบ
5. หลักความโปรงใส โดยกําหนดใหนิสิตสามารถขอดูผลการสอบได
6. หลักการมีสวนรวม โดยจัดใหมีประชาพิจารณแผนกลยุทธ และ KPI และจัดใหสมาคมผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการรับนิสิตใหม
7. หลักการกระจายอํานาจ ผูบริหารไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี และรองผูอํานวยการใหมีสวน
รวมในการตัดสินใจ
8. หลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ การบริ ห ารโดยยึ ด หลั ก เกณฑ แ ละกฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
คณะแพทยศาสตร
9. หลักความเสมอภาค จัดใหมีการใหบริการคนไขโดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ ทีมผูบริหารจัดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด KPI และการปรับปรุงแผนกลยุทธแบบ
ฉันทามติ ซึ่งไมมีการนับคะแนนเสียง
หลักฐานอางอิง :
7.1_6_01 คําสั่งมอบอํานาจหนาที่ผูบริหาร คณะแพทยศาสตร
5 7. กรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของทีมผูบริหารและทีมผูบริหารคณะนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 มีมติเห็นชอบใหจัดทํา
แบบประเมินผลการบริหารงาน และเกณฑการใหคะแนนในการประเมินมอบใหเลขานุการคณะ ไปดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบผลประเมินผลการ
บริหารงาน และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
1. การปรับปรุงนโยบาย KPI
2. การจัดสวัสดิการดานหอพัก
3. การสราง Unity ระหวางบุคลากรของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ
หลักฐานอางอิง :
7.1_7_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555
7.1_7_02 แบบประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะ
7.1_7_03 ผลการประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะ
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

98

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
7
6
4.00
9/2

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
7
7
5.00
9/2

ตัวบงชี้ 7.2 :
การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู
ผูรับผิดชอบ :
คณะกรรมการจัดการความรู
ผูรายงานขอมูล : คุณเกษทิพย ปลื้มวงษ
5 1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
คณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
คณะกรรมการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ไดมีมติกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู
จํานวน 4 ประเด็นหลัก คือ
1. เทคนิคการสอนใหมีประสิทธิภาพ ดําเนินการโดย นพ.อรุณชัย แสงพาณิชย (คลินิก) และ
รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท (พรีคลินิก)
2. เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย ดําเนินการโดย รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา
3. เทคนิคการเปน Facilitator ดําเนินงานโดยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4. เทคนิคการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการโดยงานทรัพยากรมนุษย
หลักฐานอางอิง :
7.2_1_01 นโยบายการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร
7.2_1_02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการจัดการความรู
7.2_1_03 แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
7.2_1_04 แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2555
7.2_1_05

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ครั้งที่ 2/2554

7.2_1_06

รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2555

5 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
คณะกรรมการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ไดจัดใหมีการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 2
กุมภาพันธ 2555 โดยมีมติใหกําหนดประเด็นความรูและกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
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หลักฐานอางอิง :
7.2_2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 1/2555
5 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย
ที่กําหนด
ไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดตามแผนการปฏิบัติการการจัดการความรู ดังนี้
1. เทคนิคการสอนใหมีประสิทธิภาพ
จัดเมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพฯ
โดย นพ. อรุณชัย แสงพาณิชย (คลินิก)
และ รศ.ดร. เบญจมาส วงศสัตยนนท (พรีคลินิก)
2. เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555
ณ หองประชุมชั้น 4 ตึกคณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ อาคารศูนยการแพทยฯ
3. เทคนิคการเปน Facilitator
วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2554 ณ บานปลาทับทิมแมกลอง รีสอรท จ. สมุทรสงคราม
4. เทคนิคการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ หองประชุม Convention Room ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร
ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ หองเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร
องคความรูที่ไดทั้ง 4 ประเด็นมีการเผยแพรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปยังกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งในรูปแบบของกระบวนการกลุม เอกสารคูมือ และ Website
หลักฐานอางอิง :
7.2_3_01 แบบรายงานการจัดการความรู เรื่อง เทคนิคการสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
7.2_3_02 แบบรายงานการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
7.2_3_03 แบบรายงานการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการเปน Facilitator
7.2_3_04.1 แบบรายงานการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
CoP ประทับใจบริการ ครั้งที่ 1
7.2_3_04.2 แบบรายงานการจัดการความรู เรื่องเทคนิคการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
CoP ประทับใจบริการ ครั้งที่ 2
7.2_3_05 คูมือการพัฒนาพฤติกรรมบริการที่เปนเลิศ
7.2_3_06 บันทึกขอความขอประชาสัมพันธองคความรู
7.2_3_07 ชองทางการสื่อสารผาน Website Nursing
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หลักฐานอางอิง :
7.2_3_08 ชองทางการสือ่ สารผาน Website คณะแพทย
5 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
คณะกรรมการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ไดมีมติใหมีการรวบรวมความรูใน 4 ประเด็น และบันทึก
เปนลายลักษณอักษร เพื่อเผยแพรใหกับบุคลากรคณะแพทยศาสตรไดนําไปใชประโยชน
หลักฐานอางอิง :
7.2_4_01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู
7.2_4_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 1/2555 วันที่
2 กุมภาพันธ 2555
7.2_4_03 คูมือการพัฒนาพฤติกรรมบริการที่เปนเลิศ
7.2_4_04 บันทึกขอความขอประชาสัมพันธองคความรู
7.2_4_05 การเผยแพรองคความรูสูผูปฏิบัติโดยตรง
7.2_4_06 ชองทางการสื่อสารผาน Website Nursing
7.2_4_07 ชองทางการสื่อสารผาน Website คณะแพทยศาสตร
7.2_4_08 การนํ า เสนอผลงานด า นการจั ด การความรู ใ นระดั บ องค ก ร งานมหกรรมคุ ณ ภาพศู น ย
การแพทยฯ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร วันที่ 17-18 มกราคม 2555
5 5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
มีการนําความรูทั้ง 4 ประเด็น มาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร และ
ศูนยการแพทยฯ ในสวนที่เกี่ยวของ และมีการติดตามประเมินผลผานระบบ KPI ของภาควิชา/หนวยงาน
หลักฐานอางอิง :
7.2_5_01 มีการมอบหมายใหในระดับหนวยงานนําองคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปฏิบัติ
เชน จากประเด็น “เทคนิคการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ” มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
โดยกําหนดเปน KPI ของหนวยงาน
7.2_5_02 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการจาก การนําประเด็นความรูไปปฏิบัติในระดับ
หนวยงาน
7.2_5_03 คูมือการพัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศ
7.2_5_04 คูมือการบริการติดตั้งอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
7.2_5_05 รายงานผลการนํา Best Practice ที่ดีจากการทํา KM ไปปฏิบัติ
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ 7.3 :
หมายเหตุ :

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ขอ
ขอ
คะแนน
-

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
4
5
5.00
9

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
5
5
5.00
9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบงชีน้ ี้มหาวิทยาลัยเปนผูด ําเนินการ จึงใชคะแนนประเมินของมหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้ 7.4 :
ระบบบริหารความเสี่ยง
ผูรับผิดชอบ :
ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผูรายงานขอมูล : คุณสุพัตรา คําไพเราะ
5 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
คณะแพทยศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะ กําหนดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงของคณะและศูนย
การแพทยฯ เปนภารกิจขอที่ 10 ของหนาที่คณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย
ตําแหนง (รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554)
หลักฐานอางอิง :
7.4_1_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 3.2
5 2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของคณะ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติใหวิเคราะหและ
ระบุความเสี่ยงตามบริบทของคณะเปน 2 ระดับ
2.1 ระดับบริหาร
2.1.1 ดานการศึกษา
102

- งานบริหารพรีคลินิกรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
- งานแพทยศาสตรรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง เชน การสงเกรดลาชา
2.1.2 ดานวิจัย จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการสงผลงานวิจัยลาชา
2.1.3 ดานบริการวิชาการ จัดทําแผนติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ
ของคณะแพทยศาสตร และการใหบริการรักษาพยาบาลของศูนยการแพทยฯ
2.1.4 ดานบริหาร
- งานคลังและพัสดุ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากร การเงิน
- งานนโยบายและแผนรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการติดตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของยุทธศาสตร
- เลขานุการคณะรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัด
ประชุมคณะ
- งานบริหารและธุรการรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง อาคารสถานที่ (ความปลอดภัย)
และแผนบริหารความเสี่ยงแผนปองกันน้ําทวม
- งานบริหารระบบคุณภาพรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง “การจัดทํา SAR ใหเสร็จ
ทันเวลา”
- งานทรัพยากรมนุษยรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร จรรยาบรรณสําหรับ
อาจารย และจรรยาบรรณสําหรับบุคลากร
2.2 ระดับปฏิบัติการ ไดมอบหมายใหทุกหนวยงานวิเคราะหและสรุปความเสี่ยงของหนวยงานอยาง
นอย 5 ดาน และเขียนแผนบริหารความเสี่ยง 1 แผน ตอ 1 หนวยงาน
หลักฐานอางอิง :
7.4_2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555
7.4_2_02 การวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของหนวยงาน
7.4_2_03 ระบบบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ
5 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2
คณะกรรมการประจําคณะฯ ประชุมพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงระดับบริหารหนวยงาน
มีการจัดลําดับความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 วาระที่ 3.1
หลักฐานอางอิง :
7.4_3_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 3.1 พิจารณาประเมิน
โอกาสและผลกระทบความเสี่ยง
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5 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
คณะแพทยศาสตร จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับที่มีความเสี่ยงสูง และมีการดําเนินการตามแผน
หลักฐานอางอิง :
7.4_4_01 แผนบริหารความเสี่ยง ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ
7.4_4_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2555 วาระสืบเนื่อง นําเสนอแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะ
5 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร โดยคณะกรรมการประจําคณะ มี วาระการประชุม ติดตามผลการดํ าเนิ นงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เปนวาระประจํา โดยเฉพาะความเสี่ยงดานการบริหาร มีการ
ติดตามทุกเดือน ซึ่งดําเนินงานควบคูกับการบริหารความเสี่ยงของศูนยการแพทยฯ
หลักฐานอางอิง :
7.4_5_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 3.1.2
5 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
คณะกรรมการประจําคณะมีการประชุมใหขอเสนอแนะหนวยงานแพทยศาสตรในการปรับแผนบริหารความ
เสี่ยงปงบประมาณ 2554 การสงเกรดลาชา โดยงานแพทยศาสตรไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ
2555 ตามขอเสนอแนะ
หลักฐานอางอิง :
7.4_6_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 วาระ 3.1.2
7.4_6_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วาระ 3.1.6
7.4_6_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2555 วาระ 4.8
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

ตัวบงชี้ สมศ.13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
ผูรับผิดชอบ :
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
ผูรายงานขอมูล : คุณตุล รอบรู
ไมประเมินระดับคณะ : ใชคะแนนประเมินจากมหาวิทยาลัยที่ประเมินคณบดี
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2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
6
5.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
6
6
5.00
9

องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.1 :
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ :
คณบดี
ผูรายงานขอมูล : คุณวนิดา วัฒนะ / คุณตุล รอบรู / คุณนัฑพร เสนาปณฑ
5 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่ อดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
ในยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ป 2554-2558 (ROADMAPS)มียุทธศาสตรการเงินในประเด็นของ
ยุทธศาสตร M คือ Modern Management กลยุทธที่ sM10 กลยุทธการเงินเพื่อความมั่นคงของคณะฯและศูนย
การแพทยฯ ซึ่งไดมีการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับพันธกิจ 4 ดาน ของคณะแพทยศาสตร รวมทั้งมีการ
ทบทวนแผนกลยุทธการเงินป 2554 ที่บานนา รีสอรท เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555 เพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
งานประจําป 2555
หลักฐานอางอิง :
8.1_1_01
แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร 2554-2558
8.1_1_02
แผนกลยุทธดา นการเงิน
5 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มีกลยุทธ sM10 KPI 2 “การระดมทุนเขาสูกองทุนพัฒนาคณะฯและศูนยการแพทยฯ” รวมทั้งมีการ
กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรตามพันธกิจ และการจัดสรรตาม FTES ในระดับภาควิชาโดยคณะกรรมการประจํา
คณะ มีคณะกรรมการบริหารคณะเปนผูกํากับติดตาม ในการจัดทําแผนการใชเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดโดยผานฝายนโยบายและแผน รวมทั้งจัดเปนวาระสืบเนื่องในการบริหารและติดตามการใชเงินในการ
ประชุมกรรมการประจําคณะ โดยเฉพาะในการประชุมกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ซึ่งมีการรายงาน
สถานะการเงินประจําเดือนในที่ประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณจะตองเสนอเขาที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะและมีรายงานติดตามผลการใชเงินเปนรายไตรมาสตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หลักฐานอางอิง :
8.1_2_01
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 7/2553 วาระ 4.4 และ 4.8
8.1_2_02
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 11/2554 วาระสืบเนื่อง
8.1_2_03
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ครั้งที่ 12/2554 วาระที่ 1.2
8.1_2_04
รายงานการใชเงินเสนอมหาวิทยาลัย
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5 3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร
คณะแพทยศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณประจําป ซึ่งประกอบดวยงบแผนงานยุทธศาสตรและงบแผนงาน
ประจําตามการบริหารงานทั้ง 4 พันธกิจ รวมทั้งสิ้น 409 โครงการ ทั้งงานของคณะแพทยศาสตร และงานของศูนย
การแพทย ฯ สํ า หรั บ การจั ด สรรงบประมาณด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรได จั ด เป น ทุ น สํ า หรั บ ศึ ก ษาอบรมใน
ปงบประมาณ 2554 ไดจัดสรรรวมเปนเงินจํานวน 11.8 ลาน
หลักฐานอางอิง :
8.1_3_01
เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจําป
8.1_3_02
แผนกลยุทธการเงิน
5 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอกรรมการประจําคณะอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง
หนวยงานการเงินไดจัดทํารายงานทางการเงินเปนรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อนําเสนอตอคณบดีและ
กรรมการประจําคณะฯ เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณไดจัดทํารายงานการเงินสรุปเปนรายปเพื่อเสนอตอผูตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและนําผลตรวจสอบเสนอตอกรรมการประจําคณะและนําเสนอตอหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ
2554 ไดดําเนินการสงรายงานแจงใน การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 22 มิถุนายน
2554 วาระที่ 3.2 และครั้งที่ 8/2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554 วาระที่ 3.3 เพื่อติดตามความกาวหนาของผลการ
ดําเนินการดานการใชงบประมาณและโครงการ ซึ่งมีการรายงานปญหาและอุปสรรคที่พบใหที่ประชุมรับทราบและ
ใหขอเสนอแนะ นอกจากนี้มีการเสนอรายงานดานการเงินของศูนยการแพทยฯตอคณะกรรมการดําเนินงานศูนย
การแพทยฯ ทุกเดือน และคณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยฯ ทุก 3 เดือน
หลักฐานอางอิง :
8.1_4_01
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 5/2554 วาระที่ 3.2
8.1_4_02
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 3.3
8.1_4_03
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ครั้งที่ 8/2554 วาระที่ 1.1.1
8.1_4_04
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ครั้งที่ 12/2554 วาระที่ 1.2
8.1_4_05
รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยการแพทยฯ ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 1.2.1
5 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง
ผูบริหารคณะฯ และศูนยการแพทยฯ มีการนําขอมูลการเงินในสวนงบดําเนินการ โดยเฉพาะการศึกษา
เพื่อหาตนทุนตอหนวย พบวาคาใชจายตอหนวยของนิสิตแพทยประมาณ 346,000 บาท/ป โดยไมรวมงบลงทุนคา
ที่ดินสิ่งกอสราง และมีการนํารายงานสถานะการเงินของศูนยการแพทยฯ มาวิเคราะหรายรับ รายจาย ทุกเดือน
เพื่อวิเคราะหความมั่นคงของหนวยงาน
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หลักฐานอางอิง :
8.1_5_01
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ครั้งที่ 12/2554 วาระที่ 1.2
8.1_5_02
รายงานการวิเคราะหงบการเงิน
5 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่คณะกําหนด
คณะแพทยศาสตรมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอมหาวิทยาลัยทุกป สําหรับงบการเงินของมศว
คลินิก และศูนยผิวหนัง มีบริษัทมีดี ออดิตติ้ง จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และงบการเงินของศูนย
การแพทยฯ ไดใหบริ ษัท เอ็ ม อาร แอนด แอสโซซิ เอท จํ ากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีภายนอก ซึ่ง ขณะนี้กําลัง
ดําเนินการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2554 อยู ซึ่งคาดวาจะสงรายงานไดภายในเดือนมิถุนายน 2555
หลักฐานอางอิง :
8.1_6_01
งบการเงินประจําป 2554
8.1_6_02
เอกสารจางบริษัทตรวจสอบ
5 7. ทีมผูบริหารคณะมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ไดมีการติดตามผลการใชเงิน
ในรอบป 2554 โดยผ า นการประชุ ม ประจํ า คณะฯ ครั้ ง ที่ 1 1/2554 วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2554 และประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ทุกเดือนและนําผลฐานะการเงินมาปรับปรุงการบริหาร เชน การประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ วาระพิเศษเฉพาะดานการบริหารการเงิน ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2554 โดยพิจารณาประเด็นดานการเบิกจ ายคารักษาพยาบาลในผูปวยแตละสิทธิ การกําหนดคา
หัตถการที่ไมไดกําหนดในบัญชีของกรมบัญชีกลาง การปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลผูปวยประกันสังคม
ทบทวน Investigation และการรักษาที่ไมจําเปน รวมทั้งมีการนําผลการติดตามการใชเงินมาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปของกลยุทธการเงินปงบประมาณ 2555 ในโครงการทบทวนแผนกลยุทธการเงิน เมื่อวันที่
15 – 16 มกราคม 2555 ณ บานนา รีสอรท จังหวัดนครนายก
หลักฐานอางอิง :
8.1_7_01
รายงานการใชงบประมาณ
8.1_7_02
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ วาระพิเศษเฉพาะดานการ
บริห ารการเงิน ครั้ง ที่ 10/2554 เมื่ อวัน ที่ 22 กั น ยายน 2554 วาระที่ 4.1 เรื่อ งพิ จ ารณา
ประเด็นทางดานการเงิน
8.1_7_03
เอกสารเรงรัด ติดตามการใชจายงบประมาณ
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เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
5
7
5.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
7
7
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 :
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
ผูรายงานขอมูล : คุณสายรุง ตรีสงฆ
5 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะฯ จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารคณะฯ โดยมี
คณะกรรมการประจํ า คณะเป น คณะกรรมการอํ า นวยการงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ค ณะกรรมการ
บริ ห ารงานประกัน คุณภาพการศึกษาทํา หน า ที่รับนโยบายไปดํา เนิน การโดยมีการจัดประชุ มคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการตามตัวบงชี้จาก
ทีมผูบริหารทุกระดับมาวิเคราะหและสรุปเพื่อจัดทํารายงานประเมินตนเอง โดยมีการจัดทําฉบับรางรอบ 9 เดือน
ของปการศึกษา 2554 (ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2555
และนําสงใหฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการติดตามระบบประกันคุณภาพ
ฝายประกันคุณภาพไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 โดยใชผลการ
ประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2553 และไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554 วาระ 4.14 รวมทั้งมีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบและ
ผูรายงานขอมูลตามตัวบงชี้ และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2554 วาระ 3.1.1
การประกันคุณภาพในระดับภาควิชาและสํานักงานคณบดี ฝายประกันคุณภาพไดจัดประชุมประชา
พิจารณเกณฑและตัวบงชี้ระดับภาควิชาในวันที่ 7 และ 25 ตุลาคม 2554 โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพภาควิชา
ที่สอดคลองตามภาระหนาที่และตามตัวบงชี้ สกอ./สมศ. ที่เกี่ยวของ และนําผลการประชุมไปจัดทําคูมือการ
ประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มศว ปการศึกษา 2554 โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและมีการ
ประเมินระดับภาควิชาและสํานักงานคณบดีครบทุกหนวยงานในระหวางวันที่ 10 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2555
นอกจากนี้ยังมีการประเมินหลักสูตรครบทุกหลักสูตรในระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2555
หลักฐานอางอิง :
9.1_1_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 9/2554 วาระ 3.1.1
9.1_1_02

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร มศว

9.1_1_03

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 5/2555 วาระ 3.1.1

9.1_1_04

แผนพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2554

9.1_1_05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 วาระ 4.14
9.1_1_06 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามองคประกอบ ปการศึกษา 2554
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หลักฐานอางอิง :
9.1_1_07 การประชุมประชาพิจารณเกณฑและตัวบงชี้ระดับภาควิชาในวันที่ 7 และ 25 ตุลาคม 2554
9.1_1_08 คูมือการประกันคุณภาพคณะแพทยศาสตร มศว ป 2554
9.1_1_09 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา สํานักงานคณบดี และระดับหลักสูตร
5 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกรรมการ
ประจําคณะและคณบดี
คณะแพทยศาสตร มศว มีการกําหนดนโยบายการประกั นคุ ณภาพรวมทั้ง ประกาศใชตั้ง แต วัน ที่ 23
มีนาคม 2554 คณะกรรมการประจําคณะและคณบดีไดใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณบดีไดกําหนดคําขวัญ “ทําดวยกัน ทําดวยใจ ทําดวยคุณภาพและตอเนื่อง” เปนแนวทางในการดําเนินงาน
รวมทั้งมีการกําหนดเปนวาระสืบเนื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุกครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2554 วาระ 3.2 มีการเชิญรองคณบดีและหัวหนาภาควิชาเปนกรรมการเขา
รวมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
5/2555 วาระ 3.1 มีการพิจารณารางรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 นอกจากนี้ คณะฯ ไดจัดสรร
งบประมาณป 2554 ใหฝายประกันคุณภาพจํานวน 300,000 บาท เพื่อจัดโครงการอบรมใหความรูและพัฒนา
ดานประกันคุณภาพแกบุคลากรทุกระดับ
หลักฐานอางอิง :
9.1_2_01 นโยบายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร
9.1_2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2554 วาระ 3.2
9.1_2_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2555 วาระ 3.1
9.1_2_04 โครงการอบรมความรูพ ื้นฐานการประกันคุณภาพ วันที่ 19, 22, 27 ธันวาคม 2554
5 3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554 วาระ 4.9 ไดกําหนดอัตลักษณคือ Teaching ability
ตอมาคณะฯ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ที่กําหนดอัตลักษณของบัณฑิต มศว คือ “มีทักษะสื่อสาร” คณะฯ จึงได
ทบทวนและปรับอัตลักษณของนิสิตแพทยเปน “มีทักษะสื่อสารและสื่อสารดวยใจ” ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธอัต
ลักษณดังกลาวใหนิสิตและบุคลากรในคณะฯ ทราบทั่วกันผานทาง SMS โปสเตอร และจุลสารขาวคณะฯ ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 1.2.4.3 โดยมีนโยบายใหทุกหลักสูตรของคณะฯ นําไป
กําหนดเปนตัวบงชี้เพิ่มเติมและบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
หลักฐานอางอิง :
9.1_3_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554 วาระ 4.9
9.1_3_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 12/2554 วาระ 3.5
9.1_3_03 จุลสาร, Poster และ Website ประชาสัมพันธอัตลักษณนิสิตแพทย
9.1_3_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 1.2.4.3
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5 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอกรรมการประจําคณะตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
คณะแพทยศาสตร ไดมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
1. ดําเนินการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพโดยผานคณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพ คณะแพทยศาสตร
2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ซึ่งเปนรายงานประจําปการศึกษา 2554 ตามระบบ
ที่ สกอ. กําหนดใน CHE QA Online และ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชาผาน
ระบบ E-SAR medicine (http://110.77.140.134/esar/index.asp) มีการนําเสนอรายงานตอ
กรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2555 และไดมีการกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพระดับคณะ วันที่
21, 22, และ 25 มิถุนายน 2555
3. มีการกําหนดใหนําผลการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2554 เขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะครั้ง
ที่ 6/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เพื่อนําไปทําแผนยกระดับและพัฒนาคุณภาพของคณะตามผล
การประเมิน ซึ่งในปการศึกษา 2553 ไดมีการนําผลไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพอยางครบถวนทุก
ประเด็น
หลักฐานอางอิง :
9.1_4_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 3.1
5 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2553 คณะฯ ไดนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้ของ 9 องคประกอบ และตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวที่เกี่ยวของ และประกาศ
เปนแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 โดยมีการติดตามผลการพัฒนาอยางตอเนื่องในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และการประชุมทีมยุทธศาสตร นอกจากนี้ในปการศึกษา 2553 ฝายประกันคุณภาพได
มอบโลรางวัลสําหรับภาควิชาที่ไดคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพสูงสุดและสําหรับภาควิชาที่ไดผลการประเมิน
คุณภาพสูงขึ้นจากปกอนหนามากที่สุด ทําใหทุกภาควิชามีการทบทวนผลการตรวจประเมินในปกอนหนาและ
นําไปปรับปรุงการดําเนินงานในภาควิชาในทุกดานใหดีขึ้น ทําใหมีภาควิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 3.51จํานวน
เพิ่มขึ้นจาก 12 เปน 14 ภาควิชา จากทั้งหมด 18 ภาควิชา ซึ่งไดมีการมอบโลรางวัลใหกับภาควิชาชีวเคมี และ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ในงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร
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จัด
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ปการศึกษา
2553
2554
3.82
4.70
2.79
3.40
4.19
4.53
4.09
4.38
3.47
3.70
3.50
3.64
4.39
4.46
3.35
3.37
4.06
4.05
3.30
3.25
4.17
4.10
4.37
4.29
3.68
3.53
4.79
4.62
3.76
3.51
4.15
3.89
3.24
2.96
4.04
3.72
4.20
4.25

ภาควิชา/หนวยงาน
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชารังสีวทิ ยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร
ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซวทิ ยา
ภาควิชานิติเวชศาสตร
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
สํานักงานคณบดี

ผลตาง
0.88
0.61
0.34
0.29
0.23
0.14
0.07
0.02
-0.01
-0.05
-0.07
-0.08
-0.15
-0.17
-0.25
-0.26
-0.28
-0.32
0.05

หลักฐานอางอิง :
9.1_5_01 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2554
5 6. มีระบบสารสนเทศที่ใ หขอมูล สนับสนุนการประกัน คุ ณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9
องคประกอบคุณภาพ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ไดใชระบบสารสนเทศของฝายประกันคุณภาพ มศว บน website
http://www.qa.swu.ac.th ซึ่งใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ และใช
ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ในการรายงานผลการดําเนินการครบทั้ง 9 องคประกอบ
รวมทั้ง คณะฯ ไดสรางระบบสารสนเทศในชื่อ E-SAR Medicine เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลและประเมิน
คุณภาพระดับภาควิชาที่ครอบคลุมทั้ง 9 องคประกอบ
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หลักฐานอางอิง :
9.1_6_01 ระบบ CHE QA Online (http://www.qa.swu.ac.th)
9.1_6_02 ระบบ E-SAR Medicine (http://110.77.140.134/esar/index.asp
9.1_6_03 คูมือ E-SAR Medicine
5 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ
คณะแพทยศาสตร ไดจัดใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประกันคุณภาพดังนี้
1. นิสิตแพทย มีสวนรวมในการใหขอมูลผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนตาม
องคประกอบที่ 2 เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาและคณะฯ
ดวยการเชิญนิสิตแพทยใหขอมูลหรือตอบคําถามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทั้งระดับภาควิชา
และระดับคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2554 คณะฯ
กําหนดนโยบายใหนิ สิตรวมในการประเมิน คุณภาพคณะ โดยคณบดีไดเ ชิญประธานสโมสรนิสิตมา
ประชุมรวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ใหนิสิตมีหนาที่พาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเยี่ยมชม
หองเรียนและหอพัก
2. ผูใชบัณฑิต มีการเชิญผูใชบัณฑิตใหมีสวนรวมในการเขารวมในระบบประกันคุณภาพเชน การใหขอมูล
ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน โดยจัดเปนโครงการเยี่ยม
บัณฑิตแพทยและผูใชบัณฑิตทั่วประเทศ วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2555
3. คนไขและผูใชบริการศูนยการแพทยฯ โดยใหผูรับบริการของศูนยการแพทยฯ ผูปวยและญาติ ให
ขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการผานกลองรับขอเสนอแนะที่ตั้งตามจุดบริการตางๆ ของศูนย
การแพทยฯ รวมทั้งมีการเชิญผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ซึ่งเปนญาติของผูปวยหรือเปนผูเคยมาใช
บริการที่ศูนยการแพทยฯ มีสวนรวมในการประกันคุณภาพนิสิตและกําหนดอัตลักษณนิสิต รวมทั้งแสดง
ขอคิดเห็นเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพคณะฯ ในที่ประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นเมื่อ 16-18 พฤศจิกายน 2554
4. สมาคมผูปกครองและศิษยเกา โดยมีการรับขอคิดเห็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพจากสมาคม
ผูปกครองและแพทย มศว, สมาคมศิษยเกาแพทย มศว, คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะแพทยศาสตร และสอบถามความเห็นของศิษยเกาที่ปจจุบันเปนอาจารย
ประจําของคณะฯ นอกจากนี้ คณะฯ ยังเปดชองทางผาน internet web blog และ Facebook คณบดี
ดวย
หลักฐานอางอิง :
9.1_7_01 โครงการตรวจเยี่ยมบัณฑิต วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2555
9.1_7_02 สัมมนาหลักสูตรแบบผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554
9.1_7_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 12/2554 วาระที่ 3.5
9.1_7_04 รายงานการประชุมสมาคมผูปกครองและแพทย มศว ครั้งที่ 8-2554
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5 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
- เปนสมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)
- เปนสมาชิกเครือขายการจัดการความรูดานประกันคุณภาพของ กสพท
- เปนสมาชิกคณะกรรมการจัดการความรูดานประกันคุณภาพของ มศว
ในปการศึกษา 2554 คณะฯ มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณะแพทยศาสตร 4 สถาบัน โดยมีการลงนามของคณบดีในบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) และมีการจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว า งเครื อ ข า ยคณะแพทยศาสตร เมื่ อ วั น ที่ 17
เมษายน 2555 โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร มศว เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวคิดและความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรของ
คณะฯ ไดเขารวมเปนวิทยากรและเปนผูรวมในกิจกรรมสงเสริมความรูเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก สมศ รอบ 3 ที่อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ
หลักฐานอางอิง :
9.1_8_01 บันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางคณะแพทยศาสตร 4 สถาบัน
9.1_8_02 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางเครือขายคณะแพทยศาสตร
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555
9.1_8_03 ภาพกิจกรรมสงเสริมความรูเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ
5 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
มีงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง Triple loop of PDSA on curricular development to
achieve customers’ satisfaction โดย V Mahasithiwat, T Dhearapanya, N Choomchuay, S
Wattanasirichaigoon ซึ่งไดนําผลงานไปเสนอในรูปโปสเตอรรวมการบรรยายถามตอบในการประชุมสัมมนา
แพทยศาสตรแหงชาติยุโรป (AMEE) ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ฝายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มศว ไดทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยสูความสําเร็จในการสรางเสริมความ
พึงพอใจตอระบบประกันคุณภาพภายในและตอคุณภาพของหนวยงาน” และไดนําเสนอผลการวิจัยเบื้องตนในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 วาระที่ 3.1.2 เพื่อใหผูบริหารได
พิจารณานําไปพัฒนาคุณภาพของภาควิชาและคณะฯ ตอไป
หลักฐานอางอิง :
9.1_9_01 Triple loop of PDSA on curricular development to achieve customers’ satisfaction
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หลักฐานอางอิง :
9.1_9_02 รายงานผลงานวิจัยเบื้องตนเรื่อง ปจจัยสูความสําเร็จในการสรางเสริมความพึงพอใจตอระบบ
ประกันคุณภาพภายในและตอคุณภาพของหนวยงาน
9.1_9_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม
2555 วาระที่3.1.2
เกณฑการประเมิน : ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
8
9
5.00
9

2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
9
9
5.00
9

หนวย
นับ

รายการขอมูล
เปาหมาย
ผลดําเนินการ
คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
การบรรลุเปาหมาย

ขอ
ขอ
คะแนน
-

ตัวบงชี้ สมศ.15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ผูรับผิดชอบ :
รศ.ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
ผูรายงานขอมูล : คุณสายรุง ตรีสงฆ
เกณฑการประเมิน : คะแนนเฉลีย่ เต็ม 5 คะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด

รายการขอมูล

หนวยนับ

เปาหมาย
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การบรรลุเปาหมาย

คะแนน (เต็ม 5)
คะแนน (เต็ม 5)

2553
ผลตรวจ
ประเมิน
3.51
4.10

-

9
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2554
ประเมิน ผลตรวจ
ตนเอง ประเมิน
3.51
4.65
9

สวนสรุป
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินตนเองตามรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.1

8 ขอ
5 ขอ

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2

3.51

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17
ตัวบงชี้ที่ 2.1

5 ขอ
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คะแนน
การบรรลุ ปะเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน) เปาหมาย
ตัวหาร
8
5.00
3
4
4.00
2
335
3.85
3.85
3
87
5
4.00
3
7
4.00
3
197
91.20
2.46
3
216
35
16.20
2.70
2
216
7
5.00
3
ใชผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
6 ขอ
5.00
3
7
5.00
3

ตัวบงชี้ที่ 2.2

90.00%

ตัวบงชี้ที่ 2.3

30.00%

ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.5.1
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7

7 ขอ

5 ขอ

6

3

5.00

ตัวบงชี้ที่ 2.8

4 ขอ

4

3

4.00

100.00

3

5.00

3.91

3

3.91

46.43

3

5.00

137.50

3

5.00

5.50

2

4.58

3
3
3
3

5.00
5.00
5.00
5.00

3

5.00

3.00
7 ขอ

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 1

100.00%

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 2

3.51

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 3

25.00%

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 4

100.00%

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14

6.00

ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

7 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
4 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 4.3

150,000

113
113
508
130
3.25
7
5.50
4
1,187
216
7
6
7
6
28,454,345
181.5
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156,773.25

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5

20.00%

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 6

20.00%

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7

100.00%

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.1.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8

4 ขอ
3.00
3 ขอ
30.00%

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 9
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15

5 ขอ
4 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
7 ขอ
5 ขอ

(คะแนนเฉลี่ย 23 ตัวบงชี้)

3.51

6 ขอ
7 ขอ
9 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คะแนน
การบรรลุ ปะเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน) เปาหมาย
ตัวหาร
85.125
39.41
5.00
3
216
7
3.24
0.81
2
216
18.25

8.45

2

4.23

3
2
3

5.00
4.17
5.00

3

5.00

5
3
5
3
5
3
5
3
4
3
5
3
7
3
5
3
ใชผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
6
3
ใชผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
7
3
9
3
การประเมินระดับคณะใชคะแนน
เฉลี่ย 21 ตัวบงชี้ตามระบบของ
3
มหาวิทยาลัย

5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00

216
5
2.50
5
33
44
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75.00

5.00
5.00
5.00
4.67

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตาม 9 องคประกอบ ตาม 21 ตัวบงชีข้ อง สกอ. และ 12 ตัวบงชี้ของ สมศ
(ไมรวม สกอ.2.5, สกอ.7.3, สมศ.12, สมศ.13, สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.18.1, สมศ.18.2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
รวมคะแนนตาม IPO
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

2.58
5.00
3.39
พอใช

5.00
4.75
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.94
ดีมาก

4.58
3.35
5.00
4.50
4.35
ดี

5.00
4.31
5.00
4.17
5.00
4.67
5.00
5.00
5.00
4.57
ดีมาก

0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 พอใช
3.51 - 4.50 ดี
4.51 - 5.00 ดีมาก

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาม 21 ตัวบงชีข้ อง สกอ. และ 12 ตัวบงชีข้ อง
สมศ (ไมรวม สกอ.2.5, สกอ.7.3, สมศ.12, สมศ.13, สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.18.1, สมศ.
18.2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของมาตรฐาน
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 พอใช
3.51 - 4.50 ดี
4.51 - 5.00 ดีมาก

3.39
3.39

5.00
4.89
5.00
4.94

4.58
4.72
3.35
4.35

4.58
5.00
4.57
4.01
4.57

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

พอใช

ดีมาก

ดี

ดีมาก
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ตาม 21 ตัวบงชี้ของ สกอ. และ 12 ตัว
บงชี้ของ สมศ (ไมรวม สกอ.2.5, สกอ.7.3, สมศ.12, สมศ.13, สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.
18.1, สมศ.18.2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

I

P

O

รวม

0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 พอใช
3.51 - 4.50 ดี
4.51 - 5.00 ดีมาก

5.00
2.58
3.39

5.00
4.88
5.00
5.00
4.94

4.70
4.50
3.66
4.35

4.84
4.80
5.00
3.72
4.57

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

พอใช

ดีมาก

ดี

ดีมาก

มาตรฐานอุดมศึกษา

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตาม 21 ตัวบงชีข้ อง สกอ. และ 12 ตัวบงชี้
ของ สมศ (ไมรวม สกอ.2.5, สกอ.7.3, สมศ.12, สมศ.13, สมศ.15, สมศ.16.1, สมศ.16.2, สมศ.17, สมศ.18.1,
สมศ.18.2)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานอุดมศึกษา

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 ตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 พอใช
3.51 - 4.50 ดี
4.51 - 5.00 ดีมาก

2.58

4.89

4.58

4.48

ดี

2.58
5.00

4.67
5.00
5.00
5.00

4.58
4.33

3.96
5.00
5.00
4.62

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
3.39
พอใช

5.00
5.00
5.00
5.00
4.94
ดีมาก

4.58
3.35
5.00
4.50
4.35
ดี

4.74
4.17
5.00
4.67
4.57
ดีมาก
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ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จุดแข็ง – แนวทางเสริม และ จุดออน – แนวทางพัฒนา
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. มีการถายทอดแผนงานผาน KPI รายบุคคลอยาง 1. ควรพัฒนาระบบ KPI รายบุคคลใหเปนแนวทาง
เป น ระบบ โดยถ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร แ ละ
ปฏิบัติที่คณะอื่นๆ สามารถนําไปใชในวงกวาง
แผนปฏิ บัติการของคณะจากระดับผูบริ ห ารตั้ง แต
คณบดี รองคณบดี หั ว หน า ภาควิ ช า หั ว หน า
หนวยงาน ลงไปสูบุคลากรทุกคน
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. บุ ค ลากรมี ค วามเข า ใจแผนยุ ท ธศาสตร ค ณะที่ 1. ควรประชาสั ม พั น ธ ส ร า งความเข า ใจในแผน
แตกต า งกั น และยั ง มี ค วามเข า ใจในเรื่ อ งค า นิ ย ม
ยุ ท ธศาสตร ค า นิ ย ม และเอกลั ก ษณ ข องคณะ
รวมทั้งเอกลักษณของคณะที่แตกตางกัน
แพทยศาสตรใหบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะแผน
ยุทธศาสตร ROADMAPS ที่มีแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
และคาเปาหมายผานสื่อในหลายชองทาง แมวาจะ
ใชงบประมาณมากขึ้น
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มี ห ลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต (โครงการร ว ม
Nottingham) ที่รวมกับประเทศอังกฤษ ซึ่งเปน
หลั ก สู ต รแรกและหลั ก สู ต รเดี ย วในประเทศไทย
ที่ผลิตบัณฑิตแพทยที่มีศักยภาพระดับนานาชาติ
2. ผลสําเร็จจํานวนนิสิตแพทยในการสอบผาน NLE1
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งเกิดจากระบบจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชาพรีคลินิกที่เขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
1. ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศยั ง ใช ง านได ไ ม มี
ประสิทธิภาพ เชน internet และ wireless ใชงาน
ไมได และยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่

แนวทางเสริม
1. ควรเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรนี้ใหมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นนานาชาติ และ
จัดทําหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับ AE
2015
2. ควรจัดการความรูใหเ กิดเป นแนวปฏิ บัติที่ ดีและ
เปนตัวอยางในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและเผยแพรใหคณะแพทยศาสตร
อื่น ไดนําไปใชตอยอดความรูตอไป
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหใชงาน
ไดดีตลอดเวลา และมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพดูแล
ระบบให พ ร อ มใช ง านตลอดเวลา โดยจั ด ADSL
จากภายนอกเสริม และเปลี่ยนอุปกรณ Wireless router
2. ระบบการบั น ทึ ก ข อ มู ล รายบุ ค คลของอาจารย 2. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Portfolio) ยังไมมีประสิทธิภาพ และยังไมสามารถ
ด า นการสอนของอาจารย เ ป น รายบุ ค คล โดย
นํามาใชในการบริหารงานบุคคลที่เปนปจจุบัน
พัฒนารวมกับฐานขอมูลดานอื่นๆ เชน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ โดยพัฒนารวมกับระบบของมหาวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดเดน / จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. ทีมงานพัฒนาศักยภาพนิสิตมีความเขมแข็งในการ 1. ควรสนั บ สนุ น และให ค วามสํ า คั ญ กั บ ที ม งาน
ทํา งานดว ยความทุม เทและเสี ย สละเพื่อ ประโยชน พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อใหมีขวัญและกําลังใจใน
ของนิสิต
ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ นํ า ผ ล ง า น ไ ป เ ผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธในเครือขายกิจกรรมนิสิตของ มศว
และเครื อ ข า ยนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแพทย 4 คณะ
แพทยศาสตร (มศว, บูรพา, มธ, วชิระ)
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอเนื่องจาก 1. ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ
นิสิตเพิ่มมากขึ้น
จํานวนนิสิตและจํานวนกิจกรรมที่กําหนดไวตาม
ยุทธศาสตร
2. ระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษายั ง ไม เ ข ม แข็ ง รวมทั้ ง 2. พั ฒ นาระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาให เ ข ม แข็ ง และ
อาจารยยังไมตระหนักถึงประโยชนที่เกิดขึ้นแกนิสิต
ตอเนื่อง โดยสรางความตระหนักใหกับอาจารย
แพทย
แพทยทุกคน รวมทั้งจัดระบบการบันทึกขอมูลของ
นิสิตรายบุคคลโดยใชระบบ IT เพื่อติดตาม
พัฒนาการของนิสิตแพทย
องคประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
1. ป ญ หาทางกายภาพของคณะแพทยศาสตรที่มี 2
Campus (องครักษ และประสานมิตร) เปนอุปสรรค
ต อ การประชุ ม ของนั ก วิ จั ย ในสาขาพรี ค ลิ นิ ก และ
คลินิก รวมทั้งจะตองจัดสรรทรัพยากรดานสนับสนุน
เครื่องมือวิจัยเปน 2 เทา
2. เจาหนา ที่วิจัยไม มีความรูในเรื่องสถิติการทําวิจัย
และมี จํ า นวนไม เ พี ย งพอในการให คํ า ปรึ ก ษากั บ
อาจารยผูทําวิจัย
3. บุ ค ลากรที่ จ ะมาช ว ยปฏิ บั ติ ง านเป น กรรมการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยมีจํานวนนอยเมื่อ
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แนวทางเสริม
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การสื่อสาร
ประสานงานระหว า งนั ก วิ จั ย ที่ อ งครั ก ษ และ
ประสานมิตรใหมีประสิทธิภาพ เชนการจัดระบบ
รถรับสง การประชุม Teleconference รวมทั้งการ
วางแผนระยะยาวเพื่อสรางหนวยวิจัยเชิงรุกอยาง
ครบวงจรที่อาคารคณะแพทยศาสตร (องครักษ)
2. จัดหาเจาหนาที่วิจัย เชน นักสถิติ นักวิทยาศาสตร
ช ว ยวิ จั ย ผู ช ว ยวิ จั ย รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานให
คําปรึกษาดานงานวิจัย
3. สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยในคณะรวมมือใน
การบริหารงานวิจัย รวมทั้งจัดตั้งหนวยวิจัยคลินิก

เทียบกับภาระงานวิจัยทั้งหมด เชน งานสงเสริมวิจัย
งานพิ จ ารณาจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย งานพิ จ ารณา
จริยธรรมในสัตวทดลอง

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
1. โครงการบริ ก ารวิ ช าการส ว นหนึ่ ง ยั ง ไม มี ก าร
ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบตอชุมชน/สังคม
2. การบริ ก ารวิ ช าการให ค วามรู ด า นการแพทย แ ก
วงการแพทยและประชาชนทั่วไปยังมีจํานวนนอย

(Clinical Research Center, CRC) เพื่อสนับสนุน
การวิ จั ย และการจั ด ทุ น สนั บ สนุ น ตั้ ง กลุ ม วิ จั ย
(Research Cluster, RC) อยางถาวร

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. ควรประเมินผลสําเร็จและผลกระทบตอชุมชนใน
ทุกโครงการ
2. ควรกระตุ น ให ค ณาจารย ใ นภาควิ ช าต า งๆ ที่ มี
คุณวุฒิไดใชศักยภาพเพื่อแสดงบทบาทในการให
ความรูแกแพทยและประชาชนทั่วไปใหมากขึ้น

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. ยั ง ขาดการบู ร ณาการการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ 1. ควรมีกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแกสังคม
ที่ ใ ห ค นในชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มเพื่ อ เรี ย นรู
วัฒนธรรมทองถิ่น
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
1. ระบบการจั ด การความรูยั ง ไม ค รอบคลุ ม ไปยั ง ทุ ก
ภาควิชา
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แนวทางเสริม
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. ควรมี ผู รู ด า นกระบวนการจั ด การความรู เ ข า ไป
ช ว ยเหลื อ ภาควิ ช าในการจั ด ทํ า กิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละสร า งความเชื่ อ มั่ น แก
ภาควิชาในการจัดการความรูอยางถูกวิธี

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
1. การจัดสรรงบประมาณสูภาควิชายังไมสอดคลอง
กั บ ความต อ งการและความจํ า เป น ในการพั ฒ นา
ภาควิชา
2. ระบบการกําหนดสัดสวนการใชงบประมาณเปนไตร
มาสใหทุกภาควิชาถือปฏิบัติเหมือนกันทุกภาควิชา
ไมสามารถดําเนินการตามไดในแนวทางปฏิบัติ

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. ควรจั ด สรรงบประมาณโดยเน น การพั ฒ นา
ภาควิชาตามตามความจําเปนเรงดวนและตาม
เปาหมายใหสําเร็จสูความเปนเลิศ
2. ควรใหภาควิชาเสนอแผนการใชเงินหรือแผนกล
ยุทธทางการเงินของภาควิชาเอง เพื่อใหเกิดการ
สรางรายไดและการใชเงินตามสภาพการทํางาน
ของภาควิชา

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. คณะแพทยศาสตร ไ ด พั ฒ นาระบบการประกั น 1. ควรสงเสริมใหเปนแนวทางปฏิบัติที่เปนตัวอยางใน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2542 โดยมี
การเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระบบบริหารคุณภาพตั้งแตระดับคณะ/ ระดับ
ภาควิชาและหนวยงาน/ ระดับหลักสูตร ซึ่งจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายใน ครบทั้ง 3 ระดับ รวมทั้ง
มี ง านวิ จั ย ด า นประกั น คุ ณ ภาพเป น ฐานในการ
พัฒนา
จุดออน / จุดที่ตองปรับปรุง / โอกาสพัฒนา
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
1. ผูบริหารรุนใหมยังไมเขาใจหลักการของการประกัน 1. ควรจะให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นประกั น
คุณภาพในการใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
คุณภาพใหผูบริหารรุนใหม
2. คณาจารย แ ละเจ า หน า ที่ ยั ง ไม ต ระหนั ก ในเรื่ อ ง 2. สร า งความตระหนั ก ด า นคุ ณ ภาพและสร า ง
คุณภาพและไมสามารถนําระบบคุณภาพมาพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพใหเกิดขึ้นในบุคลากรทุกคน
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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