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A 

ค าน า 
 

 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 17 ภาควิชา 1 ส านักงาน
คณบดี และ 7 หลักสูตรอย่างครบถ้วน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2556 และได้รวบรวมวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของทุกภาควิชา/หน่วยงาน และหลักสูตร รวมทั้งผลการด าเนินงานในระดับคณะ จัดท า
เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะใน
ระหว่างวันที่ 22, 23 และ 24 เมษายน 2556 โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ และ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พร้อมกัน เนื่องจาก
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ที่ เป็นฐานการฝึกทักษะของนิสิตแพทย์ 
และเป็นสถานที่ให้บริการรักษาคนไข้ ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีอาจารย์แพทย์ทุกท่านเปน็
ผู้ให้บริการ และเป็นฐานในการท าวิจัยทางคลินิกด้วย 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาปีนี้ คณะไม่ได้น าคะแนนประเมินของตัวบ่งชี้ 10 ตัว ได้แก่ 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 
และ 4 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของคณะ ได้แก่ สมศ.16.1.1 , สมศ.16.2.1 , สมศ.17.1.1 , สกอ.5.1.1  มาวิเคราะห์
รวมในผลสรุป เนื่องจากในการสรุปภาพรวมระดับคณะนั้น มหาวิทยาลัยจะน าคะแนนในระดับ
มหาวิทยาลัยมาใช้เป็นคะแนนกลางของทุกคณะ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทีมผู้บริหารให้ความส าคัญโดยก าหนดเป็น KPI เป้าหมาย
ของคณบดี ที่จะต้องด าเนินการให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามระบบของ สกอ. และ สมศ. ซึ่งในแต่ละปี
จะต้องน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภาพมาพัฒนาคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ 
มศว อย่างต่อเนื่องทุกปี ตามค าขวัญของทีมผู้บริหาร “ท าด้วยกัน ท าด้วยใจ ท าด้วยคุณภาพและ
ต่อเน่ือง” 

 

    
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
19 เมษายน  2556 
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บทสรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555 ตาม 9
องค์ประกอบ (สกอ. 21 ตัวบ่งชี้ สมศ 12 ตัวบ่งชี้) พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินเฉลี่ย 4.76 อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์
ตามระบบ IPO พบว่า ปัจจัยน าเข้าระดับดี (คะแนน 4.19) กระบวนการระดับมาก (คะแนน 4.94) ผลผลิต
ระดับดีมาก(คะแนน 4.64)  เมื่อวิเคราะห์เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ 21 ตัว มีผลประเมินเฉล่ีย 4.84 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับภาควิชาจ านวน 17 ภาควิชา พบว่า คะแนนสูงสุดของภาควิชา  
พรีคลินิก คือ ภาควิชาชีวเคมี คะแนนสูงสุดของภาควิชาคลินิก คือ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช และภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ส่วนภาควิชาที่มีคะแนนต่ ากว่า 3.51 มีเพียง 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบ TQF ครบถ้วนทั้ง 7 
หลักสูตร 
 ประเด็นเร่งด่วนที่ทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จะต้องรีบด าเนินการวางแผนปรับปรุงคุณภาพใน
ปีการศึกษาถัดไป คือ 

1. สนับสนุนเชิงรุกให้มีการพัฒนาคุณภาพของภาควิชาให้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาควิชาที่มีคะแนนต่ ากว่า 
3.51 

2. ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร ทั้งในระดับ
คณะ ระดับภาควิชา/ศูนย์การแพทย์ฯ /หน่วยงาน /หลักสูตร และระดับบุคคล 

3. ปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาลให้เป็นฐานในการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ด้านคลินิกที่มีมาตรฐาน
ระดับชาติ โดยเฉพาะต้องเร่งปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) ในทุก
ภาควิชา ตามมาตรฐาน HA เพื่อขอการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2556  

4. พัฒนาศักยภาพและธ ารงรักษาบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ ในการท างานเป็นทีม 
มุ่งสู่ค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์ (MEDSWU) โดยก าหนดให้เป็นเข็มมุ่งในการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับค าขวัญ “ท าด้วยกัน ท าด้วยใจ ท าด้วยคุณภาพ และต่อเนื่อง” 
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บทน า 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเป็นมา 

1.1  ชื่อหน่วยงาน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
FACULTY OF MEDICINE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
1.2  ท่ีตั้ง 
ประสานมิตร  เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10110 
องครักษ์  เลขที่ 62 หมู่ 7 ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 

 1.3  ประวตัิความเป็นมา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกิดขึ้นจากคณะผู้ริเริ่มโครงการที่ต้องการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศในปี พ.ศ. 2523 โดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ประชาชน
ในชนบท ตามความต้องการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ได้รับอนุมัติการจัดตั้งคณะ                 
จากคณะรัฐมนตรี และได้มีประกาศการจัดตั้งคณะ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 102 ตอนที่ 76 เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา นับเป็นคณะแพทยศาสตร์ล าดับที่ 9 
ของประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 จนถึงปีการศึกษา 2543 คณะ จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โดยมีการศึกษาชั้นพรีคลินิกอยู่ที่ มศว ประสานมิตรและการศึกษาชั้นคลินิกอยู่ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มศว ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542 และได้เปิดให้บริการ
รักษาพยาบาลตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อการศึกษา การบริการ
ด้านการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ในปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนา
พงศธร เป็นคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม ละออปักษิณ เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมายและวัตถุประสงค์ 

2.1  ปรัชญา 
อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฑฺิตา หมายถึง ‚บัณฑิตย่อมฝึกตน‛  
2.2  ปณิธาน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้นิสิตแพทย์มี 

เจตคติที่ดีในการรับใช้สังคม ให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 
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2.3  วัฒนธรรม/ค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์ คือ MEDSWU 
M = Merit                                         มีคุณธรรมจรยิธรรม 

E  = Excellence                                มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศในผลงาน 

D  = Devotion to customers            มุ่งเนน้ผู้รับบริการเป็นส าคญั 

S   = Social responsibility & Simplicity           มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเรียบง่าย 

W = Well-being & Work smart & Work Hard  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานแก่บุคลากร 
U  = Unity                                     สร้างการท างานเป็นทีม ความผูกพันและรักในองค์กร  

        
2.4  วิสัยทัศน์ 
‘’คณะแพทยศาสตร์เปน็สถาบนัผลิตแพทย์ชัน้น า 1 ใน 30 ของภูมิภาคอาเซียนในปี ค.ศ.2015’’ 
ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
- เปน็สถาบันผลติแพทยช์ั้นน า 1 ใน 30 ของภูมิภาคอาเซียนในปี ค.ศ.2015 
- โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ ในปี ค.ศ.2013 
2.5  พันธกิจ 
1.    ผลิตบัณฑิตแพทย์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา รวมทั้งฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และก้าวทันวิทยาการของโลก สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคมภูมิภาคอาเซียน (A = Academic passion) 

2.    สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยผ่านกระบวนการสอน การวิจัย      
การบริการวิชาการ และการเข้าถึงชุมชน (R = Research capital,O = Organization Learning & 
Learning Organization) 

3.    ให้บริการด้านวิชาการและด้านสุขภาพระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐานระดับสากล (M = Modern 
Management to MEDSWU & MSMC) 

4.    ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสร้าง
ความภาคภูมิใจในความเป็นโรงพยาบาลพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (P = Pride) 

5.    ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับยึดวัฒนธรรมองค์กร (MEDSWU) ในการท างาน เพื่อพัฒนาสู่ระบบการ
บริหารจัดการองค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ (S = Staffs Focus) 

6.    สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (A = Alliances) 
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คณะแพทยศาสตร์ มีศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ท่ีท าหน้าท่ีดังน้ี 
1. บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป ปจัจุบนัสามารถรับผู้ป่วยในได้จ านวน 360 เตียง 
2. ด้านการศึกษา เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกอบรม ให้แก่นิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ มศว และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวช-
ศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์  ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ด้านการวิจัย เป็นสถานที่ในการท าวิจยัทางการแพทย์และสาธารณสุข  
4. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้บริการป้องกันโรค และการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพแก่

ประชาชนในพื้นที่และชุมชนรอบๆ ศูนย์การแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชวิีต
ที่ดี โดยเฉพาะมีชุมชนที่รับผิดชอบจ านวน 3 ต าบล ในอ าเภอองครักษ์ 
 

2.6  นโยบายดา้นประกันคุณภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2554) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คณะแพทยศาสตร์ มศว จึงก าหนด

นโยบายการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 1. คณะแพทยศาสตร์จะใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และบริหารคณะ
แพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาควิชา/หน่วยงานของคณะและศูนย์การแพทย์ฯ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
 3. ทุกภาควิชา/หน่วยงานของคณะและศูนย์การแพทย์ฯ  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก  โดยที่คณะแพทยศาสตร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สามของ สมศ. และศูนย์การแพทย์ฯ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับหลักสูตร ภาควิชา หน่วยงาน โรงพยาบาล และคณะ 
รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ  และน าผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก  มาเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สู่นิสิต เพื่อให้
นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้มีการประกัน
คุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตด้วย 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ในการจัด
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 
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 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพให้ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพและ
สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา และหน่วยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 
 9. ส่งเสริมการเผยแพร่จากการด าเนินการประกันคุณภาพแก่สาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบของ
สถาบันต่อสังคม 
 10. สนับสนุน ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ หรือให้รางวัลแก่หน่วยงาน และทีมงานด้านนวัตกรรม แนว
ปฏิบัติที่ดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 
 
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

3.1  โครงสร้างองค์กรคณะแพทยศาสตร์ (Organization Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร์ 
 

 

ศูนย์การแพทย์ฯ 
 

ส านักงานคณบดี 

-  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
-  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
-  ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
-  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
-  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
-  ภาควิชาชีวเคมี 
-  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
-  ภาควิชาพยาธิวิทยา  
-  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
-  ภาควิชารังสีวิทยา 
-  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
-  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
-  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
-  ภาควิชาสรีรวิทยา 
-  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
-  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
-  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
 

- มศว คลินิก 
- ศูนย์ผิวหนัง 

 

ภาควิชา 
 

กลุ่มกิจกรรมเฉพาะ 

-  งานคลังและพัสดุ 
-  งานโสตทัศนศึกษา 
-  งานทรัพยากรบุคคล 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานบริการการศึกษา 
-  งานบริหารและธุรการ 
-  งานบริหารระบบคุณภาพ 
-  งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
-  งานวิจัย 
-  งานวิเทศสัมพันธ์ 

- ฝ่ายการแพทย์และวิชาการ 
- ฝ่ายการพยาบาล 
- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ 
- ฝ่ายกิจการพิเศษ 
- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
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3.2  โครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (Administrative Chart) 
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4.  รายชื่อผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 
      4.1  คณบดี / รองคณบดี / รองผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทยฯ์ 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร   คณบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นภดล  พนอ าพน  รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล  มหาสิทธิวัฒน ์ รองคณบดีฝ่ายบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และประชาสัมพันธ ์
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิน  พัวพรพงษ ์ รองคณบดีฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคล 
5. นายแพทย์อรุณชัย  แสงพานิชย ์   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  วงศ์สัตยนนท ์  รองคณบดีฝ่ายบรหิารและวิชาการพรีคลินิก 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศรี  เดชะปญัญา   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและวิเทศสัมพนัธ ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย  ยิ่งศักดิม์งคล รองคณบดีฝ่ายกิจการพเิศษ 
9. นายแพทย์วรพล  อร่ามรัศมีกุล    รองคณบดีฝ่ายศกัยภาพนิสิต 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นยิม  ลออปักษิณ  รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ 

ผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทย ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรญิญา  อัครานุรักษก์ุล รองผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทย์ฯ  

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์  จรัสชยัศร ี รองผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลวิช  จันทร์ลลิต  รองผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทย์ฯ  

ฝ่ายประกันคณุภาพโรงพยาบาล 
14. นางนงนชุ  แย้มวงษ ์     รองผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทย์ฯ  

ฝ่ายการพยาบาล 
4.2  หัวหน้าภาควิชาและรกัษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์  จงบญัญัตเิจรญิ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภิญญา  พงษ์สังข ์  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 
4. รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงวันเพญ็  ธุรกิตต์วณัณการ     หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน    หัวหน้าภาควิชาชีวเคม ี
6. แพทย์หญิงวรัทพร  สิทธจิรูญ    หัวหน้าภาควิชานติิเวชศาสตร ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ชุมช่วย  หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  วงศ์สวัสดิ์กุล   หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทย์  วราวิทย ์  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา 
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพจน์  ตันตศิิริวัฒน ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงดจุเดือน  สีละมาด                 หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์  อ้ึงกจิไพบูลย ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  เรืองรองมรกต  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรีวรรณ  ทองสะอาด   หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา 
15. ศาสตราจารย์ นายแพทยช์ัยรัตน์  นิรันตรัตน์        หัวหน้าภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มนะพล  กุลประณตี  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร ์
17. นายแพทยค์มสัน  ปลั่งศิร ิ    หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
18. นายตุล รอบรู ้     รักษาการเลขานกุารคณะแพทยศาสตร์ 
 
5.  จ านวนหลักสตูรและสาขาวิชาท่ีเปดิสอน จ านวนนิสิตและจ านวนบุคลากร 

5.1 สาขาวิชาท่ีเปิดสอนและสาขาวิชาท่ีเปดิสอน 
หลักสตูร จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ระดับปริญญาตร ี 2 
ระดับปริญญาโท 3 
ระดับปริญญาเอก 2 

รวม 7 
ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ) 
ระดับปริญญาโท 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาอณชูีววิทยา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา 

ระดับปริญญาเอก 
6. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาอณูชีววิทยา 
7. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาชีวภาพการแพทย์ 

นอกจากนี้ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้แกห่ลักสูตรอ่ืนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยดังนี้ 
- ฝ่ายพรีคลินิก จัดการศึกษาวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ จุล

ชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
และคณะพยาบาลศาสตร์ของ มศว 

-     ฝ่ายคลินิก จัดการศึกษาวิชาเฉพาะทางการแพทย์ ได้แก่ วิสัญญีวิทยา และจิตเวชศาสตร์ ให้แก่ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต 
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5.2 จ านวนนิสิต 

ระดับการศกึษา 
ระดับชั้นป ี รวม 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปริญญาตรี บัณฑิตศกึษา 
ปริญญาตร ี 160 152 120 120 130 119 801 - 
ปริญญาโท 10 5 4 4 0 0 - 26 
ปริญญาเอก 5 5 3 10 3 5 - 31 

รวม 175 162 127 137 133 124 
801 57 

858 
 

5.3 จ านวนบุคลากร 

5.3.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามอัตราจ้าง 

ประเภท ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลยั 

ลูกจา้งประจ า รวม 
คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ 

สายวิชาการ 109 59 52 - 220 
สายสนับสนนุวิชาการ 23 63 29 (848) 8 123 

รวม 132 122 81 (848) 8 343 
  

5.3.2  จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒกิารศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวนบคุลากร 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

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

บุคลากรสายวิชาการ 2 5 115 2 5 57 0 1 29 0 0 4 220 
รวม 122 64 30 4 220 

 
5.3.3  จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

ปีการศึกษา 2554 
บุคลากร จ านวน 

บุคลากร 
ทั้งหมด 

ปฏิบัติงาน 
< 6เดือน 

 

ปฏิบัติงาน 
6-9 เดือน 

 

ปฏิบัติงาน 
> 9 เดือน 

จ านวนบคุลากร 
ปฏิบัติงานจริง 
(เกณฑ์ สกอ.) 

บุคลากรสายวิชาการ 220 29 6 185 188 
 
6. งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

หมวดรายจ่าย/ 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

งบบุคลากร 162,839,201.81 29,390,101.22 192,229,303.03 

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

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

     - คณะแพทยศาสตร์ 2,646,976.64 5,895,000.00 8,541,976.64 
     - ศูนย์การแพทย์ฯ 160,192,225.17 23,495,101.22 183,687,326.39 
งบด าเนินการ 23,293,695.63 765,164,287.77 788,457,983.40 
     - คณะแพทยศาสตร์ 6,709,469.28 7,017,763.20 13,727,232.48 
     - ศูนย์การแพทย์ฯ 16,584,226.35 758,146,524.57 774,730,750.92 
งบลงทุน 1,286,298.24 37,203,937.87 38,490,236.11 
     - คณะแพทยศาสตร์ 1,286,298.24 20,000,000.00 21,286,298.24 
     - ศูนย์การแพทย์ฯ - 17,203,937.87 17,203,937.87 
งบเงินอุดหนุน 43,543,339.81 25,680,489.77 69,223,829.58 
     - คณะแพทยศาสตร์ 43,543,339.81 5,736,039.00 49,279,378.81 
     - ศูนย์การแพทย์ฯ - 19,944,450.77 19,944,450.77 
งบรายจา่ยอื่น - 9,599,148.47 9,599,148.47 
     - คณะแพทยศาสตร์ - 4,849,650.62 4,849,650.62 
     - ศูนย์การแพทย์ฯ - 4,749,497.85 4,749,497.85 

รวม 230,962,535.49 867,037,965.10 1,098,000,500.59 
 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 4 อาคารดังนี ้

1. อาคารเรียนรวมพรีคลินกิและวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตึก 15 ประสานมิตร 
2. อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตึก 18 ประสานมิตร 
3. อาคารเรียนและปฎิบัตกิารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ ์
4. อาคารศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

7.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพน าผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

เมื่อวันที่ 21-22 และ 25 มิถุนายน 2555 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อรับทราบและวางแผน
และแนวทางด าเนินการปรับปรุง ซึ่งได้จัดท าเป็นแผนยกระดับ/พัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข การด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 
1. การถ่ายทอดค่านิยม MEDSWU 
ยังไม่สามารถท าใหเ้กดิความเข้าใจ
และถือเป็นค่านิยมของบุคลากรทุก
ระดับได้ 

1. ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมลงพื้นที่
พบปะบุคลากรทุกระดบั เพื่อรับฟัง 
ถ่ายทอดข้อมูลเชิงนโยบาย ปรับ
ความเข้าใจ และสร้างขวัญก าลังใจ
อย่างทั่วถึง 

1.1 คณบดีและทีมผู้บริหารลงพืน้ที่
พบปะบุคลากรในทุกหน่วยงาน เพื่อ
ถ่ายทอดค่านยิม MEDSWU   
1.2  จัดช่องทางประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ทาง facebook, Dean’s report 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข การด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 
1.3 จัดกจิกรรมรับประทานอาหาร
กลางวันและพบปะพูดคุยระหว่าง
คณบดีและทีมผู้บริหารกบัคณาจารย ์
ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ทุกเทีย่ง
วันอังคาร 

2. ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการจ านวน
มากยังคงเป็นเพียงค่าความพึงพอใจ
หรือจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจ
ไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

2. ปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การให้ตรงเป้าประสงค์ของกิจกรรม 
เพื่อสะท้อนผลส าเร็จของแต่ละงาน
อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

2.1 ปรับลดจ านวนตัวชี้วัดของแผน 
กลยุทธ์และตัวชี้วัดให้สะท้อน
วัตถุประสงค์ของโครงการให้มากขึน้  
2.2 ในแต่ละแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้ วัดให้ตรงกับความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

3. บุคลากรสายสนับสนนุยังไม่มี
ความชัดเจนในประเดน็ด้าน
จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการท างาน 

3. ผู้บริหารชี้แจง ท าความเข้าใจ 
ยกตัวอย่างประเด็นด้าน
จรรยาบรรณ/จริยธรรม เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือ
อาจท า KM กลุ่มย่อยในหัวข้อนี ้

3. จัดโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
‚การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และ
การสื่อสารที่ดีขององค์กร‛แก่
บุคลากร โดยมีประเด็นความรู้ด้าน
จริยธรรมในการท างาน เมื่อวันที่ 5-6 
เมษายน 2556 

4. แผนปฏิบัติการที่ถอดจากแผน
ยุทธศาสตร์ บางส่วนไม่สอดคล้อง
ตามที่ระบุตามพันธกิจ 

4. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบฝ่าย
แผนควรทบทวนโครงการ/กจิกรรม
และเนื้อหากจิกรรมของแต่ละ
แผนปฏิบัติการให้เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์และตอบโจทย์อย่างตรง
ประเด็น 

4. มีการประชมุทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการในวันที่ 3 
กันยายน 2555, 12 ตุลาคม 2555 
และ 28-29 ตุลาคม 2555 เพื่อให้
แผนปฏิบัติการสอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ (ROADMAPS)  

5. อัตลักษณ์นิสิต (มีทักษะสื่อสาร 
สื่อสารด้วยใจ) ยังไม่ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติ/นานาชาต ิ

5. ฝ่ายกิจกรรมนิสิตจัดกจิกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะสื่อสารให้แกน่ิสิต
หรือบูรณาการเข้าในการเรียนการ
สอน เช่น การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
รวมทั้งส่งเสริมให้นิสติเข้าประกวด
ในเวทีวิชาการที่เกีย่วข้องกับ       
อัตลักษณ์ เช่น การน าเสนอผลงาน
ในรูป oral presentation การเป็น
วิทยากรบรรยาย 

5. นิสิตแพทย์รัฐพร บ ารุงผล ได้รับ
รางวัลแพทย์ดีเด่นประจ าปี 2555 
จากมูลนิธิพระมหิตลาธเิบศ อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งใช้
ทักษะด้านการสื่อสารเปน็เกณฑใ์น
การตัดสิน 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข การด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 
6. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนกัศึกษายังไม่ชัดเจน ไม่
ทั่วถึง 

6. ควรมีระบบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์กับนักศกึษาที่
ชัดเจน และประชาสัมพันธช์่องทาง
ดังกลา่วใหท้ราบอย่างทั่วถึง 

6. จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนกัศึกษาเพิ่มข้ึนโดยผ่าน
ทางระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา ประชุม
ร่วมกับคณบดี ณ ห้องประชุม
ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2556 รวมทั้ง website ของคณะและ 
facebook  

7. เนื่องจากคณะมีการจัดการเรยีน
การสอน 2 ศูนย์ จึงท าให้มปีัญหาใน
เรื่องการติดต่อสื่อสารที่ล่าช้า
โดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ  

7. พิจารณาจัดระบบการ
ติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
และเบ็ดเสร็จในแต่ละศนูย ์

7. พัฒนาระบบการส่ือสารระหว่าง
ศูนย์องครักษ์กับประสานมิตร โดยใช้
ระบบ E.office Teleconference 
และ e-mail 

8. ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล ยังไม่เพียงพอ และยังไมเ่สถียร 

8. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้
มีความเสถียรและพร้อมใช้  

8. จัดสรรงบประมาณในการปรบัปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มจุด Wifi ให้
ทั่วถึงมากขึ้น โดยประสานงานกับ
บริษัท true และ AIS 

9. จ านวนนักวจิัยของคณะซึ่งมี
รายชื่ออยู่ใน Black list ของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากส่งรายงาน
ล่าช้ามีมาก 

9. คณะควรทบทวนและปรับปรุง
ระบบบริหารงานวิจัยเพื่อใหน้ักวจิัย
สามารถด าเนนิการได้ทันตามกรอบ
เวลา 

9.1 จัดระบบแจ้งเตือนและติดตาม
งานวิจัยเชิงรกุ โดยด าเนินการเปน็
เอกสารรายบุคคล 
9.2 ก าหนดมาตรการลงโทษกรณีส่ง
รายงานล่าช้า โดยมหาวิทยาลัย 

10. เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้
กระบวนการรับรองการท าวิจัย
คลาดเคลื่อนจากแผนงานที่ตั้งไว้ 

10. คณะควรส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านงานวิจยัสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

10. จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวจิัย
เพิ่มเตมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากร
ของฝ่ายวิจัย 

11. ถึงแม้ว่า คณะจะมีผลงานการ
จัดการความรู้แต่ยังไม่มกีารก าหนด
ประเด็นในการจัดการความรู้ที่เป็น
ระบบ 

11. คณะควรก าหนดประเดน็ที่
ชัดเจน และประชาสัมพันธใ์หเ้กิด
ชุมชนนักปฏิบัติในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 

11. คณะได้ด าเนินการก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้เรื่อง ‚การ
ตีพิมพ์งานวิจยัในวารสารระดับ
นานาชาต‛ิ และ ‚แนวทางการตัด
เกรดของภาควิชาพรีคลินิกและ
คลินิก‛ และเผยแพร่ทาง Website 
MEDSWU NEWS 
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12. จ านวนและลักษณะของ
ผู้รับบริการยังไม่เป็นไปตามลักษณะ
ของโรงพยาบาลตติยภูม ิ

12. ศูนย์การแพทย์ฯ ควรสร้าง
จุดเดน่ในด้านการใหบ้ริการเพื่อ
ดึงดูดผู้ป่วยระดบัตติยภูมิ พร้อมกบั
การพัฒนาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ
รับรอง HA ขั้นที่ 3 โดยเร่งด่วน 

12. จัดตั้ง Excellent center ด้าน
ศูนย์ทารกแรกเกิด ศูนย์ล้างไต และ 
ศูนย์สวนหลอดเลือดหัวใจ 

13. ไม่มีฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานประจ าวันและเป็น
สารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

13. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อการบรหิารองค์กร ซึ่ง
จะเปน็ประโยชน์ต่อทั้งการพัฒนา
คณะและการพัฒนาคุณภาพนิสิต  

13. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ไดป้รับปรุงระบบการ
ท างานโดยจัดท าตารางการท างาน
ของคณะด้วยโปรแกรมปฏิทินของ 
google /E-mail group 

14. ประเด็นของการจัดการความรู้ยัง
ไม่บรรลุเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
 

14. ผู้บริหารควรตั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ทีเ่ป็นหัวข้อหลักๆ 
ส าหรับสายวิชาการและสาย
สนับสนุน หรือประเดน็ทีท่ าร่วมกัน 
เพื่อใหเ้กิดการรวบรวมความรู้ที่เป็น
ปึกแผ่น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์กร 

14. ด าเนนิการจัดการความรู้บรรลุ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในประเดน็ ‚การ
ตีพิมพ์งานวิจยัในวารสารระดับ
นานาชาต‛ิและ ‚แนวทางการตัด
เกรดของภาควิชาพรีคลินิกและ
คลินิก‛ และเผยแพร่ผ่าน Website 
MEDSWU NEWS 

15. การก าหนดประเด็นความเสี่ยงยัง
เป็นประเดน็ความเสีย่งของ
กระบวนการย่อย ไม่ครอบคลุมความ
เสี่ยงระดบัสถาบัน 

15. ผู้บริหารควรก าหนดประเด็น
ความเสี่ยงที่ส าคัญและมีความ
เร่งด่วน ในระดับองคก์ร เช่น ความ
เสี่ยงในด้านต่อไปนี ้
- ความมั่นคงทางการเงนิ 
- การเปน็โรงพยาบาลหลกัทีจ่ะ
ฝึกอบรมนิสิตแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งที่ ศนูย์การแพทย์
ฯ และ รพ.ชลประทาน, เช่นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการรับรอง HA ขั้นที่ 3 
และจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่าเกณฑ์  

- อัตราการสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพของนิสิตโครงการร่วม 
Nottingham 

- การตรวจติดตามนิสิตระดบัคลินกิ 
ที่มีผลการเรียนตกหรือรอพินิจ 

15. มีการประชุมทบทวนและ
ปรับปรุงความเสีย่งหลกัของคณะ 
ด้านคลินิก ด้านสนับสนุนบริการ ด้าน
กายภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนด
ความเสี่ยงที่ส าคัญเร่งด่วนเพิ่มเติม 
ดังนี ้
1.ความเสี่ยงด้านการเงิน 
2. ความเสี่ยงในการพัฒนาคณุภาพ
ให้ได้รับการรับรอง HA ขั้นที่ 3 

3.ความเสี่ยงกรณทีี่มีจ านวนผู้ป่วยที่
น้อยกว่าเกณฑ์  

4.ความเสี่ยงด้านอัตราการสอบไม่
ผ่านใบประกอบวิชาชพีของนิสิต
โครงการร่วม Nottingham 

5.ความเสี่ยงกรณทีี่นิสิตระดับคลินกิ 
ที่มีผลการเรียนตกหรือรอพินิจ 
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- โครงการวิจัยค้างส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ที่ติด black list ของฝ่าย
วิจัย  

6.ความเสี่ยงด้านการตดิค้าหรือส่ง
โครงการวิจัยล่าช้า 
7.ความเสี่ยงด้านบคุลากร 
8.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล      
    หลังจากนัน้ได้น าไปสู่การปฏิบัติ
โดยมอบหมายให้รองคณบดี/รอง
ผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทย์ฯ ที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการ 

 
8.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพและเริ่มมีการตรวจประเมินคุณภาพตัง้แต่
ปีการศึกษา 2541 มีการด าเนินงานมาเป็นประจ าทุกปี โดยเป็นแผนงานประจ าของคณะ มีการก าหนดกรอบการ
ท างาน รวมถึงการตั้งงบประมาณที่ชัดเจนมาโดยตลอด ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ 
ประกอบด้วย การแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธาน รับนโยบายคุณภาพจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ที่ถ่ายทอดมาจากนโยบายคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยและค าแนะน าจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มาใช้ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ที่ใช้ตรวจประเมินคุณภาพทุกภาควิชาและทุกรายวิชา รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพส านักงานคณบดี โดยแต่ละหน่วยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเปน็
กลไกระดับหน่วยงานนอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2555 คณะจัดให้มีการประเมินในระดับหลักสูตรโดยใช้ตัวบ่งชี้
ของระบบ TQF ครบทุกหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพเริ่มจากการให้ความรู้ทางวิชาการที่น ามาใช้เป็นองค์ประกอบคุณภาพแก่
บุคลากรทุกคนทุกหน่วยงาน จากนั้นคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการจัดท าร่างตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน และน าผลที่ได้ไปสู่การประชาพิจารณ์จนเป็นที่ยอมรับ  ในด้านการพัฒนาระบบ มีการ
สัมมนาความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และผู้เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้มีความเข้าใจที่ตรงประเด็นให้มากที่สุด พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กับ 
SAR  

การด าเนนิการประเมินคณุภาพทุกภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะ จะมีการรายงานผลเสนอย้อนกลับไป
ในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่มีข้อควรปรับปรุง คณะกรรมการบริหารงานประกันคณุภาพการศึกษาจะรับไป
ด าเนินการใหเ้กดิการพัฒนาคณะ และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะต่อไป 
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9. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ และแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
9. 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 และ 2555 
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มุมมองด้าน
การเรียนรู้  
การพัฒนา 

 7 กลยุทธ์ 9 KPI 
 

แผนยุทธศาสตร์ 
 
 R   3 กลยุทธ์   
      4 KPI 
 
 O  1 กลยุทธ์   
      1 KPI 
 
 Ac 1 กลยุทธ์   
      2 KPI 
 D   1 กลยุทธ์   
      1 KPI 
 
 M  11 กลยุทธ์  
      17 KPI 
 
 Al  3 กลยุทธ์   
      3 KPI 
 
 P   3 กลยุทธ์   
      4 KPI 
 
 S   2 กลยุทธ์   
     3 KPI 
 
  รวมท้ังส้ิน 
  25 กลยุทธ์ 
  35 ตัวชี้วัด 

คณะแพทยศาสตร์เป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นน า 1 ใน 30 ของภูมิภาคอาเซียนในปี ค.ศ.2015 

กลยุทธ์ที่ sM2 สร้าง
ชุมชนต้นแบบด้าน
สุขภาพ (S5,O7,T2,T3) 

กลยุทธ์ที่ sP1  การสร้างความภาคภูมิใจ  
ของบุคลากรที่มีต่อคณะแพทยศาสตร    และ
ศูนย์การแพทย์ (S1,S2,S5,W5,     W12, 
O1,O2,O5,O8) 
 กลยุทธ์ที่ sM 8  สร้างระบบ 

ธรรมาภิบาลของการบรหิารจัดการ  
(S2,S6,W1,W6,W8,W9,  
W12,O1,O4,O6,T2,T3,T4,T5) 
 
 

กลยุทธ์ที่ sM6  บริหารความ
เสี่ยง (S5,W4,W6,W8,W9, 
W11,W12,O1,O2,O6,T1,T2, 
T3,T4,T5,T6) 

กลยุทธ์ที่ sM10  ปรับปรุงระบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน   
(เช่น ไฟฟ้า ,ประปา , โครงสร้างอาคาร , ลิฟท์ ,   
ระบบปรับอากาศ และโทรศัพท์) ให้มปีระสิทธิภาพ
(S1,S5,W1,W3,W9,W10,W12,O1,O7,T4,T5) 

กลยุทธ์ที่ sM1  พัฒนา KPI ระดับหน่วยงาน 
และ ระดับบุคคล ทีม่ีประสทิธิภาพ ประสทิธิ 
ผล และเป็นที่ยอมรบัของประชาคม                                 
(S2,S6,W1,W6,W12,O1,O6, T1,T4) 

กลยุทธ์ที่ sD1  สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการบรหิารจัดการ  และการประกันคุณภาพใน
ทุกพันธกิจ (S5,W1,W5,W11,O1,O6,T2) 
 

กลยุทธท์ี่ sS2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
และสรา้งความผูกพันของบุคลากร        
คณะแพทยศาสตร์ (S1,S2,S5,S6,W6, 
W12,O1,O6,O7,T1,T4,) 
 

กลยุทธ์ที่ sAc1  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม
มาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตร  
(S3,S4,S5,W4,W8,W9,O1,O6,O7,T2T3,T5) 
 

กลยุทธ์ที่ sM3  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ 
Road show (S1,S5,W1,W4,W5, 
W9,W11,W12,O1,O2,O4,O5,O6,O7,O8, 
T1,T2,T3,T5) 
 

กลยุทธ์ที่ sM4  ปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิข้ันสูง
โดยเน้น Patient Safety Goal (SIMPLE) และ Mindful health care 
(S1,S5,S6,W1,W3,W4,W7,W8,W9, 
W11,W12,O1,O2,O4,O5,O6,O7,T2,T3) 

กลยุทธ์ที่ sP3  สร้างความร่วมมือเชิงรุกกับสมาคม
ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง (S1,S3,S4, 
S5,W1,W4,W5,W9,W11,O6,T1,T2,T5) 

กลยุทธ์ที่ sAl 1  การสร้างเครือข่าย และการท างานร่วมกับสังคม
เชิงรุกในพ้ืนที่ 6 จังหวัด (สปสช เขต 4) (S1,S3,S4,S5, 
W1,W2,W4,W5,W8,W9,W11,O1,O2,O3,O6,T1,T2,T3) 
 

กลยุทธ์ที่ sM7 พัฒนาคุณภาพของงานประจ า
เพ่ือให้ R2R 
(S2,S6,W2,W4,W5,W8,W11,W12,O1,O3,O6,T1
,T2,T3) 
 
 

กลยุทธ์ที่ sAl3  พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือ/หลักสูตรระดับ
นานาชาติ(S3,S4,W2,W5,W8,W11, 
O1,O2,O3,O6,T2,T3,T5) 
 

กลยุทธ์ที่ sR2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้าน
งานวิจัย(S3,S4,S5,W2, W8,W11,O1,O2,O3,O6,T5) 

กลยุทธ์ที่ sS1  จ านวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้พัฒนาศักยภาพด้านผู้น าในการพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับการรบัรองคุณภาพระดับชาติ (QA+HA) 
(S1,S2,S5,S6,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12,O1,O2,O6,O7,T1,T2,T3
,T4,T6) 
 

กลยุทธ์ที่ sAl 2  สร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(S3,S4,S5,W1,W2,W5,W11,O1,O2,O3,O5,O6,T1,T2,T3T5) 
 

กลยุทธ์ที่ sM11  กลยุทธ์การเงิน เพ่ือความมั่นคงของคณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ 
(S5,S6,W5,W7,W9,W12,O1,O6,T5,T6) 

กลยุทธ์ที่ sM5 น า Lean Management  มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  Maximize utilization 
management  (S2,S6,W1,W7,W9,W10,O5,T2,T3,T6) 

กลยุทธ์ที่ sM2 
สร้างชุมชน
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 
(S5,O7,T2, 
T3) 

 มุมมองด้าน
การเงิน 

 2 กลยุทธ์ 5 KPI 
 

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ และสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่ียวข้อง 

2.สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์  เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับยึด
ค่านิยมองค์กร ( MEDSWU) 

6. สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือ 

มุมมองด้าน  
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
เสีย 

  7 กลยุทธ์ 11 KPI 
 

กลยุทธ์ที่ sR3  พัฒนาวารสารการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศวและ
ผลิตต าราทางการแพทย์ (W5,W11,O6) 
 

กลยุทธ์ที่ sO1 จัดการความรู้ที่ครอบคลุมด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวชิาการ และการประกันคุณภาพ 
(S6,W8,O1,O2,O6,T2,T3) 
 

กลยุทธ์ที่ sR1 พัฒนาศูนย์วิจัย
ให้ด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสร้าง
งานวิจัยระดับนานาชาติ 
(S3,S6,W2,O3) 

  มุมมองด้าน         
  กระบวนการ 
  ภายใน 

 

 9 กลยุทธ์ 10 KPI 
 

กลยุทธ์ที่ sM9  สร้าง
ความตระหนักด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  
ของคณาจารย์ และ 
สายสนบัสนนุ    
(S2,S6,W1,W6,W8,W9
, 
W12,O1,O4,O6,T2,T3, 
T4,T5) 
 

กลยุทธ์ที่ sP2  สร้างอัตลักษณ์ของนิสิตแพทย์และเอกลักษณ์ของ   
คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์
(S1,S2,S5,W6,W9,W10,W12,O1,O2,O6,T1) 
 

3.ให้บริการด้านวิชาการและ
ด้านสขุภาพระดับตติยภูมิ 

9.2 แผนท่ียุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ปี 2555-2558 (ปรับปรุง ปี 2556) 
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ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศกึษา  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ส่วนสาระ 
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องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการเนินการ 

 
ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.นิยม  ละออปักษิณ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน (กลุ่ม ค1) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 
 คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 8 แผนกลยุทธ์ คือ ROADMAPS (1.1_1_01) 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ (1.1_1_02) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2553 และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนินการ ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2145/2554 และ 1686/2555 
(1.1_1_03) เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย และด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยมีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ มศว พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ค1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  (1.1_1_04 , (1.1_1_05)  
 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ระดับคณะ จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับประกอบด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์และฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมโดยตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์  
SWOT และน าไปเสนอในโครงการประชุมสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
2555 ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น  และวันที่ 23-24 เมษายน 2554 ณ 
บางกอกกอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี  พร้อมกันนี้ได้จัดให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมประชาพิจารณ์
แผนยุทธศาสตร์ 2554-2558 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 5B  ศูนย์การแพทย์สมเด็จ     
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง (1.1_1_06) แล้ว
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 24  สิงหาคม 
2554  (1.1_1_07) คณะได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2554-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2555  ในวันที่ 15-16 มกราคม 2555 ณ บ้านนารีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
 นอกจากนี้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ครอบคลุมถึงการบริหารด้านการเงินที่ได้ก าหนดไว้ที่ sM11       
กลยุทธ์การเงินเพื่อความมั่นคงของคณะแพทยศาสตร์ (1.1_1_08)  
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หลักฐานอ้างอิง : 
1.1_1_01 แผนกลยุทธ์คณะ (2554-2558) 
1.1_1_02 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) 

http://www.swu.ac.th/information/pdf/strategy15.pdf 
1.1_1_03 ค าส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2145/2554  และ 1686/2555 
1.1_1_04 ผังแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  
1.1_1_05 ผังแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของกลยุทธ์ระหว่างกรอบอุดมศึกษาระยะยาว กรอบ

แผนพัฒนาอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พ.ร.บ.มศว แผน 15 ปี และแผนพัฒนา 
1.1_1_06 สรุปโครงการประชุมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2554 – 2555 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วม    
1.1_1_07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554  วาระ

ที่ 3.4 
1.1_1_08 แผนยุทธศาสตร์การเงนิ (แผนกลยุทธก์ารเงนิ) ปี 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง ปี 2555)  

 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในคณะ 
 คณะแพทยศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ไปยังหน่วยงานภายในคณะได้แก่ 17 ภาควิชา
และ 52 หน่วยงาน โดย 

1. มีการเซ็นค ารับรองของหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานทุกคนกับคณบดี (1.1_2_01) 
2. การเขียนค าของบประมาณของภาควิชา/หน่วยงานที่ต้องอ้างอิงกับแผนยุทธศาสตร์คณะรวมถึงการ

ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน 
3. เผยแพร่ผา่นที่ประชุมกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2554 (1.1_2_02) 
4. เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ (http://192.168.128.4/plan/index.php/2012-07-11-02-29-52) 

(1.1_2_03)  
5. แผ่นพับถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ (1.1_2_04)  
6. มีการถ่ายทอด KPIรายบุคคล (1.1_2_05) 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.1_2_01 ใบเซ็นค ารับรองของรองคณบดี /หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างาน  
1.1_2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8 /2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554  วาระ

ที่ 3.4 
1.1_2_03 เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ (http://192.168.128.4/plan/index.php/2012-07-11-02-

29-52)   
1.1_2_04 แผ่นพับถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 
1.1_2_05 ระบบ KPI รายบุคคล(http://www.med.swu.ac.th/th/index.php/component/k2/item/37)  

 

http://www.swu.ac.th/information/pdf/strategy15.pdf
file:///F:/คำสั่งแต่งตั้ง%20กก.ประจำคณะ.pdf
file:///F:/ตารางความเชื่อมโยง%202554-2558.pdf
file:///F:/ตารางความเชื่อมโยง%202554-2558.pdf
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/149.โครงการจัดทำแผนปี%202554.pdf
file:///F:/รายงานประจำคณะ%208-2554%2024%20ส.ค.%2054.pdf
file:///F:/รายงานประจำคณะ%208-2554%2024%20ส.ค.%2054.pdf
http://192.168.128.4/plan/index.php/2012-07-11-02-29-52
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/รายงานประจำคณะ%208-2554%2024%20ส.ค.%2054.pdf
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/รายงานประจำคณะ%208-2554%2024%20ส.ค.%2054.pdf
http://192.168.128.4/plan/index.php/2012-07-11-02-29-52
http://192.168.128.4/plan/index.php/2012-07-11-02-29-52
http://www.med.swu.ac.th/th/index.php/component/k2/item/37
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 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน   การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะแพทยศาสตร์ มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ             
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยทีมผู้บริหารคณะได้จัดประชุมแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี (1.1_3_01) ดังนี้ 

1.  ด้านการเรียนการสอน ตรงกับพนัธกจิคณะ ข้อที่ 1 และตรงกับแผนกลยุทธ์ Ac 
2.  ด้านวิจัย ตรงกับพนัธกจิคณะ ข้อที่ 2 และตรงกับแผนกลยุทธ ์R 
3.  ด้านบริการวิชาการ ตรงกับพนัธกจิคณะ ข้อที่ 3 และตรงกับแผนกลยุทธ ์M 
4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตรงกับพันธกจิคณะ ข้อที่ 5 และตรงกับแผนกลยุทธ ์P 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.1_3_01 แผนปฏิบัติการประจ าปี ของคณะแพทยศาสตร์ (แผนยทุธศาสตร์ ROADMAPS             

คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี 2554-2558) (เล่มยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 1) 

 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2555 โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ คือ ROADMAPS มีกลยุทธ์สนับสนุน 26 กลยุทธ์ 37 
ตัวชี้วัดพร้อมเป้าหมาย (1.1_4_01) และในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 ที่ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
(1.1_4_02) ได้มีโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด จ านวน 163 โครงการ   222 ตัวบ่งชี้ (1.1_4_03)  
หลักฐานอ้างอิง : 

1.1_4_01 วิสัยทัศน์  พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
1.1_4_02 แผนปฏิบัติการประจ าปี ของคณะแพทยศาสตร์ (แผนยทุธศาสตร์ ROADMAPS คณะ

แพทยศาสตร์ และศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี 2554-2558) 

1.1_4_03 สรุปรายงานผลโครงการยทุธศาสตร์ ไตรมาสที่ 4  
 
 5. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 คณะแพทยศาสตร์ มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีครบ 4 พันธกจิ (1.1_5_01, 1.1_5_02, 

1.1_5_03, 1.1_5_04) โดยมีการติดตามผ่านรองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีหน่วยงาน

นโยบายและแผนเปน็ผู้ประสานงาน 
 

file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/2.ส่วนยุทธศาสตร์%20(4%20ก.พ.56).xlsx
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/2.ส่วนยุทธศาสตร์%20(4%20ก.พ.56).xlsx
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/2.ส่วนยุทธศาสตร์%20(4%20ก.พ.56).xlsx
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/วิสัยทัศน์%20พันธกิจ%20ยุทธศาสตร์%20new.xlsx
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/1.ยุทธศาสตร์%20ฉบับปรับปรุง%20(30พ.ค.55).xlsx
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/1.ยุทธศาสตร์%20ฉบับปรับปรุง%20(30พ.ค.55).xlsx
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/1.ยุทธศาสตร์%20ฉบับปรับปรุง%20(30พ.ค.55).xlsx
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หลักฐานอ้างอิง : 
1.1_5_01 รายงานผลการด าเนินการโครงการตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัตกิารประจ าปี (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) 

(ไตรมาสที่ 1) 
1.1_5_02 รายงานผลการด าเนินการโครงการตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัตกิารประจ าปี (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) 

(ไตรมาสที่ 2) 
1.1_5_03 รายงานผลการด าเนินการโครงการตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัตกิารประจ าปี (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) 

(ไตรมาสที่ 3) 
1.1_5_04 รายงานผลการด าเนินการโครงการตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัตกิารประจ าปี (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) 

(ไตรมาสที่ 4) 
 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลต่อกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผนด าเนินการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ 222 ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการติดตามเป็นรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง ธันวาคม 2554 ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 
0519.4/ ว 032  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3 / 2555 

ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555  ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 
0519.4/ ว 074  ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3 / 2555 

ครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา 9 เดือน  ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2555 ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 
0519.4/ ว 142  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9 / 2555 

ครั้งที่ 4 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 ตามบันทึกข้อความที่   
ศธ 0519.4/ ว 212  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12 / 2555 

โดยกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบ (1.1_6_02), (1.1_6_03), 
(1.1_6_04), (1.1_6_05) 
หลักฐานอ้างอิง : 

1.1_6_01 บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินโครงการ 
1.1_6_02 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2555  วันที่ 28 มีนาคม 2555 วาระที่ 3.2       
1.1_6_03 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2555  วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 วาระที่ 3.3 
1.1_6_04 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2555  วันที่ 24 ตุลาคม 2555 วาระที่ 3.3 
1.1_6_05 สรุปรายผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ 

 
 
 

file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/รายงานผลโครงการไตรมาส%201.xls
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/รายงานผลโครงการไตรมาส%202.xls
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/รายงานผลโครงการไตรมาส%202.xls
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/รายงานผลโครงการไตรมาส%202.xls
file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/บันทึกติดตามโครงการ%20ไตรมาสที่%201-4.pdf
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 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงาน
ผลต่อกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะแพทยศาสตร์ ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เมื่อครบรอบ
ระยะเวลาตามแผน (12 เดือน) จ านวน 26 กลยุทธ์ 37 ตัวชี้วัด บรรลุทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด ซึ่งด าเนินการโดยงาน
นโยบายและแผน และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณา ครั้งที่ 12/2555  วันที่ 24 
ตุลาคม 2555 วาระที่ 3.3 (1.1_7_01)  
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1.1_7_01 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ครั้งที่ 12/2555  วันที่ 24 ตุลาคม 2555 วาระที่3.3 

 
 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 คณะแพทยศาสตร์ น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
คณะ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีในรอบปีงบประมาณ 
2556 โดยด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  ในช่วง 3 กันยายน 2555 และ 
12 ตุลาคม 2555  ณ ห้อง Convention  ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์  และวันที่ 28-29 ตุลาคม 2555 
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (1.1_8_01) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับ แล้ว
เสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ฉบับปรับปรุง) (1.1_8_02) เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 13  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 3.3 (1.1_8_03) ต่อมาทีม
ผู้บริหารได้จัดประชุม โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับร่วมทบทวนและท าความเข้าใจและตรวจสอบความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2556  เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2556  และ 24-25 มกราคม 2556 (1.1_8_04) เพื่อให้การด าเนินงานของคณะแพทยศาสตร์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
หลักฐานอ้างอิง : 

1.1_8_01 สรุปโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
1.1_8_02 เอกสารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (ฉบับปรับปรุง)  
1.1_8_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13 วันที่ 28 พฤศจิกายน  

2555 วาระที่ 3.3   
1.1_8_04 บันทึกขออนุมตัิโครงการประจ าปีเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

8 ข้อ 
 

file:///E:/SAR%202555%20%20องค์%201%20คณะ/strategic_2.pdf
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 8 8 8 
ผลด าเนินการ ข้อ 8 8 8 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (อัตลักษณ์ของนิสิต มศว) 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 

 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์นิสิต “มีทักษะสื่อสาร” เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรรมการประจ าคณะ(16.1_1_01) ได้น าอัตลักษณ์ดังกล่าว
มาด าเนินการโดยมีการก าหนดกลยุทธ์ที่ sP2 (16.1_1_02) และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
นสิิต “มีทักษะสื่อสาร”  
หลักฐานอ้างอิง : 
16.1_1_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 

วาระที่ 3.5 (มติที่ประชุมเห็นชอบอัตลักษณ์ “มีทักษะสื่อสาร”) 
16.1_1_02 กลยุทธ์ที่ sP2 

 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ได้วางระบบให้คณาจารย์และบุคลากร ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งสโมสรนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบในการน าอัตลักษณ์ของนิสิตไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 (16.1_2_01) กิจกรรมของสโมสรนิสิตด้านการสื่อสาร เช่น โครงการ
ละครเวทีส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณ์นิสิตแพทย์ เรื่องติณณภพ (16.1_1_02), (16.1_2_03) และจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้สอดแทรกกิจกรรมด้านทักษะสื่อสาร เช่น ทักษะการส่ือสารกับผู้ป่วยและญาติ 
หลักฐานอ้างอิง : 

16.1_2_01 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทยช์ั้นปทีี่ 1-6  
16.1_2_02 โครงการละครเวทีส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณ์นิสิตแพทย์ เรื่องติณณภพ  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ Auditorium ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 
16.1_2_03 Poster ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ติดประกาศทั้งฝั่งประสานมิตร และองครักษ์ 
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หลักฐานอ้างอิง : 
16.1_2_04 Poster ประชาสัมพันธ์ติณณภพ  

 
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ ท่ีสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินของมหาวิทยาลัย โดยการสุ่มตัวอย่างจาก
อาจารย์และบุคลากร ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 423 คน จากทั้งหมด 1,277 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 ซึ่งมี
ผลการประเมินเท่ากับ 4.16  (16.1_3_01), (16.1_3_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

16.1_3_01 แบบฟอร์มความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ทักษะสื่อสารของบุคลากร”   
16.1_3_02 สรุปแบบประเมินความคิดเหน็ของบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับการเสริมสร้างอัตลกัษณ์  

“ทักษะสื่อสารของนิสิต”  
 
 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ผลการด าเนินงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตด้านการมีทักษะสื่อสาร ท าให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วย ซึ่งมีตัวอย่างหนังสือขอบคุณจากผู้ป่วยหรือญาติชมเชยการให้ค าปรึกษาของนิสิตและแพทย์ประจ าบ้าน 
(16.1_4_01) 
หลักฐานอ้างอิง :  

16.1_4_01 หนังสือขอบคุณจากผู้ป่วยหรือญาติชมเชยการให้ค าปรึกษาของนิสิตและแพทย์ประจ าบ้าน 
 
 5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 นายแพทย์รัฐพร บ ารุงผล เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทย์ดีเด่นประจ าปี 2555 
จากมูลนิธิพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยคะแนนการให้รางวัลพิจารณาจากเกณฑ์
ความสามารถด้านการสื่อสาร โดยผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการมูลนิธิ และนางสาวรัชฎาภรณ์ ประมง
ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ดีเด่น (16.1_5_01, 16.1_5_02) 
หลักฐานอ้างอิง :  

16.1_5_01 ภาพถ่ายผู้ที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณบัณฑิตดีเด่นประจ าปี 2555  
16.1_5_02 ประกาศนียบัตรรางวัลน าเสนอผลงานวิจยัประเภทโปสเตอร์ดีเด่น 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 5 ข้อ 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 4 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.16.1.1 : ผลการบริหารคณะให้เกิดอัตลักษณ์ (อัตลักษณ์ของนิสิตแพทย์ มศว) 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 

 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 คณะแพทยศาสตร์ได้ก าหนดอัตลักษณ์นิสิตแพทย์เพิ่มเติมจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในประเด็น 
“สื่อสารด้วยใจ” โดยคณะมีการก าหนดกลยุทธ์ sP2 และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนิสิต 
“สื่อสารด้วยใจ” โดยมีการจัดประชุมก าหนดอัตลักษณ์ในการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร  ณ  ภูเขางามรีสอร์ท 
เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554 (16.1_1_01) ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิตให้ความคิดเห็น  เช่น   
ศิษย์เก่า นิสิตแพทย์ปัจจุบัน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา คณาจารย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และทีมสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข และการประชุมยุทธศาสตร์ในการระดมความคิดและให้ความคิดเห็น  เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555  ณ 
บ้านนารีสอร์ท วาระที่ 3.1.1  (16.1_1_02) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 25 มกราคม 2555 วาระที่ 3.1.1 (16.1.1_1_03) และครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 วาระที่ 3.5 
(16.1.1_1_04) มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 6 ทราบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนิสิตของ มศว และของ
คณะแพทยศาสตร์ โดยผ่าน Poster, Dean’s report,  website ของคณะ ติดประกาศหน้าหอพัก บริเวณอาคารเรียน 
และแจ้งให้ทุกภาควิชาได้ประชาสัมพันธ์สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
หลักฐานอ้างอิง : 
16.1.1_1_01 สรุปการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร  เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554  
16.1.1_1_02 โครงการประชุมยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2555 ณ บ้านนารีสอร์ท จ.นครนายก  
16.1.1_1_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555     

วาระที่ 3.1.1 
16.1.1_1_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 

วาระที่ 3.5 (มติที่ประชุมเห็นชอบอัตลักษณ์ “มีทักษะสื่อสารและส่ือสารด้วยใจ”)  
16.1.1_1_05 รูปภาพประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
16.1.1_1_06 รูปภาพประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์นิสิต คณะแพทยศาสตร์ 
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หลักฐานอ้างอิง : 
16.1.1_1_07 Dean’s report  
16.1.1_1_08 รายวิชาที่สอดแทรกอัตลักษณ์ 

 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ได้วางระบบให้คณาจารย์และบุคลากร ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งสโมสรนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบในการน าอัตลักษณ์ของนิสิตไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 (16.1.1_2_01) กิจกรรมของสโมสรนิสิตด้านการสื่อสาร เช่น โครงการ
ละครเวทีส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณ์นิสิตแพทย์ เรื่องติณณภพ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
สอดแทรกกิจกรรมด้านทักษะสื่อสาร เช่น ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ  (16.1.1_1_02), (16.1.1_2_03), 
(16.1.1_2_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

16.1.1_2_01 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 
16.1.1_2_02 โครงการละครเวทีส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณ์นิสิตแพทย์ เรื่องติณณภพ  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ Auditorium ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 
16.1.1_2_03 Poster ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ติดประกาศทั้งฝั่งประสานมิตร และองครักษ์ 
16.1.1_2_04 Poster ประชาสัมพันธ์ ติณณภพ  

 
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ ท่ีสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินของคณะ โดยการสุ่มตัวอย่างจากอาจารย์
และบุคลากร ซึ่งมีตอบแบบสอบถาม จ านวน 423 คน จากทั้งหมด 1,277 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 ซึ่งมีผลการ
ประเมินเท่ากับ 3.85 (16.1.1_3_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

16.1.1_3_01 แบบประเมนิและสรุปความคิดเหน็เกี่ยวกบัการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “สื่อสารด้วยใจ”   
 
  4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 คณะมผีลการด าเนินงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตด้านการสื่อสารด้วยใจ ท าให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่มีความชัดเจน ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย ซึ่งมีตัวอย่างหนังสือขอบคุณจากผู้ป่วยหรือญาติชมเชยการให้ค าปรึกษาของ
นิสิตและแพทย์ประจ าบ้าน (16.1.1_4_01) 
หลักฐานอ้างอิง :  
16.1.1_4_01 หนังสือขอบคุณจากผู้ป่วยหรือญาติชมเชยการให้ค าปรึกษาของนิสิตและแพทย์ประจ าบ้าน 
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 5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาต ิในประเด็นท่ีเกี่ยวกบัอัตลกัษณ ์
 นายแพทย์รัฐพร บ ารุงผลเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทย์ดีเด่นประจ าปี 2555 

จากมูลนิธิพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (16.1.1_5_01) โดยคะแนนการให้รางวัลพิจารณา
จากเกณฑ์ความสามารถด้านการส่ือสาร โดยผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการมูลนิธิ  
หลักฐานอ้างอิง :  
16.1.1_5_01 ประกาศนียบัตรเกียรติคุณบัณฑิตดีเด่นประจ าปี 2555 จากมูลนิธิพระมหิตลาธิเบศ อดุลย

เดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 5 ข้อ 
 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2555 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลตรวจประเมนิ 

เป้าหมาย ข้อ 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -   

 
ตวับ่งชี้ สมศ.16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามโครงการติดตามบัณฑิต (16.2_0_01) ระหว่างตุลาคม 2555-
พฤษภาคม 2556  โดยผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตแพทย์ ปี 2555 (ส ารวจบัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2554 ที่
ใช้ทุนไปแล้ว 1 ปี) มีความคิดเห็นในด้านความสามารถ “ทักษะสื่อสาร” อยู่ในระดับ 3.90 จากคะแนนเต็ม 5 
(16.2_0_02, 16.2_0_03) 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

16.2_0_01 โครงการติดตามประเมินผลบณัฑิต  
16.2_0_02 แบบฟอร์มแบบประเมินคณุภาพบัณฑิต ปี 2555  
16.2_0_03 สรุปผลการประเมนิคุณภาพบณัฑิต ปี 2555 
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รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมินตนเอง ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย คะแนน 3.51 3.51 3.51 
- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

คะแนน
รวม 

442.96 376.2 376.2 

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิทั้งหมด คน 113 95 95 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต คะแนน 3.92 3.96 3.96 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.16.2.1 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามโครงการติดตามบัณฑิต ระหว่างตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556 
(16.2.1_0_01) โดยผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตแพทย์ ปี 2556 (ส ารวจบัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2554 ที่ใช้
ทุนไปแล้ว 1 ปี) มีความคิดเห็นในด้านความสามารถ “สื่อสารด้วยใจ” อยู่ในระดับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5 
(16.2.1_0_02, 16.2.1_0_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 
16.2.1_0_01 โครงการติดตามประเมินผลบณัฑิต  
16.2.1_0_02 แบบฟอร์มแบบประเมินคณุภาพบัณฑิต ปี 2555 
16.2.1_0_03 สรุปแบบประเมินคณุภาพบัณฑิต ปี 2555 

 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 
2555 

ประเมินตนเอง ผลตรวจประเมนิ 
เป้าหมาย คะแนน 3.51 3.51 
- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ 

คะแนนรวม 373 373 

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิทั้งหมด คน 95 95 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต คะแนน 3.93 3.93 
การบรรลุเป้าหมาย -   
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ตัวบ่งชี้ สมศ.17 : ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.ณรงคช์ัย ยิ่งศักดิ์มงคล / อ.ดร.สุธีร์  รัตนะมงคลกลุ / นพ.อรุณชัย แสงพานชิย ์
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสมุาลี มณีวงษ ์
 1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ 

มีการก าหนดเอกลักษณ์ของคณะ ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”  โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2555 วาระที่ 3.5 โดยก าหนดอยู่ในกลยุทธ์ที่ 6 (Alliances) กลยุทธ์ sAl 1 โดยด าเนินการร่วมกับ
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย   
หลักฐานอ้างอิง : 

17_1_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555         
วาระที่ 3.5 

 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ โดยสร้างเครือข่าย
และการท างานร่วมกับสังคมเชิงรุก ชุมชนในพื้นที่ 3 ต าบล คือ รพ.สต.ชุมพล รพ.สต.บึงศาล และรพ.สต.คลองใหญ่ ใน
อ าเภอองครักษ์  ที่ ศกพ. รับผิดชอบ ซึ่งมีภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมเป็นผูจ้ัดการเรียนการสอนและน านิสิต
แพทย์ไปร่วมพัฒนาชุมชน 3 ต าบล ในรายวิชา วช 501 (17_2_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

17_2_01 รายละเอียดรายวิชา วช 501 
 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น 
เป็นผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 423 คน จากจ านวนอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด 1,277 คิดเป็นร้อยละ 33.12 
ซึ่งมีผลการประเมินเท่ากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 (17_3_01), (17 _3_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

17_3_01 แบบฟอร์มการประเมนิความคิดเหน็ของอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์  

17 _3_02 สรุปแบบประเมินความคิดเหน็  
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 4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพให้ชุมชน 3 ต าบลมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคมที่ศูนย์การแพทย์ฯ รับผิดชอบ และให้การรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิให้กับชุมชนในพื้นที่ 
สปสช เขต 4 ดังหลักฐานผลส าเร็จของการด าเนินงานการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน (ตัวบ่งชี้ สกอ.5.1, สกอ.
5.2, สมศ.8, สมศ.9 และ สมศ.18.2) 
หลักฐานอ้างอิง : 

17_4_01 หลักฐานเครือข่ายการรักษาพยาบาลในระดบัตติยภูมใิห้กบัชุมชนในพื้นที่ สปสช เขต 4  
 
 5.คณะมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีก าหนด และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 คณบดีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ข่ายในการดูแลรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิกับ
ชุมชนในพื้นที่ของ สปสช เขต 4 เช่น การล้างไตผ่านช่องท้อง การดูแลทารกแรกเกิด เป็นต้น 
หลักฐานอ้างอิง : 

17_5_01 ภาพถ่ายการลงนามบนัทึกข้อตกลง MOU   
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
5 ข้อ 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 3 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 3.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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ตัวบ่งชี้สมศ.17.1.1 : ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ / รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทอง

สะอาด /ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ / รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พศิิษฐ์ / รศ.ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 
 1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดเอกลักษณ์ของคณะเพิ่มเติมจากเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามบริบทของ
คณะ คือเน้น “ความเป็นนานาชาติ”  โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2555 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 วาระที่ 3.5 (17.1.1_1_01) และก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่มุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ โดยก าหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ ที่ 6 (Alliances) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือ/
หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วม Nottingham ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (Academic passion) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์ในต่างประเทศ 

 นอกจากนี้คณะได้เสนอหลักสูตรนานาชาติผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัยและบรรจอุยูใ่นแผนแมบ่ทของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ  ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา นานาชาติ ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพ
การแพทย์ นานาชาติ 

ได้มีการก าหนดกลยุทธ์สร้างเครือข่ายกับนานาชาติ โดยการลงนาม MOU ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ใน
ต่างประเทศ จ านวน 6 แห่ง (อเมริกา, อังกฤษ, เยอรมัน, เกาหลี, มาเลเซียและจีน) (17.1.1_1_02) และมีการ
ด าเนินการโครงการร่วมกัน เช่น โครงการอบรมผู้น าด้านการบริหาร (LEAD) ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 24 
มีนาคม 2556 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย South Florida  
หลักฐานอ้างอิง : 
17.1.1_1_01 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะครั้งที ่2/2555 วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 วาระที่ 3.5 
17.1.1_1_02 เอกสารการลงนาม  MOU  

 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 คณะแพทยศาสตร์มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ และพบว่าต้องการเข้าเรียน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม Nottingham) เป็นจ านวนมาก และปริมาณนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขัน
เข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการร่วม Nottingham มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แตเ่นือ่งจากขอ้จ ากดั
ในการรับนิสิตของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม Nottingham) ไม่เกิน 12 คน คณะแพทยศาสตร์จึงได้มี
แนวคิดในการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ โดยจัดประชาพิจารณ์หลักสูตรนานาชาติใหม่ ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2555 (17.1.1_2_01) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 
(17.1.1_2_02) และมีมติให้เปิดหลักสูตรได้  คณบดียังได้เชิญนิสิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม 
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Nottingham) มาปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ห้องยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการระดมความคดิเหน็
ที่จะพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติในศูนย์การแพทย์ฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารพรีคลินิกได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา และสาขาชีวภาพการแพทย์ นานาชาติ และแจ้งให้คณาจารยภ์าควิชาพรคีลนิกิ
ทั้งหมดได้รับทราบ  
หลักฐานอ้างอิง : 
17.1.1_2_01 โครงการประชาพิจารณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น  

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 
17.1.1_2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 

 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะแพทยศาสตร์ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นของคณะในการเสริมสร้างเอกลักษณ์คือ “ความเป็นนานาชาติ”  เป็นจ านวน  
550 ฉบับ เป็นผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  325 คน จากจ านวนอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด 1,277 คิดเป็นร้อย
ละ 25.45  ซึ่งมีผลการประเมินเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5 17 (1.1_3_01), (17.1.1 _3_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 
17.1.1_3_01 แบบฟอร์มการประเมนิความคิดเหน็ของอาจารย์และบุคลากร เกี่ยวกบัการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ “ความเป็นนานาชาติ” 
17.1.1 _3_02 สรุปแบบประเมินความเห็นของผูเ้รียนและบุคลากรเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับเอกลกัษณ์“ความเป็นนานาชาติ” 
 
 4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะและเกิด
ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

คณะแพทยศาสตร์สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีศักยภาพทางวิชาการระดับนานาชาติและสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 2015 จะท าให้ประเทศไทยมีความพร้อมและได้เปรียบในการ
แข่งขัน (17.1.1_4_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 
17.1.1_4_01 CAR หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (โครงการร่วม Nottingham) 

 
 5. คณะมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีก าหนด และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้เป็นที่ยอมรับและอ้างถึงในเวทีประชุมระดับประเทศของ กสพท. ในการประชุม
แพทยสภา และในโรงเรียนนานาชาติ ว่ามีการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์ (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
Nottingham) ซึ่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากแพทยสภาให้เป็นคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์
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และนโยบายทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (17.1.1_5_01) ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติเพื่อ
รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 2015 และใน Website ของ USF, Nottingham ได้มีการแสดงข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ MEDSWU ด้วย (17.1.1_5_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 
17.1.1_5_01 ค าส่ังแต่งตั้งจากแพทยสภา 
17.1.1_5_02 Website ของ USF, Nottingham 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 
2555 

ประเมินตนเอง ผลตรวจประเมนิ 
เป้าหมาย ข้อ 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -   
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องค์ประกอบท่ี 2 
การผลติบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสตูร 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกการเปดิหลกัสูตรตามระบบของมหาวิทยาลยั (2.1_1_01) และหลกัสูตร
ทั้งหมด 7 หลกัสูตรไดด้ าเนนิการปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (2.1_1_02) 
ในปีการศึกษา 2555 และไม่มหีลักสตูรใหมเ่ปดิในปกีารศึกษา 2555 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.1_1_01 คู่มือการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (หน้าที่ 1-9)    
2.1_1_02 คู่มือหลักสูตร 7 หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555   

 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัย  (2.1_2_01) 

หลักฐานอ้างอิง : 
2.1_2_01 คู่มือการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัย (หน้าที่ 10)   

 
 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีก าหนดในภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 7 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร  และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร  

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 
(โครงการร่วมฯ) ปีการศึกษา 2552 ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 2548 ใช้กับนิสิตปี
การศึกษา 2552-2554 และคณะแพทยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2555 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) (2.1_3_01)หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรวิชาชีพได้ผ่านการรับรอง
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จากแพทยสภา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2555 (2.1_3_02) ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตมีรายวิชาที่ใช้ มคอ 3 ทั้งหมด 6 รายวิชา  

- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ในปีการศึกษา 2555 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีรายวิชาที่ใช้ มคอ. 3 
ทั้งหมด 37 รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีรายวิชาที่ใช้ มคอ. 3 ทั้งหมด 38 รายวิชา และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มีรายวิชาที่ใช้ มคอ. 3 ทั้งหมด 24 รายวิชา (2.1_3_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.1_3_01 คู่มือหลักสูตร 7 หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555  
2.1_3_02 เอกสารรับรองหลักสูตรจากแพทสภา เลขที่ พส 012/48 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
2.1_3_03 รายวิชาที่จัดท า มคอ. 3 ในปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   

 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
 ใน 7 หลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาปี 2548 และมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( มคอ. ของ สกอ.)ในปีการศึกษา 
2555 โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร ท าหน้าที่รับผิดชอบ/ บริหาร/ ก ากับติดตาม/ ประเมิน/ 
ปรับปรุงหลักสูตร (2.1_4_01) (2.1_4_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.1_4_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
2.1_4_02 รายงานผลการประเมินหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร 

 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากบัให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

ใน 7 หลักสูตรมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบ/ บริหาร/ ก ากับติดตาม/ ประเมิน/ 
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งขณะนี้ได้มีการพัฒนาทั้ง 7 หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (2.1_5_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.1_5_01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 7 หลักสูตร  
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 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างคณะท่ีเกี่ยวข้องนอกสถาบันกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพ
ท้ังหมด ทุกระดับการศึกษา 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับแพทยสภาและ
สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องครบทุกหลักสูตร 

หลักสตูร สถาบันวิชาชีพ/ สมาคม 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(ปรับปรุงปี พ.ศ. 2555) 

-  มีการแต่งตั้งกรรมการแพทยสภาเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2.1_6_01) 

- ประชุมร่วมกนักับ กสพท. และแพทยสภาในการพัฒนา
ปรับปรุงหลกัสูตร (2.1_6_02) 

- แพทยสภามาท าการประเมินหลักสูตรตาม มคอ ของ 
สกอ ในวันที่ 4-5 กันยายน 2555 (2.1_6_03) 

-  ส่งนิสิตไปเรียนรายวิชาเลือกกับโรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันผลิตแพทย์อ่ืนๆ ซึ่ง
ได้รับผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร (2.1_6_04) 

-  ตรวจเยี่ยมบัณฑิตและได้รับการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต
(2.1_6_05) 

2.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                 
(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ และคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราช
อาณาจักร) (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2555) 

-  มีการแต่งตั้งกรรมการแพทยสภาเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (2.1_6_01) 

- ประชุมร่วมกนักับ กสพท. และแพทยสภาในการพัฒนา
ปรับปรุงหลกัสูตร (2.1_6_02) 

-  แพทยสภามาท าการประเมินหลักสูตรตาม มคอ ของ 
สกอ ในวันที่ 4-5 กันยายน 2555 (2.1_6_03) 

-  สัญญาลงนามความร่วมมือกับ Nottingham University 
-  ส่งนิสิตไปเรยีนรายวชิาเลือกกบัโรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบนัผลิตแพทย์อื่นๆ ซึ่ง
ได้รับผลการประเมนิมาพัฒนาหลกัสูตร (2.1_6_04) 

-  ตรวจเยี่ยมบณัฑิตและได้รับการประเมินโดยผูใ้ช้
บัณฑิต (2.1_6_05) 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.1_6_01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2.1_6_02 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย    
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หลักฐานอ้างอิง : 
2.1_6_03 รายงานการประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตจากแพทยสภา เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 

2555   
2.1_6_04 สรุปการส่งนิสิตแพทย์ไปเรยีนรายวชิาเลือก ณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ

คณะแพทยศาสตร์สถาบนัต่างๆ   
2.1_6_05 สรุปผลการตรวจประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต   

 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

มีหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก จ านวน 5 หลักสูตร จาก 7 หลักสูตรคิดเป็น ร้อยละ 71.43 
 
 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 

จ านวนนิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 57 คน จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 858 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ 

ครบถ้วนตามเกณฑ์เพิ่มเตมิ
มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 4 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 4.00 4.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ ์
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอารีรัตน์ ศรีวรกุล / คุณรชันีพร  อุปไมย ์

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาตรี คน 8 4 4 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาโท คน 11 11 11 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอก คน 197 205 205 
- จ านวนอาจารย์ประจ านับรวมอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ คน 216 220 220 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า ร้อยละ 91.20 93.18 93.18 
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปทีี่ผ่านมา (2554) 

ร้อยละ 2.46 1.98 1.98 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

- 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได ้

 

หลักฐานอ้างอิง : 
2.2_1_01 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปกีารศึกษา 2555 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

(ปริญญาตร,ี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
2.2_1_02 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปกีารศึกษาที่ผ่านมา (2554) จ าแนกตามวุฒิ

การศึกษา (ปรญิญาตร,ี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
สามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังน้ี 
แนวทางท่ี 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 
60 ขึ้นไป  
แนวทางท่ี 2 ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปทีี่ผ่านมาที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 : อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ ์
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอารีรัตน์ ศรีวรกุล 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
สามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ดังน้ี 
          แนวทางท่ี 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

          แนวทางท่ี 2 ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 30.00 30.00 30.00 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งอาจารย์ คน 114 121 121 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) คน 67 65 65 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) คน 31 30 30 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) คน 4 4 4 
- จ านวนอาจารย์ประจ านับรวมอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ คน 216 220 220 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทางวิชาการในระดบัรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย ์

ร้อยละ 16.20 15.45 15.45 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่ง 
รศ. และ ศ. รวมกันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (2554) 

ร้อยละ 2.69 -0.75 -0.75 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 2.70 2.57 2.57 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

- 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได ้

 

หลักฐานอ้างอิง : 
2.3_1_01 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปกีารศึกษา 2555 จ าแนกตามต าแหน่งทาง

วิชาการ (อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์) 
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หลักฐานอ้างอิง : 
2.3_1_02 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปกีารศึกษาที่ผ่านมา (2554) จ าแนกตาม

ต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์, ผูช้่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย)์ 
 
ตัวบ่งชี้ 2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์ / นพ.อรุณชยั แสงพานชิย ์
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอารีรัตน์ ศรีวรกุล / คุณสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ / เกษทพิย์ ปลื้มวงษ ์
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 8 ในหัวข้อ O 
และ S ของ ROADMAPS คือ Organization learning / Learning organization และ Staff focus 

1. แผนบริหารบุคลากร โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากจ านวนบุคลากร และประเภทของบุคลากร (สาย
วิชาการ/สายสนับสนุน)เพื่อการบริหารให้เหมาะสมกับพันธกิจในแต่ละด้าน ซึ่งพิจารณาในประเด็นบริหาร
อัตราก าลัง บริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันและการขาดแคลนในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น การ
ขอต าแหน่งเพิ่ม การปรับเปลี่ยนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระงาน การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการให้สูงข้ึน โดยใช้ KPI รายบุคคล เป็นเครื่องมือในการติดตามผล  

2. แผนพัฒนาบุคลากร ส ารวจความต้องการในการอบรม (Training needs) และมีคณะกรรมการ
พิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งท าหน้าที่จัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และสายสนับสนุน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา และก าหนดเป็นทุนพัฒนาที่มีเกณฑ์เฉลี่ยคือ ปีละ10,000 (โดย
เฉล่ีย) บาทต่อคนส าหรับอาจารย์ และ 5,000 บาทต่อคนส าหรับสายสนับสนุน นอกจากนี้ คณะและมหาวิทยาลัย
มีการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาดูงานและประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

- ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ านวน  3,000,000 บาท 
- ทุนศกึษาต่อ/ฝึกอบรมส าหรบับุคลากรสายสนับสนนุ จ านวน 1,000,000 บาท 
- ทุนประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 2,000,000 บาท 

แผนพัฒนาบุคลากร ก าหนดให้อาจารย์แพทย์ใหม่จากทุกภาควิชา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารคณะ
แพทยศาสตร์ จังหวัดนครนายก และวันที่ 7-10 สิงหาคม 2555 ณ ทวารดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกอบด้วย 
เทคนิคการสอนและการวัดผลการเรียนของนิสิตแพทย์  

นอกจากนี้มีแผนของภาควิชาพรีคลินิกจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงและจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล มีการจัดอบรมโปรแกรมช่วยสอนอย่างเช่น 
Moodle, e-learning และคู่มือการเรียนการสอน online ใน Website คณะ  
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หลักฐานอ้างอิง : 
2.4_1_01 รายงานผลการส ารวจความต้องการในการอบรม (Training needs) ของสายสนับสนนุ 
2.4_1_02 สรุปแบบประเมินการพัฒนาบุคลากรเพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน 
2.4_1_03 แผนกรอบอัตราก าลังระยะ 4 ปี  
2.4_1_04 แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร  
2.4_1_05 ทุนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2555  
2.4_1_06 เกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สงูขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการ (career path)  
2.4_1_07 เกณฑ์การก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน ของบุคลากรสายสนับสนุน (career path)                

 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 มีรองคณบดีและคณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณาทุน เพื่อก ากับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์และสายสนับสนุนเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และมีการวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการ ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ในช่วงเดือนกันยายน 2555 และสายสนับสนุน มีการวิเคราะห์ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2555 
โดยผ่านโครงการทุนพัฒนาบุคลากรและตัวชี้วัด KPI รายบุคคลและติดตามตัวบ่งชี้ที่หัวหน้างานมอบหมาย เช่น 
“จ านวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเองของบุคลากร” 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.4_2_01 เอกสารตัวบ่งชี้ (KPI) จ านวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2.4_2_02 ค าส่ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2.4_2_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบคุคล 
2.4_2_04 สรุปผลการวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะมีการจัดสวัสดิการด้านเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รางวัลอาจารย์
ผู้สอนดีเด่น ให้รางวัลเบี้ยขยันกับบุคลากรสายสนับสนุน การจ่ายค่า RWให้แก่อาจารย์แพทย์ การจัดสรรทุนค่าเล่า
เรียนบุตรแก่บุคลากรผู้มีรายได้น้อย และการจัดรถรับ-ส่ง ให้บริการแก่บุคลากร มีการก าหนดตัวชี้วัดการส่งเสริม
สุขภาพรายบุคคล โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับด้านสวัสดิการ ผลคะแนนเท่ากับ  
3.08   
หลักฐานอ้างอิง : 

2.4_3_01 ประกาศสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.4_3_02 สรุปรายงานการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 

2.4_3_03 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ 
2.4_3_04 ค าสั่งที่ 150/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัล
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หลักฐานอ้างอิง : 
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2555 

2.4_3_05 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนค่าเล่าเรียนบุตรแก่บุคลากรผู้มีรายได้น้อย / ภาพถ่าย 
2.4_3_06 MED NEWS Weekly ประชาสัมพันธ์การยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ 
2.4_3_07 สรุปผลประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการบุคลากร ประจ าปี 2555 
2.4_3_08 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 
2.4_3_09 แบบฟอร์มตัวชี้วัดการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล (competency) 

 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการติดตามและประเมินผลผ่านตัวบ่งชี้ระดับภาควิชาของตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 ระบบการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และตัวบ่งชี้ มศว ภ. 2.5 ข้อ 6  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามผ่านระบบ KPI รายบุคคล จ านวนสื่อการเรียนการสอน
อิเลคทรอนิกส์ (e-learning) ที่ผลิตขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต   
หลักฐานอ้างอิง : 

2.4_4_01 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
2.4_4_02 แบบประเมินการพัฒนาบุคลากรโดยหัวหน้างาน หลังจากอบรม 1 เดือน  
2.4_4_03 สรุปจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาผู้รายงานผลน าความรู้และทักษะไปใช้ 

 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะแพทยศาสตร์มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
และองค์กรแพทย์ และมีการเผยแพร่ผ่าน web site ของคณะแพทยศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ตั้งคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อควบคุมดูแลบุคลากรด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการตั้งตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ (SM8 SM9) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรที่บรรจุใหม่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และจัดอบรมปฐมนิเทศที่ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแพทย์ใช้ทุน พยาบาลและบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรจุใหม่ทุกคน  
หลักฐานอ้างอิง : 

2.4_5_01 รายงานการประชุมองค์กรแพทย์  
2.4_5_02 จรรยาบรรณอาจารย์แพทย์ มศว 
2.4_5_03 โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี 2555 
2.4_5_04 ธรรมนูญองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุโดย
ประเมินตาม KPI ของแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง และน าเสนอในที่
ประชุมแถลงผลงานผู้บริหารประจ าปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  
หลักฐานอ้างอิง : 

2.4_6_01 เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงานผู้บรหิารประจ าป ีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 
 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากร สายสนับสนุน 
 มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ โดยจัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะใน
ประเด็นการปรับปรุงค่าตอบแทนตามภาระงาน ตามสาขาขาดแคลน และตามเป้าหมายของคณะแพทยศาสตร์ 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.4_7_01 แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (ประจ าปีงบประมาณ 2554-2558) 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
7 ข้อ 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 7 7 7 
ผลด าเนินการ ข้อ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้นี้มหาวิทยาลยัเปน็ผู้ด าเนินการ จึงใช้คะแนนประเมินของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบ่งชี้ 2.5.1 : สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ / ผศ.นพ.นภดล  พนอ าพน 
ผู้รายงานข้อมลู : ว่าที่ร.ต.สมพจน์ หวลมานพ / คุณศิริพรรณ  ตันติวชัรประกาย /  

นายเฉลิม  สุวรรณะ 
 1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 คณะแพทยศาสตร์  จัดให้มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีนโยบายใช้ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 Digital ด้านการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน มีระบบ A-Tutor และ Moodle ที่บรรจุบทเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เฉพาะในปีการศึกษา 2555 มีคณาจารย์จ านวน 19 คน (2.5.1_1_01) ใช้วิธีการสอน
ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ และมีจ านวนรายวิชาสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 26 รายวิชา ส่วนต าราเรียน 
หนังสือประกอบการเรียนการสอน คณะฯได้มองถึงอนาคตจึงพยายามจัดหาฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ฐานข้อมูล  
UpToDate, ProQuest, Access Medicine, MD Consult, The Cochrane Library, และฐานข้อมูล  Clinical  
Key  ตลอดจนมีการจัดการอบรมสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ให้ทั้ง นิสิต และอาจารย์ นอกจากนี้ยังมี    
E-Book ได้แก่ book@ovid และ E-brary เพิ่มข้ึนจ านวน 53 รายการ  (2.5.1_1_02, 2.5.1_1_03) 

ในปีการศึกษา 2555 คณะแพทยศาสตร์ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลโดย
จัดเป็นห้องบริการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ 30 เครื่องและคอมพิวเตอร์แบบสื่อสาร
ทั่วไปชนิดพกพา (I-pad) จ านวน 4 ชุด นอกจากนี้คณะยังมีบริการสนับสนุนให้นิสิตสามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย
อย่างกว้างขวางโดยจัดให้มีจุดบริการ WIFI ในพื้นที่ของอาคารคณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตรและองครักษ์ ศูนย์
การแพทย์ฯ และหอพักนิสิตแพทยศาสตร์ทุกตึก รวมจ านวนทั้งสิ้น 159 จุด โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
รับทราบ (2.5.1_1_04, 2.5.1_1_05, 2.5.1_1_06) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.5.1_1_01 สรุปรายชื่ออาจารย์ และรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.5.1_1_02 โครงการจัดอบรมสืบคน้ข้อมูล 
2.5.1_1_03 ภาพถ่ายการอบรมสืบค้นข้อมูล 
2.5.1_1_04 ป้ายประชาสัมพนัธ์ และภาพจุดให้บรกิาร WIFI 
2.5.1_1_05 ประเมินความพึงพอใจ ของนิสิต 
2.5.1_1_06 รายละเอียดในการจัดการงบประมาณ 
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 2. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ดา้นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
  คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 64 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน 59 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 5 ห้อง อยู่ใน 4 อาคาร คือ อาคารคณะ
แพทยศาสตร์ตึก 15 อาคารกายวิภาคศาสตร์ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และอาคารคณะแพทย์ฯ 
องครักษ์ (2.5.1_2_01) ซึ่งในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการศึกษาและ
จุดเชื่อมต่อ WIFI ชนิด enterprise เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน (2.5.1_2_02) ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวมี งานแพทยศาสตร์ งานโสตทัศนศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผู้รับผิดชอบ 
ควบคุมให้มีความพร้อมในทุกภาคการศึกษา โดยมีข้อปฏิบัติและตารางในการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการติด
บริเวณหน้าห้อง (2.5.1_2_03) รวมทั้งมีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอโดยในทุกภาคการศึกษามีการ
รายงานสรุปผลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษาเสนอให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบรับทราบ ในปี
การศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงห้องเรียนห้องใหญ่ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ เพื่อรองรับจ านวนนิสิตที่จะเพิ่มขึ้น 
(2.5.1_2_04, 2.5.1_2_05) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.5.1_2_01 สรุปจ านวนห้องเรียน และห้องปฏิบัตกิาร (พรีคลินิก, เครื่องมือกลาง, ห้อง MDL) 
2.5.1_2_02 ภาพถ่ายอุปกรณ์การศกึษา และจดุบริการ WIFI (งานโสต, งาน IT) 
2.5.1_2_03 ระเบียบข้อปฏิบตัิการ ตารางการใช้ห้อง   
2.5.1_2_04 รายงานสรุป/สถิตกิารใชห้้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร และอุปกรณ์การศึกษาประจ าปี 
2.5.1_2_05 สรุปผลความพึงพอใจ 

 
 3. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ
หรือพื้นท่ีนันทนาการ เป็นต้น 
 คณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ โดยจัดให้มี
ห้องบริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวกกับ
ผู้รับบริการ (2.5.1_3_01) และมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ตู้ยาสามัญ ห้องพยาบาล ฯลฯ เพื่อให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่นิสิต นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ส าหรับจัดกิจกรรม
นันทนาการ โดยจัดให้มีห้องชมรม สโมสรนิสิตทั้งสองวิทยาเขต มีบริเวณที่นั่ง ได้พักผ่อนพบปะพูดคุย มีเครื่อง
ดนตรี เครื่องออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬารวมถึงสนามกีฬาที่เป็นของคณะดูแล และมหาวิทยาลัยดูแล ส่วนของ
ห้องสมุดมีโซนที่เปิดให้นิสิตได้เข้าใช้ช่วงนอกเวลาราชการ ที่มีโต๊ะ ตู้น้ าดื่ม โดยเป็นห้องปรับอากาศ ให้บริการนิสิต
ใช้อย่างพอเพียง  
หลักฐานอ้างอิง : 

2.5.1_3_01 ภาพถ่าย/เอกสารที่การให้บริการโสตทัศนูปกรณ ์
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 4. มบีริการระบบสาธารณปูโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเร่ืองห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอปุกรณป์้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
 คณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีการบริการระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า และระบบความปลอดภัย 
โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าในพื้นที่คณะตลอด 24 ชั่วโมง (2.5.1_4_02) รวมทั้งจัดจ้าง
พนักงานท าความสะอาดให้ดูแลความสะอาดในบริเวณคณะฯ  โดยเฉพาะห้องสุขามีการควบคุมให้มีการท าความ
สะอาดเป็นประจ า (2.5.1_4_01) นอกจากนี้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (2.5.1_4_03) ติดตั้งในทุกชั้นของ
อาคารคณะ  รวมทั้งมีระบบตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย และมีกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพอัคคีภัยในโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2555 คณะ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2555 (2.5.1_4_04)                                                                                                                                                   
หลักฐานอ้างอิง : 

2.5.1_4_01 สัญญาจ้างพนักงานท าความสะอาด 
2.5.1_4_02 สัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.5.1_4_03 ภาพถ่ายอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
2.5.1_4_04 โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ภาพถ่ายและรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม 

 

 5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1-4 ทุกข้อไมต่่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพของการบริการในข้อ 1-4 โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน
และมอบหมายให้งานแพทยศาสตร์ และ งานโสตทัศนศึกษา (2.5.1_5_01) ไปด าเนินการและรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-4  เพื่อเสนอผูบ้ริหารรับทราบผลการประเมนิ ซึ่งมนีิสิตตอบแบบ
ประเมินจ านวน 298 คน จากจ านวนนิสิตทั้งหมด 944 คน คิดเป็นร้อยละ 31.57 และมีค่าเฉล่ียผลการประเมิน
บริการแต่ละด้านดังนี ้(2.5.1_5_02) 

การให้บรกิารอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้ คะแนนความพึงพอใจของนิสติ 
1.การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
2.การบริการด้านกายภาพ 
3.การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอ่ืนๆ 
4.ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 

3.85 
3.68 
3.63 
3.76 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.73 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
2.5.1_5_01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผูร้ับผิดชอบ 
2.5.1_5_02 แบบประเมินคุณภาพการบริการ 

 
 



 46 

 6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 การปรับปรุงคุณภาพต้องใช้งบประมาณสูง คณะจึงใช้วิธีการปรับปรุงในลักษณะเป็นนโยบายคณบดี แผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี มุ่งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Era ที่ทันสมัยตอบสนองต่อโลกของการส่ือสารที่มี Social 
Media บนฐาน internet ที่เริ่มย่อขนาดมาอยู่ใน smart phone และ tablet PC ในการตอบสนองต่อพันธกิจทั้งด้านการ
เรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการบริหาร จึงมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากนิสิตและคณาจารย์โดยตรง ทั้ง
ทางแบบสอบถามและ Facebook อย่างสม่ าเสมอ  

คณะ ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการบริการตามข้อ 1-4 รับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมอบให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ปรากฏในผลการประเมิน (2.5.1_6_01), (2.5.1_6_02), (2.5.1_6_03) 
 ผู้รับผิดชอบได้จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการ น าเสนอ ในการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่  2 วันที่ 19 – 21 กันยายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี หัวข้อ ‚ปรับปรุง
ระบบสื่อสารและประสานงานของคณะแพทยศาสตร์ : Digital office and Digital management in Digital 
World‛ และในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 (2.5.1_6_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.5.1_6_01 รายงานการประชุมหน่วยงาน (ห้องสมุด,โสตทัศนศึกษา) 
2.5.1_6_02 แบบสรุปการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
2.5.1_6_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 

วาระที่ 5.2 
2.5.1_6_04 การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 21 

กันยายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี หัวข้อ ‚ปรับปรุงระบบสื่อสารและประสานงานของคณะ
แพทยศาสตร์ : Digital office and Digital management in Digital World‛ 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 1 ข้อ ด าเนินการ 2 ข้อ ด าเนินการ 3 - 4 ข้อ ด าเนินการ 5 ข้อ ด าเนินการ 6 ข้อ 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 3 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 6 6 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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ตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

คณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญทุกหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ ารายวิชา (2.6_1_01) รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลของแต่ละรายวิชา  และมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร (2.6_1_02) เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ 
PBL, SDL, Project Seminar, Seminar course, Ward round, Morning Conference และมีการจัดอบรมการจัดการ
เรียนการสอนแบบ PBL (2.6_1_03) ให้แก่อาจารย์ เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการ และมาตรฐานเดียวกันในการ
สอนและให้คะแนน ในวันที่ 26 และ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารรวมพรีคลินิกและ
วิทยาศาสตร์  
หลักฐานอ้างอิง : 

2.6_1_01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการรายวชิาของคณะแพทยศาสตร์ ระดับพรีคลินิกและคลินิก ที่ 
97/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556  

2.6_1_02 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร 
2.6_1_03 สรุปโครงการการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL   
2.6_1_04 สรุปคะแนนผลการประเมนิ SAR ระดับภาควิชา ตามตัวบง่ชี้ 2.1.1 และตัวบ่งชี้ 2.6.3 

 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2555 มีการจัดการเรียนการสอน 7 หลักสูตร จ านวนทั้งหมด 265 รายวิชา ได้มีรายละเอียดของ
รายวิชาครบถ้วน ซึ่งมีการบรรจุอยู่ใน Course Syllabus ทุกหลักสูตร และมีการด าเนินการใช้มคอ. 3 ในปี
การศึกษา 2555 จ านวน 67 รายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (2.6_2_01)  
หลักฐานอ้างอิง :  

2.6_2_01 รายละเอียดรายวิชา มคอ 3 ทุกระดับหลักสูตร 
 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 การเรียนการสอนทั้ง 7 หลักสูตรมีรายวิชาที่สง่เสริมทักษะการเรียนรูด้้วยตนเองและมี 14 รายวิชาที่เน้นให้
นิสิตท าวิจยั  
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หลักสตูร รายวิชาท่ีส่งเสริมให้นิสิตท าวิจัย 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  รายวิชา วช 501 วช 511 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันอตตงิแฮม ประเทศอังกฤษ) 

รายวิชา วช 501 วช 511 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาตจวิทยา 

รายวิชา ตจ 511 และ ตจ 512  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาอณูชีววิทยา 

รายวิชา พศก 521 / อช 511 / อช 801 / อช 671/ 
อช 672 / อช 673 / ชค 521 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาอณูชีววิทยา 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาชีวภาพการแพทย ์

รายวิชา ชวพ 671 / ชวพ 672 / พศก 502 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาชีวภาพการแพทย ์

 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.6_3_01 CAR หลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
2.6_3_02 CAR หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (โครงการร่วม Nottingham) 
2.6_3_03 CAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา 
2.6_3_04 CAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา 
2.6_3_05 CAR หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ 

 
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 การเรียนการสอนทั้ง 7 หลักสูตร มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (2.6_4_01) โดยในระดับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย และมีการส่งนิสิตไปศึกษาดูงานภายนอก เช่น 
สถาบันราชานุกูล (2.6_4_02) โรงพยาบาลธัญรักษ์ (2.6_4_03) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรได้มี
การเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ และประสบการณ์กับนิสิต 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.6_4_01 ค าส่ังแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.6_4_02 ตารางการส่งนิสิตไปศึกษาดูงานภายนอกของภาควิชากุมารเวชศาสตร ์ 
2.6_4_03 ตารางการส่งนิสิตไปศึกษาดูงานภายนอกของภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
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 5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
 ในปีการศึกษา 2555 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย เรื่อง Virtual microscopy in the 
pathology laboratory teaching for undergraduate medical students และมีใบตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศจาก South-East Asian Journal of Medical Education (2.6_5_01), (2.6_5_03) 
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง  
แนวทางการตัดเกรด (2.6_5_02) ที่ได้ด าเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์พรีคลินิกและคลินิก  
หลักฐานอ้างอิง : 

2.6_5_01 การจัดการเรียนรูท้ี่พัฒนาจากการวิจยั เรื่อง Virtual microscopy in the pathology 
laboratory teaching for undergraduate medical students ภาควิชาพยาธิวิทยา 

2.6_5_02 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการตัดเกรด  
2.6_5_03 SAR ภาควิชาพยาธิวิทยา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.1 หน้า 51 

 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (2.6_6_01) 
จ านวน 256 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชามีคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51 โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 3.51-4.77 และ
คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา (2.6_6_02) ไม่ต่ ากว่า 3.51 โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 3.51-4.78  
หลักฐานอ้างอิง : 

2.6_6_01 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

2.6_6_02 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 ทุกรายวิชา มีระบบบริหารรายวิชาและผู้ดูแลโดยเฉพาะ ภายใต้การก ากับโดยหัวหน้าภาควิชา/รองคณบดี 
หลักฐานการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมการปรับกลยุทธ์การสอน มีปรากฏใน รายงาน SAR 
ภาควิชาครบทุกรายวิชา (2.6_7_01) และบันทึกการประชุมภาควิชา/กรรมการรายวิชา/สัมมนาพรีคลินิก/ประชุม
ประธานกรรมการรายวิชา (2.6_7_02) 
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หลักฐานอ้างอิง : 

2.6_7_01 สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองภาควิชา 
2.6_7_02 สรุปรายงานการประชุมภาควิชาพรีคลินิกและคลินิก 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 1 ข้อ ด าเนินการ 2 - 3 ข้อ ด าเนินการ 4 - 5 ข้อ ด าเนินการ 6 ข้อ ด าเนินการ 7 ข้อ 

 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 7 7 7 
ผลด าเนินการ ข้อ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

คณะแพทยศาสตร์ก าหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอตติงแฮม) มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผูใ้ช้
บัณฑิตโดยใช้แบบส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแพทย์  (2.7_1_01)( 2.7_1_02)       
ในการเยี่ยมบัณฑิตประจ าปี 2556 (ส ารวจบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษา ปี 2554 ที่ใช้ทุนไปแล้ว 1 ปี) ในเดือนตุลาคม     
2555 – พฤษภาคม 2556 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.7_1_01 แบบประเมนิและสรุปผลการส ารวจตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต                    
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และโครงการร่วมฯ) 

2.7_1_02 สรุปผลประเมนิคุณลกัษณะและพฤติกรรมบัณฑิตแพทย ์
 

ตัวบ่งชี้ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 
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 2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 น าผลการส ารวจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  (2.7_2_01)  และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (2.7_2_02) เพื่อให้ทุกภาควิชารับทราบ และน าผลไปสัมมนาเพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2.7_2_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.7_2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15 มิ.ย. 2554 วาระที่ 4.5 

2.7_2_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เม.ย. 
2554 วาระที่ 1.2.6 

2.7_2_03 ผลสรุปการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชา 
 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 คณะแพทยศาสตร์ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุน
(2.7_3_01)งบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.7_3_02) (2.7_3_03) เช่น คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล และ
งบประมาณอ่ืนๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หุ่นฝึกปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอน (2.7_3_04) (2.7_3_05)       
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทุนน าเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อเสริมทักษะในการสื่อสาร มีประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.7_3_01 แผนพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและการเรียนการสอน 
2.7_3_02 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7_3_03 แผนงบประมาณการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
2.7_3_04 สรุปการสนับสนุนงบประมาณทางด้านเทคโนโลยี และงบประมาณอ่ืนๆ ได้แก่หนังสือ 

วารสาร หุ่นฝึกปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอน    
2.7_3_05 รายการหนังสือ วารสาร ประจ าปีการศึกษา 2555   

 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน หรือ
ท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดประชุมสรุปผลวิชาการประจ าปีทุกปี โดยสนับสนุนให้นิสิตทั้งในระดบัปรญิญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ได้น าเสนอผลงานทางด้านวิชาการและผลงานวิจัย และได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการประชุม The IFMSA’s 
General Assembly is recognized as a non-governmental by UNESCO (2.7_4_01) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นิสิต
แพทย์ณรวี โคมทอง, นิสิตแพทย์ธนวิศว์ จ าเนียรกาลและนิสิตแพทย์ปิติราษฎร์ พันธุ์เปรื่อง เมื่อวันที่ 9-15 มีนาคม 
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2556 ณ Baltimore, Maryland นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานทางด้านวิจัยทั้งภายในระดบัประเทศและ
ภายนอกประเทศ โดยให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง การลงทะเบียน 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.7_4_01 การประชมุ The IFMSA’s General Assembly is recognized as a non-governmental by 
UNESCO 

 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ
ระดับปริญญาตรี มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต 
 คณะแพทยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา (2.7_5_01) ดังนี้ 

1. โครงการเวชจริยศาสตร์ส าหรับนิสิตแพทย์ วันที่ 4-10 มีนาคม 2556 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะ
แพทยศาสตร์ และวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก  

2. จัดโครงการละครเวทีส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณ์นิสิตแพทย์เรื่อง ติณณภพ The musical 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ Auditorium ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์  

3. โครงการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับนิสิตแพทย์(งานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ทางการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่) วันที่ 13 มีนาคม 2556 ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารภาควิชากาย
วิภาคศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ช่วงบ่าย ณ วัดอุทัยธาราม 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  

4. จัดกิจกรรมไหว้ครู วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องConvention  ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 
5. โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง วันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
ระดับบัณฑิตศึกษา มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต ดังน้ี  

1. จัดกิจกรรมไหว้ครู  วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์  
2. โครงการท าบุญสัตว์ทดลอง  วันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
หลักฐานอ้างอิง : 

2.7_5_01 สรุปโครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดบัปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา 
 
 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุม่ ค1) 
 จัดท าฐานข้อมูลและสนับสนุนให้ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อน าปริญญานิพนธ์ของนิสิตไปใช้ประโยชน์ พบว่ามี
จ านวน 2 ผลงาน คือ การใช้ประโยชน์จากปริญญานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
(2.7_6_01) 
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1. Biosensor ของนายธงชัย แก้ววินิจและนางสาวสุพตัรา อารีกิจ  
2. “Potential of xanthones from tropical fruit mangosteen as anticancer: caspase-

dependent apoptosis induction in vitro and in mice” ของ นางสาวเฟื่องฉัตร  
จรินทรท์นันต ์ 

หลักฐานอ้างอิง : 
2.7_6_01 หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์จากปริญญานิพนธ์ 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 1 
ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ 2 
ข้อ ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนนิการ 3 
ข้อ ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการด าเนนิการ 4 
หรือ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ
ครบ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 

 
ตัวบ่งชี้ 2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

คณะแพทยศาสตร์ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต คือ  “จิตสาธารณะ” เพื่อ
รับผิดชอบต่อสังคมตามที่ มศว ก าหนดไว้ โดยจัดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเวชจริยศาสตร์ (2.8_1_01)และการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (2.8_1_02) โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย์และคณะอนุกรรมการจริยธรรมนิสิต
แพทย์ในการก ากับดูแล (2.8_1_03) 

 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 6 6 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    



 54 

หลักฐานอ้างอิง : 
2.8_1_01 โครงการเวชจริยศาสตร์ส าหรับนิสิตแพทย ์
2.8_1_02 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ครั้งที่ 54 
2.8_1_03 ค าส่ังคณะกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย์ ที ่318/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

ค าส่ังคณะอนุกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย์ ที่ 128/2555 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 
 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 
 คณะอนุกรรมการทางด้านจริยธรรมทางด้านนิสิต ก าหนดจริยธรรมของนิสิตแพทย์ และการมจีติสาธารณะ  ซึง่
ได้เผยแพร่ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  โดยมีแนวทางการด าเนินงานทั้งใน
ลักษณะการสอดแทรกในการเรียนการสอน เช่น รายวิชาเวชจริยศาสตร์ (2.8_2_01) และการท าโครงการกิจกรรม
พัฒนานิสิต โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (2.8_2_02, 2.8_2_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.8_2_01 โครงการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับนิสิตแพทย์ หัวข้อ เวชจริยศาสตร์ ส าหรับนิสิตแพทย์ 

2.8_2_02 สรุปแบบประเมินโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนิสิต 

2.8_2_03 Poster จิตสาธารณะ 

 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จท่ีชัดเจน 
 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรม ดังนี ้

1. โครงการวันมหิดล  
2. วันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้อง Convention ชั้น 3 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โดยมีทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
(2.8_3_01) 
1. นิสิตมีระดับจิตอาสาเพิ่มข้ึนหลังจากที่ได้ท า

กิจกรรมในวันมหิดล ไม่น้อยกว่า 3.51 
2.  นิสิตแพทย์และผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของกจิกรรมแต่ละกิจกรรมย่อย 
มากกว่า 3.51  

3.  นิสิตแพทย์มีจติอาสาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า 
100 คน ในทุกกจิกรรมของโครงการ 

1. โครงการค่ายหมอน้อยนักพฒันา  
2. วันที่ 28 มีนาคม 2556 – 11 เมษายน 2556 ณ โรงเรียน

บ้านเนินสะอาด อ.วัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว โดยมี
ทั้งหมด 5 ตัวบ่งชี ้ได้แก่  (2.8_3_02) 
1. นิสิตมีจิตอาสาโดย รู้จักการให้ โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน 
2. นิสิตมีสัมพันธไมตรกีับชาวบ้านร่วมกันท างานจน

ประสบความส าเร็จ  
3. นิสิตมีทักษะการส่ือสารกับผู้อ่ืน  
4. นิสิตมีการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและท าตาม

แผนงานทีก่ าหนดไว้  
5. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค ์
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หลักฐานอ้างอิง : 
2.8_3_01 โครงการวันมหิดล 
2.8_3_02 โครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนา 

 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
 โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรม มีตัวบ่งชีท้ั้งสิ้น 9 ตัวบ่งชี้ บรรลุ
เป้าหมาย 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 (2.8_4_01, 2.8_4_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.8_4_01 สรุปผลการประเมินโครงการวันมหิดล 
2.8_4_02 สรุปผลการประเมินโครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนา รุ่นที่ 6 

 
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  
 นิสิตแพทย์ นิตยา บุราณรักษ์ ได้รับโล่รางวัลนิสิตแพทย์ดีเด่นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภา ในพิธี
ไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (2.8_5_01) 
 ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพิจารณาคัดเลือกนิสิตแพทย์ อนุวัฒน์ ชาติกิจเจริญ เข้ารับโล่รางวัลนิสิต
แพทย์ดีเด่นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภา (2.8_5_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.8_5_01 ภาพถ่ายการรับรางวัล นิสิตแพทย์ดีเด่นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับโล่แพทยสภา  
2.8_5_02 หนังสือแจ้งชื่อผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในเชิงคุณธรรมจริยธรรม  

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
 

 
รายการข้อมลู 

หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 4 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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ตัวบ่งชี้ สมศ.1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ   

มีบัณฑิตที่ส าเรจ็ปีการศกึษา 2554 จ านวน 119 คน ก าลังศึกษาต่อ 1 คน มีบัณฑิตทีท่ างานแล้ว 118 คน 
คิดเปน็ร้อยละ 100 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 
- จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ปี 

คน 113 119 119 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด คน 113 119 119 
บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

1_0_01 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี ประจ าปีการศกึษา 2554 
1_0_02 ตัวอย่างแบบส ารวจภาวการณ์มีงานท า  
1_0_03 สรุปจ านวนรายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2554 (ปี พ.ศ.2555) 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับ 
ปริญญาตรี 

ระดับ 
ปริญญาโท 

ระดับ 
ปริญญาเอก 

รวม 

แพ
ทย

ศา
สต

ร์บั
ณ
ฑิต

 

พบ
.(โ
คร
งก
าร
ร่ว
ม)

 

สา
ขา
ตจ

วิท
ยา

 

สา
ขา
อณู

ชีว
วิท
ยา

 

สา
ขา
ชีว
ภา

พก
าร
แพ

ทย
์ 

สา
ขา
อณู

ชีว
วิท
ยา

 

สา
ขา
ชีว
ภา

พก
าร
แพ

ทย
์ 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาทั้งหมด 111 8 3 6 1 4 2 135 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่ได้รับการประเมนิ 95 7 3 4 1 3 2 115 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ถกูประเมิน 79.83 87.5 100 100 100 96 100 85.19 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.06 4.21 4.67 4.67 4.25 4.78 5 4.52 
2. ด้านความรู้ 3.83 4.17 4.33 4.50 4.33 4.83 5 4.43 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.82 3.95 4.33 4.63 4.33 4.67 5 4.39 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล 4.25 3.96 4.67 4.33  4.93 5 4.52 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ     
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.92 4.11 4.67 4.5  4.33 5 4.42 

6. ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 3.93 4.06 4.33  -  - - 4.10 
ผลรวมคะแนนประเมินทั้งหมด 377.15 28.56 13.50 18.12 4.30 14.10 10 466 

คะแนนเฉลี่ย 3.97 4.08 4.50 4.53 
 

4.30 4.70 5.00 4.05 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

2_0_01 รายงานสรุปผลการส ารวจความคดิเห็นที่มตี่อคุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท เอก 
 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 3.51 3.51 3.51 
- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบัณฑิต คะแนน 508 466 466 
- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิทั้งหมด คน 130 115 115 
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รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) คะแนน 3.91 4.05 4.05 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.3 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.อรุณชัย แสงพานิชย ์/ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุธัสสนยี์ สุขประเสริฐ 

 

No. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่พิมพ์ (ค่าน้ าหนัก) 

รวม 
x0.25 x0.50 x0.75 x1.00 

1 สาขาชีวภาพการแพทย ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - - 1 - 1 
2 สาขาอณูชีววิทยา - 5 - - 5 
3 สาขาตจวิทยา - 3 - - 3 
4 สาขาอาชีวเวชศาสตร ์ - 1 - - 1 

รวม 
บทความ - 9 1 - 10 
น้ าหนัก - 4.5 0.75 - 5.25 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

3_1_01 วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
เดือน ม.ค. – มี.ค. 56 เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ ต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนระดับ
ความสามารถในการได้ยินมาตรฐานในพนักงานบริษัทผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์. สาวิตรี 
ชัยรัตน์ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

3_1_02 Proceedings/การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 29-30 พ.ค. 55 THE in 
vitro STUDY OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF UNRIPE BANANA PEELS 
EXTRACTS AGAINSTBACTERIA CAUSING ACNE VULGARIS AND COMMON SKIN 
INFECTIONS. นิธิ ตั้งศิริทรัพย์ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

3_1_03 Proceedings/การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 29-30 พ.ค. 55 SWU6-
1023: ความเป็นพิษและกลไกการเหนี่ยวน าการตายแบบ apoptosis โดยสารสกัดจากเปลือก
มังคุด (Garcinia mangostana) ในเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิด human epidermoid carcinoma 
A431 cellsCYTOTOXICITY AND APOPTOTIC INDUCTION MECHANISM BY 
MANGOSTEEN EXTRACT (Garciniamangostana) IN human epidermoid carcinoma 
A431 cells. แสงสิริ อยู่อ้าไพ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 
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หลักฐานอ้างอิง : 
3_1_04 Proceedings/การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 29-30 พ.ค. 55 SWU6-

1007: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมของวิตามินดีในผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้
ผิวหนั งRANDOMIZED CONTROLLEDTRAIL OF ORAL VITAMIN D 
SUPPLEMENTATION FOR ATOPIC DERMATITIS. สรรเสริญ หัวใจ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

3_1_05 Proceedings/การประชุมวิชาการการวิจยัร าไพพรรณี คร้ังที่ 4 วันที ่20-21 ธันวาคม 2553 
ฤทธิ์เหนีย่วน าการตายของเซลล์มะเร็งสมองโดยสารสกดัจากมังคุด. จักรพันธุ ์มาตย์วังแสง 
(ค่าน้ าหนัก 0.50 

3_1_06 Proceedings/การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 29-30 พ.ค. 55   
Isolation and detection of reuterin production and antimicrobial activity of lactic acid 
bacteria .จันทนา ฉิมแฉ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

3_1_07 Proceedings/การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 29-30 พ.ค. 55  
Antagonistic activity of lactic acid bacteria a gainst Helicobacter pylori.               
บุญรัตน์ ลดัดา (ค่าน้ าหนกั 0.50) 

3_1_08 Proceedings/การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศกึษาแห่งชาต ิครั้งที่ 22 วันที ่6-7 
ตุลาคม 2554 ม.เกษตรศาสตร์ Pummelo fruit juice prevented oxidative stress and 
delayed endothelial aging.ไพวัลย์ บัวจันทร์ (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

3_1_09 Proceedings/การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศกึษาแห่งชาต ิครั้งที่ 22 วันที ่ 6-7  
ตุลาคม 2554  ม.เกษตรศาสตร์ The Effect of Terrein on Carvical Carcinoma Cell 
Migretion. สุกัญญา เพ็งพานิช (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

3_1_10 Chaidee D, Matsathit U, Mekseepralard C, Chonmaitree P, Ratanachamnong P, 
Wattanasirichaigoon S and Phivthongngam L.  Effects of steam aerosolization on 
heat shock protein 70 expression in rats. Thai J Pharmacol 2012; 34(1): 106-112. 
(ค่าน้ าหนัก 0.75) 

3_1_11 สรุปรายชื่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท 
 
 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 25.00 25.00 25.00 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ฯ ระดบัปริญญาโท คะแนน 3.25 6.25 5.25 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด คน 7 11 10 
ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ที่ได้รับ ร้อยละ 46.43 62.5 52.50 
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รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

การตีพิมพ์ หรือเผยแพร ่
คะแนนประเมิน (ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.4 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท ์
ผู้รายงานข้อมลู : คุณจนัทร์ทิมา เจรญิสิงห ์

No. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่พิมพ์ (ค่าน้ าหนัก) 

รวม 
x0.25 x0.50 x0.75 x1.00 

1 สาขาชีวภาพการแพทย ์ - - - 2 2 
2 สาขาอณูชีววิทยา - - - 6 6 

รวม 
บทความ - - - 8 8 
น้ าหนัก - - - 8 8 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

4_1_01   Supatra Areekit 1, Pornpimon Kanjanavas 2, Paisarn Khawsak 1, Arda 
Pakpitchareon 1,Kajeenart Potivejkul 3, Gaysorn Chansiri 4 and Kosum Chansiri 
1,*Cloning, Expression, and Characterization of Thermotolerant Manganese 
Superoxide Dismutase from Bacillus sp.MHS47 (ค่าน้ าหนัก 1) 

4_1_02  Aungkana Krajarng,† Yukio Nakamura,‡ Sunit Suksamrarn,§ and Ramida 
Watanapokasin*,† α-Mangostin induces apoptosis in human chondrosarcoma cells 
through downregulation of ERK/JNK and Akt signaling pathway. 
J Agric Food Chem. 2011 May 25;59(10):5746-54. Ep (ค่าน้ าหนัก 1) 

4_1_03 Deesukon W, Nishimura Y, Sakamoto T, Sukhumsirichart W.  Purification, 
Characterization of GH11 Endo-β-1,4-xylanase from Thermotolerant Streptomyces 
sp. SWU10 and Overexpression in Pichia pastoris KM71H. Mol Biotechnol. 2012 
Apr 28.http://www.ncbi.nlm.nih. (ค่าน้ าหนัก 1) 

4_1_04 Deesukon W, Nishimura Y, Haradab N, Sakamoto T, Sukhumsirichart W.  
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 100.00 100.00 100.00 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ฯ ระดบัปริญญาเอก คะแนน 5.50 8 8 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด คน 4 6 6 
ร้อยละผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 137.50 133.33 133.33 

คะแนนประเมิน (ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
 

Purification, characterization and gene cloning of two forms of a thermostable endo-
xylanase from Streptomyces sp. SWU10. Process Biochem 2011;46:2255-2262.    
(ค่าน้ าหนัก 1) 

4_1_05 Panichareon B, Nakayama K, Thurakitwannakarn W, Iwamoto S, Sukhumsirichart W. 
OPCML gene as a schizophrenia susceptibility locus in Thai population. 
J Mol Neurosci. 2012 Feb;46(2):373-7. Epub 2011 Jul 21. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21833655 (ค่าน้ าหนัก 1) 

4_1_06 Panichareon B, Nakayama K, Iwamoto S, Thurakitwannakarn W, Sukhumsirichart W.  
Association of CTXN3-SLC12A2 polymorphisms and schizophrenia in a Thai 
population. Behav Brain Funct. 2012;8(1):27. (ค่าน้ าหนัก 1) 

 4_1_07 Khimmaktong W, Petpiboolthai H, Panyarachun B and  Anupunpisit V. Study of 
Curcumin on Microvasculature Characteristic in Diabetic Rat’s Liver as Revealed by 
Vascular Corrosion Cast/Scanning Electron Microscope (SEM) Technique. J Med 
Assoc Thailand 2012; 95(5) suppl 5 (ค่าน้ าหนัก 1) 

 4_1_08 Sae-Ung K, Uéda K, Govitrapong P, Phansuwan-Pujito P. Melatonin reduces the 
expression of alpha-synuclein in the dopamine containing neuronal regions of 
amphetamine-treated postnatal rats. J Pineal Res.2012 Jan;52(1):128-37.             
(ค่าน้ าหนัก 1) 

4_1_09 สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21833655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21833655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21833655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21833655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sae-Ung%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21851386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=U%C3%A9da%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21851386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Govitrapong%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21851386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phansuwan-Pujito%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21851386
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melatonin+reduces+the+expression+of+alpha-synuclein+in+the+dopamine+containing+neuronal+regions+of+amphetamine-treated
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ตัวบ่งชี้ สมศ.14 : การพฒันาคณาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ : รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ ์
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอารีรัตน์ ศรีวรกุล 

 
              วุฒกิารศกึษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์     
ค่าน้ าหนกั  0 2 5 - 

จ านวน (คน) 2 5 115 122 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 10 575 585 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

ค่าน้ าหนกั 1 3 6 - 

จ านวน (คน) 2 5 57 64 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 2 15 342 359 

รองศาสตราจารย ์     
ค่าน้ าหนกั 3 5 8 - 

จ านวน (คน) 0 1 29 30 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 5 232 237 

ศาสตราจารย ์     
ค่าน้ าหนกั 6 8 10 - 

จ านวน (คน) 0 0 4 4 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 0 40 40 

รวม 
จ านวน (คน) 4 11 205 220 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 2 30 1189 1221 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย คะแนน 6.00 6.00 6.00 
-  ผลรวมตามค่าน้ าหนกัการพัฒนาคณาจารย์ คะแนน 1,187 1221 1221 
-  จ านวนบุคลากรสายวชิาการทั้งหมด คน 216 220 220 
ค่าดัชนีคณุภาพอาจารย ์ - 5.50 5.55 5.55 
คะแนนประเมิน (ค่าดัชนีคณุภาพอาจารย์ 6 เท่ากับ 5 คะแนน) คะแนน 4.58 4.63 4.63 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

การบรรลุเป้าหมาย -    

 
หลักฐานอ้างอิง : 

14_0_01. รายชื่ออาจารย์ที่แสดงคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งวันบรรจทุ างาน/วันลาออก
จากงาน ประจ าปีการศกึษา 2555 
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องค์ประกอบท่ี 3 
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการดา้นข้อมูลขา่วสาร 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ ์

 
  1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตแพทย์ทุกคนเพื่อให้นิสิตได้เข้าพบและขอรบั
ค าปรึกษาจากคณาจารย์ (3.1_1_01), (3.1_1_05) และทางฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิต
แพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 7 มิถุนายน  2555 (3.1_1_02) โดยจัดการบรรยายเรื่องการ
แนะน าคณะและศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ แนะน าหลักสูตร และการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ อัต
ลักษณ์ของนิสิตแพทย์ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะ การแต่งกายที่ถูกระเบียบ การ
แนะน าการใช้ชีวิตใน มศว องครักษ์ โดยนิสิตแพทย์รุ่นพี่ และจัดให้ผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ได้รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ส่งต่อระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา มีการ
จัดท านามบัตรของหน่วยงานพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต อาจารย์ประจ าชั้นปีที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาศักยภาพนิสิตที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงให้กับผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ทุกคน เพื่อเป็นสื่อในการติดต่อกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มี
การประสานงานเรื่องหอพักส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 กับมหาวิทยาลัย (3.1_1_03) มีการประสานงานในการแนะน า
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เช่น ส านักหอสมุดกลาง และในช่วงที่นิสิตแพทย์ได้ย้ายกลับมาเรียนในชั้นปีที่  4 ทาง
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้ร่วมกับผ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์เพื่อแนะแนว
การใช้ชีวิต การปรับตัว และการเรียนการสอนเมื่อขึ้นชั้นคลินิก  นอกจากนี้ทางคณะได้จัดการปฐมนิเทศส าหรับ
นิสิตแพทย์ ก่อนการเปิดการ เรียนการสอนของทุกชั้นปี (3.1_1_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.1_1_01 ค าส่ังแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา ประจ าปีการศกึษา 2555 
3.1_1_02 ก าหนดการงานปฐมนเิทศนิสิตชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
3.1_1_03 นามบัตรของหน่วยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3.1_1_04 ก าหนดการปฐมนิเทศนิสิตป ี4,5 และ 6  
3.1_1_05 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
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 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 มีการสร้างหน้าเวปเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ให้นิสิตสามารถติดต่อได้  มีการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น  Facebook ของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
ศูนย์กลางในการบริการข้อมูลข่าวสาร และยังมีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ facebook ของสโมสรนิสิต            
คณะแพทยศาสตร์ (3.1_2_01)นอกจากนั้นมีการน าข่าวสารกิจกรรมของสโมสรนิสิตและฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประชาสัมพันธ์ในจดหมายข่าวของคณะและเวปไซด์ของคณะและมหาวิทยาลัย (3.1_2_02) (3.1_2_03) มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะ และหอพัก ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ 
(3.1_2_04) เช่น ข่าวด้านทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งศึกษาต่อ อัตลักษณ์ของนิสิต เอกลักษณ์ของ
คณะแพทยศาสตร์  จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย การประกวดและแข่งขันทักษะความสามารถด้านต่างๆ 
เป็นต้น 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.1_2_01 หน้าเวปเพจ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และเวปเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒใน Face book 

3.1_2_02 เวปเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3.1_2_03 MED NEWS weekly คณะแพทยศาสตร์ รายเดือนและรายสัปดาหท์ี่มีข่าวกิจการนิสิต

แพทย ์
3.1_2_04 รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ ์

 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

 1. สนับสนุนให้นิสิตทุกชั้นปีรวมถึงนิสิตระดับปริญญาโทและเอกเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ าปีของ
คณะแพทยศาสตร์ และในปี 2555 เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 ได้จัดประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยของ
นิสิต และการประกวดโปสเตอร์น าเสนอผลงานของนิสิตแพทย์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย (3.1_3_01) 

 2. สนับสนุนให้สโมสรนิสิตฯ จัดท าต าราคู่มือวิชาการโดยสนับสนุนเรื่องงบประมาณและประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจดูความถูกต้องของเนื้อหา (3.1_3_02) 

 3. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 
Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และวังยาว ริเวอร์ไซด์ 
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้จัดบรรยาย เรื่องกฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และแนวทางป้องกัน และข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง โดยวิทยากรจาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนได้เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ด้านประสบการณ์ การเตรียมตัวเป็นแพทย์ใช้ทุน 
ประสบการณ์การเป็นแพทย์ใช้ทุน และแนวทางในการเรียนต่อ และการใช้ทุน (3.1_3_03) 

 4. ทางคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนารุ่น
ที่  6  ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ใน 30 มีนาคม 2556 – 11 เมษายน 2556 โดยทาง  
คณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลรักษาสุขภาพให้กับนักเรียน ครู 
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ชาวบ้านในชุมชุน และรอบชุมชุนใกล้เคียง และให้นิสิตแพทย์มาร่วมด าเนินการในฝ่ายต่างๆของการท าหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ เช่น การซักประวัติ การวัดความดันโลหิต การจัดยา เป็นต้น (3.1_3_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.1_3_01 หนังสือประชุมวิชาการคณะที่มีรายชื่อนิสิตที่น าเสนอผลงานวิจัยและตารางการเสนอ
ผลงานของนิสิตในประชุมวิชาการ ป ี2555 

3.1_3_02 หนังสือคู่มือวิชาการของนิสติ ป ี2555 
3.1_3_03 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทยช์ั้นปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2555  
3.1_3_04 โครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนา 

 
 4. มีการจัดบริการข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์กา่ 
 งานพัฒนาศักยภาพนิสิตช่วยจัดท าเว็บไซต์ของชมรมศิษย์เก่า  www.medswu.com facebook ของ
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์และ facebook ของศิษย์เก่าแต่ละรุ่น (3.1_4_01), (3.1_4_02) เพื่อเป็นช่อง
ทางด้านการติดต่อสื่อสารของสมาชิกชมรมศิษย์เก่า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ และกิจกรรมของนิสิต
ปัจจุบันให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ และยังมีการส่งข่าวโครงการต่างๆ เช่น งานพิธีรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม งาน
พระราชทานปริญญาบัตรให้กับศิษย์เก่า (3.1_4_03) เป็นต้น นอกจากนั้น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นรองประธานชมรม  ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มศว ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสโมสรนิสิต
และคณะในการประชุมชมรมศิษย์เก่าทุกครั้ง  
หลักฐานอ้างอิง : 

3.1_4_01 เว็บไซตช์มรมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์  www.medswu.com 
3.1_4_02 หน้าเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว 
3.1_4_03 หนังสือเชิญเข้าร่วมร่วมโครงการพิธีรับใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์กา่ 
 ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดการบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้   ศิษย์เก่าเรื่อง 
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ โดย อาจารย์ นายแพทย์พัชรสาร สีนะสมิต อาจารย์จาก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันซ้อมรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 (3.1_5_01), 
(3.1_5_02) และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (3.1_5_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.1_5_01 ก าหนดการซ้อมรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจ าปี 2555 
3.1_5_02 รายชื่อศิษยเ์ก่าผูเ้ข้าร่วมฟังจัดการบรรยายวชิาการเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์

ให้ศิษย์เก่าเรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะทีเ่หมาะสมส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ 
3.1_5_03 รายชื่อศิษยเ์ก่าผูเ้ข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร ์
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 6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไมต่่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ข้อที่ 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.26  
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ข้อที่ 2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.36  
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ข้อที่ 3 พบว่า คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.78  
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ข้อที่ 1-3 พบว่า คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.13 (3.1_6_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.1_6_01 แบบประเมนิและสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ  
 
 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใชเ้ป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 
ท่ีสนองความต้องการของนิสติ 
 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้น าผลการประเมินกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิตและศิษย์เก่า และข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการที่สนองต่อความต้องการของนิสิต (3.1_7_01) โดยวางแผนการปรับปรุงตาม
แผนการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะน าเข้าเสนอในคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตประจ าปีการศึกษา2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 
       1.ผลการประเมินคุณภาพในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต มี
คะแนน 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 โดยแบ่งเป็น 2 ข้อย่อย ดังนี้ บุคลากรและหน่วยงาน มีคะแนน 4.49 และระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา มีคะแนน 4.02 ซึ่งมีผลคะแนนน้อยที่สุด งานพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้ก าหนดแผนการ
พัฒนาการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ดังนี้ 

 - ในปีการศึกษา 2556 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความเหมาะสมกับนิสิตแพทย์ โดยแบ่งกลุ่มนิสิตที่
ต้องดูแลเป็นพิเศษให้กับอาจารย์ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด และปรับการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบสายรหัสใน
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่2-3 
 - จัดโครงการหรือกิจกรรมให้นิสิตแพทย์ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2.ผลการประเมินคุณภาพในการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต มีคะแนน 4.36 และ
พบว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนิสิตได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว มีผลคะแนนน้อยที่ สุด คือ 
3.99 งานพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้ก าหนดแผนการพัฒนาการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
ดังนี้ 

 - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ ไลน์ เฟสบุ๊คของหน่วยงาน, 
เฟสบุ๊คของสโมสรนิสิตแพทย์, ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหอพัก ห้องเรียน เป็นต้น 
 - ปรับปรุงหน้าเวปเพจงานกิจการนิสิตให้ทันสมัยและน่าสนใจ 
 3.ผลการประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต มี
คะแนน 3.78 แบ่งเป็น 2 ข้อย่อย คือ การจัดประชุมวิชาการคณะ มีคะแนน 3.53 ซึ่งเป็นผลคะแนนที่น้อยที่สุด 
และ โครงการปัจฉิมนิเทศ มีคะแนน 4.79 งานพัฒนาศักยภาพนิสิตจึงได้ก าหนดแผนการพัฒนาการจัดการจัด
ประชุมวิชาการคณะ ดังนี้ 



 68 

 - ส ารวจความต้องการของนิสิตเกีย่วกับหัวข้อที่สนใจ ก่อนการจัดท าตารางการประชุมวิชาการ 
 - แจ้งผลการประเมนิในคณะกรรมการประชุมวิชาการคณะรับทราบและร่วมกันแก้ไข 

 4.ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ในการจัดบริการสวัสดิการหอพักมีระดับคะแนนประเมิน
เฉล่ีย 3.60 โดยมีคะแนนในรายข้อประเมินย่อยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ การจัดสวัสดิการสนามกีฬาบริเวณหอพัก
นิสิต (2.99 คะแนน) แผนการพัฒนา คือ ของบประมาณในการปรับปรุงสนามกีฬา (3.1_7_02), (3.1_7_03), 
(3.1_7_04) ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเชื้อราในห้องพักนิสิตหญิง ได้ด าเนินตัดต้นไม้ 
และจัดหาบริษัทอบเชื้อราในห้องพักนิสิตแพทย์ ส่วนปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต ได้ด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์
อินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับต่อความต้องการของนิสิตแพทย์ (3.1_7_05) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.1_7_01 สรุปผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการ 
3.1_7_02 เอกสารการของบประมาณปรับปรุงสนามกีฬา 
3.1_7_03 เอกสารด าเนนิการเรื่องการจ้างอบเชื้อรา 
3.1_7_04 เอกสารการของบประมาณปรับปรุงอินเตอร์เน็ตและรูปถ่าย 
3.1_7_05 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตคลนิิกและวาระการประชุม 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ
ด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
7 ข้อ 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 7 7 7 
ผลด าเนินการ ข้อ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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ตัวบ่งชี้ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ ์
 1. คณะจัดท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานิสติท่ีสง่เสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติทุกด้าน 

คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต (3.2_1_01, 3.2_1_02) โดยมีหน้าที่
ด าเนินการตาม Domain ของ Outcome 6 ด้าน จึงได้วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- โครงการเรียนรู้คู่คุณธรรม จิตตปัญญาศึกษา จัด 4 รุ่น ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ดังนี้ 

(3.2_1_03) 
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2556 
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 27 เมษายน 2556 
รุ่นที่ 3 วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2556 
รุ่นที่ 4 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 

- จัดการบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในนิสิตแพทย์  
- โครงการละครเวทีส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณ์นิสิตแพทย์เรื่องติณณภพ  the musical  

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ (3.2_1_04) 
2. ด้านความรู้  

-  โครงการประชุมวิชาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 

3.   ด้านทักษะทางปัญญา  
-   ส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยในวันประชุมวิชาการประจ าปีของคณะทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี 

โท และเอก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ (3.2_1_05) 
4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

-  โครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านเนิน
สะอาด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (3.2_1_06) 

5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  โครงการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ คร้ังที่ 19 เมือ่วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประสานมิตร และ องครักษ์ (3.2_1_07) 
6.   ด้านทักษะวิชาชีพ   

-  โครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนา ซึ่งในโครงการนี้ มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้
ฝึกทักษะทางวิชาชีพ เช่น ซักประวัติ วัดความดัน จัดยา เป็นต้น ในวันที่ 8 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนบ้าน
เนินสะอาด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
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หลักฐานอ้างอิง : 
3.2_1_01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3.2_1_02 แผนด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3.2_1_03 โครงการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
3.2_1_04 โครงการละครเวทีส่งเสริมคณุธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณ์นิสิตแพทย์เรื่องตณิภพ  the 

musical   
3.2_1_05 หนังสือประชุมวิชาการคณะที่มีรายชื่อนิสิตที่น าเสนอผลงานวิจัยและตารางการเสนอ

ผลงานของนิสิตในประชุมวิชาการ 
3.2_1_06 โครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนา 
3.2_1_07 โครงการค่ายสู่ฝันวันเปน็หมอ 

 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นิสิต 
 มีการจัดกิจกรรมของนิสิตแพทย์ได้มีการพัฒนาและน าหลักการ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ มา
ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและเจ้าหน้าที่งานพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
และสอนทักษะการประกันคุณภาพให้กับนิสิตที่จัดโครงการ อาทิเช่น  โครงการวันมหิดล โครงการค่ายสู่ฝันวันเป็น
หมอ และค่ายหมอน้อยนักพัฒนา และได้ส่งโครงการวันมหิดล  เข้าร่วมประกวดโครงการ good practices ใน
ระดับเครือข่ายกิจการนิสิต/นักศึกษาแพทย์ สี่สถาบันและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
good practice project ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 นอกจากนั้นได้จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องประกันคุณภาพกับกิจการนิสิตในรายวิชา พศก 125 เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2555 และให้นิสิตน าหลักการด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการท าโครงการจิตอาสาของรายวิชานี้ 
นอกจากนั้นยังได้ส่งตัวแทนนิสิตในระดับปริญญาตรี โท และเอก เข้าร่วม โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึ กษานิสิ ตนั กศึ กษาแพทย์  4 สถาบั น  ในวันที่  1 6  ธั นว าคม 2555  ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (3.2_2_01, 3.2_2_02, 3.2_2_03, 3.2_2_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.2_2_01 โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษานิสตินกัศึกษาแพทย์ 4 สถาบัน 
3.2_2_02 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายประกนัคณุภาพการศึกษานิสตินกัศึกษาแพทย์ 4 

สถาบนั 
3.2_2_03 รูปการเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัตทิี่ดี good practice project ปีการศึกษา 2555 
3.2_2_04 ตารางสอนรายวิชาหนทางสู่ความเป็นแพทย์ (พศก 125) 

 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสติน าความรู้ดา้นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมท่ีด าเนินการ 
โดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอยา่งน้อย 2 ประเภทส าหรับระดบั
บัณฑิตศกึษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
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- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

1.  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ เชน่  
- โครงการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ คร้ังที่ 19 เมื่อวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประสานมิตร และ องครักษ์ (3.2_3_01) 
- โครงการด้านมนุษยสัมพันธ์ และการเป็นผู้น านิสิต เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย 

พัทยา จ.ชลบุร ี(3.2_3_02) 
- 2.  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการกีฬา 5 หมอ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 และ

โครงการ Med SWU league เมื่อวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2555 (3.2_3_03) 
3.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การท าโครงการค่ายหมอน้อยนักพัฒนา 
4.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น การแสดงละครเวทีเกี่ยวกับจรรณยาบรรณแพทย์         

เรื่องติณณภพ  the musical  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 
5.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้ครู โครงการวันมหิดล การประกวดร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งในงานลา stet let sing a song เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 
(3.2_3_04) 

ส าหรับบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 19 
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3 A คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (3.2_3_05, 3.2_3_06) คือ 

- โครงการอาสาช่วยปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า สาขาอณูชีววิทยา เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2556  ณ ชายฝั่งแหลมแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (3.2_3_07) 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงเรียน
อนุบาล  หมู่บ้านเด็ก สานรัก ส าหรับเด็กก าพร้า และยากจน (3.2_3_08) 

หลักฐานอ้างอิง : 
3.2_3_01  โครงการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ  
3.2_3_02 โครงการมนุษยสัมพันธ์ และความเป็นผูน้ านิสิต 
3.2_3_03 รูปภาพงานกีฬา 5 หมอ และโครงการ Med SWU league 
3.2_3_04 โครงการลา stet let sing a song 
3.2_3_05 รูปภาพงานวันไหว้คร ู
3.2_3_06 รูปถ่ายโครงการวันมหิดล 
3.2_3_07 โครงการค่ายบัณฑิตคนื(แผ่น)ดนิ 
3.2_3_08 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์   
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 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ และระหวา่งสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 มีการสนับสนุนให้นิสิตได้สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยโดยร่วมกับสโมสรนิสิตสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 คณะ อันได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น โครงการกีฬาห้าหมอ เป็นต้น 

 มีการสนับสนุนให้นิสิตได้สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน คือการสร้างเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ 4 สถาบัน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกิจกรรมในโครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาแพทย์  4 สถาบั น  ใน วั นที่  1 6  ธั น ว าคม  2 555  ณ  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3.2_4_01, 3.2_4_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.2_4_01 รูปภาพงานกีฬา 5 หมอ  
3.2_4_02 โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษานิสตินกัศึกษาแพทย์ 4 สถาบัน 

 
 5. คณะมกีารประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตซึ่งมีผลการประเมินของ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ (3.2_5_01)โดยใช้แบบสอบถามพบว่า 

- โครงการวันไหว้ครู บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 88.39 
- โครงการวันมหิดล บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 94.47 (คิดเฉพาะข้อ 1-3 ของแบบประเมิน)  

หลักฐานอ้างอิง : 
3.2_5_01 สรุปและแบบประเมินโครงการวันไหว้ครู  และวันมหิดล 

 
 6. คณะมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตได้น าผลการประเมินและข้อปัญหาในการจัดกิจกรรมดังกลา่วไป
วางแผนปรับปรุง โดยจัดการประชุมวิเคราะห์ analysis การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ก่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
และจะน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต (3.2_6_01), (3.2_6_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

3.2_6_01 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตคลนิิกและวาระการประชุม 
3.2_6_02 แผนการปรับปรุงจัดกจิกรรมวันไหว้ครูและวันมหดิล 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 6 6 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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                       องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจยั 

 

ตัวบ่งชี้ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอดิศร แสงซื่อ 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปา้หมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ตามที่ยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ (ROADMAPS) ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ     
วิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ R = Research โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ทรงคุณวุฒิของฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ของฝ่ายวิจัยฯ (4.1_1_01) ท าหน้าที่บริหารจัดการตามโครงสร้าง
ระบบบริหารงานวิจัยและนโยบายเกี่ยวกับงานวิจัย (4.1_1_02) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ 5 จากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์และ           
ศูนย์การแพทย์ฯ (4.1_1_03) ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าของฝ่ายวิจัย (4.1_1_04) เช่น 
จัดท าโครงการสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ (4.1_1_05) และมีติดตามผลการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจัย (4.1_1_06) และคณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ (4.1_1_07) เฉล่ีย 1-2 เดือนต่อครั้ง  
หลักฐานอ้างอิง : 

4.1_1_01 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิของฝ่ายวิจัยฯ คณะกรรมการ 8 ชุด อนุกรรมการ  3 ชุด 
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4.1_1_02  โครงสร้างของระบบบริหารงานวิจยัและนโยบายเกี่ยวกบังานวิจัย  
4.1_1_03 งบประมาณที่ได้รับการจดัสรรร้อยละ 5 จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร/์ศูนย์การแพทย์ฯ 
4.1_1_04 แผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าของฝ่ายวิจัยประจ าป ี
4.1_1_05 - ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย 

- ประกาศรับสมัครทุนสนบัสนนุตีพมิพ์ผลงานวิจัย  
- ประกาศรับสมัครทุนสนบัสนนุรางวัลโบนัสในวารสารฯ 
- ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจยัดเีดน่  และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนกัวิจยั
ดีเดน่ และผลงานวิจัยดีเด่น 

4.1_1_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจยั 
4.1_1_07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 27 มิ.ย.55  วาระ 1.2.3  
ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 26 ก.ย.55 วาระ 1.2.3  
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 ม.ค.56 วาระ 1.2.3  
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หลักฐานอ้างอิง : 
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 ก.พ.56 วาระ 1.2.8  

 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจดัการเรียนการสอน 
 มีการสนับสนุนการให้ทุนวิจัย (4.1_2_01) ที่เน้นการบูรณาการกระบวนการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน
การสอน และให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย เช่น R2R,  MED-GRAD, MED-RDENT โดยมีการด าเนิน
โครงการที่บูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 โครงการ และน าผลงานวิจัยไปใช้ใน
การเรียนการสอน 

1. งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลของการปรับปรุงล าดับหัวเรื่องและเนื้อหาการสอนทางชีวเคมีโดยข้อสอบใช้
ซ้ าในกลุ่มนิสิตแพทย์ต่างปีการศึกษา (4.1_2_02) 

2. ผลงานวิจัย เรื่อง รูปสีจากสไลด์ใช้สอนนิสิตแพทย์ โดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก (4.1_2_03)  
หลักฐานอ้างอิง : 

4.1_2_01 ประกาศรับสมัครทนุอุดหนุนวิจัย 
4.1_2_02 สัญญารับทนุอุดหนุนวิจยั (198/2555) เรื่อง การประเมนิผลของการปรบัปรงุล าดับหัวเรื่องและ

เนื้อหาการสอนทางชวีเคมีโดยข้อสอบใช้ซ้ าในกลุ่มนิสติแพทย์ต่างปกีารศกึษา  
โดย อ.พญ.จันทร์ทรา ตนนัท์ยทุธวงศ ์

4.1_2_03 ผลงานวิจัย เรื่อง รูปสีจากสไลดใ์ช้สอนนิสิตแพทย์ โดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก  
 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 ได้จัดโครงการหรือสนบัสนุนงบประมาณในการพัฒนาศกัยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารย์ประจ าและนกัวิจัย ดังนี้ 

1.  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับอาจารย์และบุคลากรของ 
คณะแพทยศาสตร์ (4.1_3_01) ดังนี้ 

1.1 เรื่อง การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ   
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย, การรับ-ส่งโครงร่างวิจัยใน
ระบบ online และกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย จ านวน 2 รอบ 
รอบที่ 1  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 
รอบที่ 2  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

1.3 โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย เรื่อง เทคนิคการท าให้ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ จ านวน 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
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ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2556  ณ คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

1.4 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิจัย (25 ครั้ง) ประจ าปีงบประมาณ  2556  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 
ห้องเครื่องมือกลาง และภาควิชาทางพรีคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ 

2. ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย (4.1_3_02) 
2.1 ศึกษาดูงานด้านบริหารงานวิจัยและจริยธรรมในมนุษย์  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.2 ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และชมรมจริยธรรมในคนแห่ง

ประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง Human Subject Protection and GCP Course ระหว่างวันที่ 18-19 
ธันวาคม 2555 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ให้อาจารย์ /บุคลากร เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (4.1_3_03)   

3.1 รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ และ อ.ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของเครือข่ายวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนบน” ระหว่างวันที ่5-8 
มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี เขาใหญ่รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

3.2 รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย เข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ชั้นสูง ระหว่าง
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้าฯ  

3.3 นายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการงานวิจัยทางคลินิก (Clinical 
Research Management Training Course) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

3.4 ผศ.ดร.น.สพ.พูลพล ผดุงชัยโชติ เข้าร่วมสัมมนา “การจัดท าแผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์และแผนงบประมาณ ประจ าปี 2557 และการวิพากษ์ ร่างมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ร่างมาตรฐานอาคารสถานที่  และร่างระบบการส ารวจและประเมิน
หน่ ว ย ง า น เ ลี้ ย ง และ ใ ช้ สั ต ว์ ฯ ‛ ใ น วั นที่  26 กั น ย า ยน  2555 ณ  โ ร ง แ ร ม  มิ ร า เ คิ ล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

3.5 รศ.ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย, รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล และ อ.พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฏ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง ‚Standard Course in Clinical Trials 2013‛ ระหว่างวันที่ 25-27 
มีนาคม 2556 ณ อาคาร แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. จัดให้มีทีมงานเพื่อให้ค าปรึกษาด้านการเขียน  manuscript  เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ โดย
ชาวต่างชาติ จ านวน 2 ท่าน (4.1_3_04)  
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หลักฐานอ้างอิง : 
4.1_3_01 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับอาจารย์และบุคลากร 

 ของคณะแพทยศาสตร ์
4.1_3_02  ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4.1_3_03 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ให้อาจารย์/บุคลากร เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยทาง 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4.1_3_04 - บันทกึข้อความเกี่ยวกับบุคคลทีใ่หค้ าปรกึษาเกี่ยวกับ การเขียน  manuscript เป็นภาษาอังกฤษ 

- แบบฟอร์มขอรับค าปรึกษาเรื่อง manuscript เพื่อลงตีพมิพ์ในวารสารฯ  
- แบบประเมนิการให้ค าปรึกษาเรื่อง manuscript เพื่อลงตพีิมพ์ในวารสารฯ 

 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ปีงบประมาณ 2555 คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์การแพทย์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 5 จากเงินรายได้
คณะแพทยศาสตร์ เป็นเงิน 1,500,000 บาท (4.1_4_01) และศูนย์การแพทย์ฯ เป็นเงิน 15,000,000 บาท 
(4.1_4_02) เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และการบริหารงานวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
หลักฐานอ้างอิง : 

4.1_4_01 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 5  จากเงนิรายได้คณะแพทยศาสตร ์
4.1_4_02 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 5  จากเงินรายได้ศนูย์การแพทย์ฯ 

 
 5. มีการสนับสนุนพันธกจิดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอยา่งน้อยใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หน่วยวิจัยฯ ศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
1. จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารและด าเนินงานวิจัย ห้องเครื่องมือกลางและ

สัตว์ทดลอง (4.1_5_01) 
2. ห้องส าหรับปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ(4.1_5_02)  
2.1 มีห้องเครื่องมือกลางและห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง  
2.2   มีห้องปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก 
2.3   ใช้ระบบรกัษาความปลอดภัยโดยใช้ Key card ส าหรับผู้ที่จะเข้าใช้ห้องเครื่องมือกลาง (องครักษ์) 
2.4   มีหน่วยสนับสนุนการท าวิจัยคลินิก (CRC) 
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2.5    มีห้องให้ค าปรึกษาด้านภาษาอังกฤษส าหรับการส่ง manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
2.6  มีห้องสมุด ส าหรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
2.7 ระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้นวารสารและต ารา 

3. ห้องสมุดชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ (4.1_5_03) 
4. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ(4.1_5_04) เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
4.1 ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ key card   ส าหรับผู้ที่จะเข้าใช้ห้องเครื่องมือกลาง 
4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยัของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ

http://www.lib.swu.ac.th/th/  
4.3 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ online 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS/issue/archive 
5. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด

ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชิญ (visiting professor) 
5.1 การจัดประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ทั้งแบบ oral และ poster ในการ

ประชุมวิชาการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ (4.1_5_05) 

หลักฐานอ้างอิง : 
4.1_5_01 จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารและด าเนินงานวิจัย ห้องเครื่องมือ

กลางและสัตว์ทดลอง (ข้อมูลจากระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณคณะแพทยศาสตร์ E-Budget) 
http://110.77.140.134/finance_web/ 

4.1_5_02 ฝ่ายวิจัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ดังนี้ 
- คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
1.  มีห้องเครื่องมือกลางและห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง  
2.  มีห้องปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก 
3.  มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ key card  ส าหรับผู้ที่จะเข้าใช้ ห้องเครื่องมือกลาง  
- คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์  
1.  มีหน่วยสนับสนุนการท าวิจัยคลินิก (CRC) 
2.  มีห้องให้ค าปรึกษาด้านภาษาอังกฤษส าหรับการส่ง manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
3.  มีห้องสมุด ส าหรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้น 1  อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
4.  ระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กโทรนิกเพื่อสืบค้นวารสารและต ารา 

4.1_5_03 -  ห้องสมุด ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 
- วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ online 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS 

4.1_5_04 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยัของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์
http://www.med.swu.ac.th/library/ ดังนี ้

http://www.lib.swu.ac.th/th/
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS/issue/archive
http://110.77.140.134/finance_web/
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS
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หลักฐานอ้างอิง : 
1. Clinical Key, The Cochrane Library,  Ebrary, Book@Ovid>, ProQuest Health and 
Medical Complete, ScienceDirect Clinical Evidence, Uptodate 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ key card  ส าหรับผู้ที่จะเข้าใช้ ห้องเครื่องมือกลาง 
3. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ online 

4.1_5_05 การจัดประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ทั้งแบบ oral และ poster 
ในการประชุมวิชาการประจ าปี คณะแพทยศาสตร ์

 

 6. มีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 มีการติดตามการด าเนินงานวิจัยและสนับสนุนพันธกิจวิจัย โดยท าบันทึกข้อความติดตามการด าเนินงาน
วิจัย แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงวดวิจัย การใช้แบบฟอร์มการด าเนินโครงการวิจัย  ที่ถูกต้องจาก   
คณะแพทยศาสตร์ และการติดตามการค้างส่งผลงานวิจัย 2549-2554 และ 2555 จากสถาบันยุทธศาสตร์ 
(4.1_6_01) โดยมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจพันธกิจด้านการวิจัย  (4.1_6_02) แบบประเมินความพึง
พอใจพันธกิจด้านการวิจัยของห้องเครื่องมือกลางและสัตว์ทดลอง และแบบประเมินความพึงพอใจการให้
ค าปรึกษาด้าน manuscript(4.1_6_03) ฝ่ายวิจัยได้ท าการรวบรวม สรุปผล หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนา และ
น าเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจัย (4.1_6_04)  
หลักฐานอ้างอิง : 

4.1_6_01 บันทกึข้อความติดตามการด าเนนิงานวิจัย และแนวทางการปฏิบัติ ถึงผู้รับทนุวิจยั 
4.1_6_02 สรุปผลแบบประเมนิความพึงพอใจพนัธกจิด้านการวิจัย 
4.1_6_03 สรุปผลแบบประเมนิความพงึพอใจพนัธกจิด้านการวิจยัของหอ้งเครื่องมือกลางและสัตว์ทดลอง 

และการด าเนินการให้ค าปรกึษาด้าน manuscript  
4.1_6_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจยั ครั้งที่ 7/2555 (วาระที่ 1.5 และ 4.2) 

และ ครั้งที่ 1/2556 (วาระ 4.2) 
 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
 มีการน าผลการประเมินในข้อที่ 6 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 
เมื่อ 25 เมษายน 2555 วาระที่ 1.2.3 (4.1_7_01) โดยน าปัญหาที่พบมาพัฒนาและปรับปรุงตามความสามารถ
และข้อจ ากัดที่ท าได้ โดยเลือกหัวข้อการรับส่งโครงการวิจัยล่าช้าและไม่ได้รับการตอบรับมาพัฒนาจัดท า Research 
Proposal Online เพื่อใช้เป็นระบบรับส่งโครงการวิจัยแบบ online (http://medicine.swu.ac.th/research/login)(4.1_7_01) 
และได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการขอรับทุนวิจัย, การรับ-ส่งโครงร่างวิจัยในระบบ online(4.1_7_02) โดย
ทดลองใช้ในการขอรับทุนรอบที่ 2/2556 มีผู้เสนอโครงการในระบบจ านวน 10 โครงการ (4.1_7_03) นอกนั้นมีปัญหาใน
การใช้ เช่น ขั้นตอน register ไม่ได้บล็อกการกรอกข้อมูลของเลขประชาชน 13 หลักไว้ ขณะทดลองกรอกข้อมูลถ้าใส่ไม่
พอดี จะไม่สามารถท าในขั้นตอนต่อไปได้ กรณีที่กรอกข้อมูลโดยวิธีคัดลอกและวาง จะขึ้นเป็น server error (4.1_7_04) 
ฯลฯ ไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ ได้สรุปและแจ้งให้บริษัทท าการแก้ไข ปรับปรุงระบบทาง 
E-mail (4.1_7_05) และมีแผนการจัดท าปฏิทินการรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยให้นักวิจัยได้ทราบก าหนดการที่ชัดเจน เพื่อ

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
http://site.ebrary.com/lib/swulib
http://gateway.ovid.com/autologin.cgi
http://search.proquest.com/index
http://search.proquest.com/index
http://www.uptodate.com/contents/search
http://medicine.swu.ac.th/research/login
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วางแผนการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนในปีถัดไป และแผนการจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมหรือโครงการของฝ่าย
วิจัยฯ ที่เผยแพร่ที่เว็บไซด์ http://med.swu.ac.th/researchmd/(4.1_7_06) 
หลักฐานอ้างอิง : 

4.1_7_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 1.2.3, 
ระบบรับส่งโครงการวิจัยแบบ online  http://medicine.swu.ac.th/research/login 

4.1_7_02 โครงการจดัอบรม และคู่มือการใช้ระบบการรับ-ส่งโครงร่างวิจยัในระบบ online 
4.1_7_03 สรุปโครงการที่เสนอขอทุนในระบบ online 
4.1_7_04 สรุปปัญหาของการใช้ระบบรับสง่ข้อมูล 
4.1_7_05 E-mail ที่ติดต่อแจ้งซ่อมปรับปรุงระบบ 
4.1_7_06 แผนการจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมหรือโครงการของฝ่ายวิจยัฯ ทีเ่ผยแพรบ่นเว็บไซด ์

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 6 6 
ผลด าเนินการ ข้อ 6 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
ตัวบ่งชี้ 4.2 : ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอดิศร แสงซื่อ 

 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือ
การตพีิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัย
และรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ การจัดท าวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย การ
ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจ าปี 2555  

http://med.swu.ac.th/researchmd/(4.1_7_06)
http://medicine.swu.ac.th/research/login
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ได้จัดให้มีการน าเสนอผลงานวิชาการจ านวน 81 เรื่อง (oral จ านวน 17 เรื่อง, poster จ านวน 32 เรื่อง
, R2R Forum ภาคกลาง จ านวน 32 เรื่อง) (4.2_1_01) 

2. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจัย  
2.1 ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และทุน

รางวัลโบนัสการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  
2.2 ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัย ในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 

วันที่ 16 มิถุนายน 2555 (4.2_1_02) 
3. คณะกรรมการจัดท าวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ (จพสท) ฉบับพิเศษ เนื่องในวันสถาปนา

คณะแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 27 ปี  
3.1  จัดท าวารสารฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วใน Volume 95 Suppl.12 December 2012 จ านวน 25 

เรื่อง  
3.2  อยู่ระหว่างตีพิมพ์ Volume 96 Suppl.1 January 2013 จ านวน 19 เรื่อง 

4. กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health 
Sciences) จัดท าวารสาร 3 ฉบับต่อปี เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย จ านวน 
18 เรื่อง   

5. คณะกรรมการ HR สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ 

หลักฐานอ้างอิง : 
4.2_1_01 - ค าส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจ าปี 2555  

- หนังสือประชุมวิชาการประจ าปี 2555 
4.2_1_02 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิจัย และเพิ่มเติม 

- ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ และทุนโบนัส  
- ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัย 

4.2_1_03 - ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ (จพสท) ฉบับพิเศษ 
- วารสารฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ Volume 95 Suppl.12 December 2012. 
- ดูวารสารฯ online ที่ http://jmat.mat.or.th/index.php/jmat/issue/view/114/showToc 

4.2_1_04 - ค าสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 
- website วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

4.2_1_05 - ประกาศการให้ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดบันานาชาติ 
- สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุน 

 
 
 
 

http://jmat.mat.or.th/index.php/jmat/issue/view/114/showToc
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 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรร วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย (4.2_2_01) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลผลงานตีพิมพ์จากงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ในปีที่ผ่านมาของคณาจารย์และ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ จ านวน 93 เรื่อง และคณะอนุกรรมการฯ ลงความเห็นร่วมกันว่า
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ของทางคณะแพทยศาสตร์ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่หลายหลายด้านแก่วงการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ไทย ทั้งทางด้าน basic และ applied sciences จ านวน 42 เรื่อง พอสรุปได้ 6 ประเด็น กว้าง ๆ คือ 
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร การใช้ biological compounds ที่สร้างขึ้นจากสิ่งมีชีวิตมาช่วยยับยั้งหรือชะลอการเกิด
โรค การพัฒนายาหรือสารเคมีเพื่อใช้ช่วยยับยั้งหรือชะลอการเกิดโรค การปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น การวิจัยเบื้องต้นเพื่อน าผลไปประยุกต์ใช้ในชั้นคลินิกโดย
ศึกษาในสัตว์ทดลองที่ท าให้อยู่ในภาวะการเกิดโรคแบบเดียวกับผู้ป่วย และการวิจัยเพื่อตอบสนองต่องาน
แพทยศาสตรศึกษา นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอผลงาน วิจัยในรูปแบบที่บุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
(4.2_2_02) จ านวน 2 เรื่อง คือ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009(4.2_2_03) และ ส้มโอคุณค่าผลไม้ไทย
(4.2_2_04) โดยได้ท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน website ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  
 (http://med.swu.ac.th/researchmd/index.php/2012-07-05-02-50-17) (4.2_2_05) 
หลักฐานอ้างอิง : 

4.2_2_01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรร วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย 
4.2_2_02 องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย โดย

คณะอนุกรรมการคัดสรร วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย 
4.2_2_03 องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง เชื้อไวรัส

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 
4.2_2_04 องค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ส้มโอ

คุณค่าผลไม้ไทย 
4.2_2_05 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานน าองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ ทาง website 
งานวิจัย (http://med.swu.ac.th/researchmd/index.php/2012-07-05-02-50-17)  

 
 3. มีการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง “เชื้อไวรัสไข้หวัด
ใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009” และ เรื่อง “ส้มโอ...คุณค่าผลไม้ไทย” ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทาง website                
คณะแพทยศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555 , 19 มีนาคม 2556 (4.2_3_01) 

หลักฐานอ้างอิง : 
4.2_3_01 เผยแพร่องค์ความรู้บน website http://med.swu.ac.th/researchmd/index.php/2012-07-05-02-50-17 

http://med.swu.ac.th/researchmd/index.php/2012-07-05-02-50-17)%20(4.2_2_05
http://med.swu.ac.th/researchmd/index.php/2012-07-05-02-50-17
http://med.swu.ac.th/researchmd/index.php/2012-07-05-02-50-17
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หลักฐานอ้างอิง : 
4.2_3_02 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ‚เสียงสารกิา‛ 

 4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ และมกีารรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 มีผลงานที่ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ในเชิงสาธารณะ
(4.2_4_01) เชิงนโยบาย (4.2_4_02) และเชิงพาณิชย์ (4.2_4_03) จ านวน 27 ฉบับ  
หลักฐานอ้างอิง : 

4.2_4_01 หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก ในเชิงสาธารณะ  
4.2_4_02 หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก ในเชิงนโยบาย   
4.2_4_03 หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก ในเชิงพาณิชย์ 

 
 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะแพทยศาสตรม์ีระบบและกลไกในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ที่ 1851/2555 (4.2_5_01) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานการด าเนินงานวิจัย มีนายอดิศร แสงซื่อ และ
นางสาวขวัญข้าว สมนึก เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว เพื่อรับเรื่อง
จากนักวิจัยที่ต้องการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตามแบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
ด า ว น์ โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ไ ด้ ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=52  

(4.2_5_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

4.2_5_01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ที่ 1851/2555 
4.2_5_02 แบบฟอร์มบนัทึกข้อความขอใหด้ าเนินการด้านทรัพย์สนิทางปัญญา 

 
 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร 

คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ที่ 1851/2555 (4.2_6_01) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานการด าเนินงานวิจัย มีนายอดิศร แสงซื่อ และ
นางสาวขวัญข้าว  สมนึก เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ในกรณีที่
นักวิจัยต้องการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามแบบฟอร์มค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(4.2_6_02) สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=52 

และมีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร(4.2_6_03) จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ “หุ่นยนต์ทางการแพทย์” โดย นายแพทย์ทัศนัย 
ปริตโตทกพร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง ปลอกเข็มฉีดยา (4.2_6_04) และ เรื่องแผ่นจับปลอกเข็มฉีดยา  (4.2_6_05) โดย นายแพทย์ทัศนัย 
ปริตรโตทกพร  
 

http://research.swu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=52
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หลักฐานอ้างอิง : 

4.2_6_01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ที่ 1851/2555 
4.2_6_02 แบบฟอร์มค าขอรับสทิธิบัตร/อนุสทิธิบตัร 
4.2_6_03 บันทกึข้อความขอใหด้ าเนินการด้านทรัพย์สนิทางปัญญา ผลงาน “หุน่ยนต์ทางการแพทย์” โดย 

นายแพทยท์ัศนยั ปริตโตทกพร เมื่อวันที่ 21 พฤศจกิายน 2555 
4.2_6_04 หนังสือรับจดทะเบียนอนุสิทธบิัตรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา เรื่อง ปลอกเข็มฉดียา โดย

นายแพทย์ของ นพ.ทัศนัย ปรติโตทกพร 
4.2_6_05 หนังสือรับจดทะเบียนอนุสิทธบิัตรจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา เรื่อง แผน่จับปลอกเข็มฉีดยา โดย

นายแพทย์ของ นพ.ทัศนัย ปรติโตทกพร 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอดิศร แสงซื่อ 

ข้อมูลส่วนกลางจากฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภายในและภายนอกสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2555 

แหล่งเงินทุนภายในสถาบัน (4.3_0_01-03)  22,650,680.00  บาท  
แหล่งทุนภายนอกสถาบัน (4.3_0_04)   18,126,732.55  บาท 

          รวม       40,777,412.55  บาท 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนนิการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 4 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 6 6 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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หลักฐานอ้างอิง : 

4.3_0_01 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดค้ณะแพทย/์ศูนย์การแพทย์ฯ ประจ าปี 2555 
4.3_0_02 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลยั ประจ าปี 2555 
4.3_0_03 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2555 
4.3_0_04 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2555 

 
เกณฑ์การประเมิน : บาท/คน 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 = 
150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน 
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย บาท/คน 150,000.00 150,000.00  
- จ านวนเงินสนับสนุนฯ จากภายใน (ปีงบประมาณ) บาท 20,924,666 22,650,680  
- จ านวนเงินสนับสนุนฯ จากภายนอก (ปีงบประมาณ) บาท 7,529,679 18,126,732.55  
- จ านวนเงินสนับสนุนฯ จากภายในและภายนอก บาท 28,454,345 40,777,412.55  
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานอยู่จริง (ปีการศกึษา) คน 181.5 188  
จ านวนเงินสนับสนนุฯ ต่ออาจารย์ประจ า บาท/คน 156,773.25 216,901.13  
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00  
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร ่
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอดิศร แสงซื่อ 

 

ระดับคุณภาพบทความวิจยัที่ตีพมิพ ์
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(ชิ้นงาน) 

ผลรวม 
ถ่วง 

น้ าหนัก 
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25 52 13 
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 7 1.75 
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- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.50 0 0 
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในประกาศของ สมศ. 

0.75 0 0 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 87 87 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 101.75 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

5_0_01 ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 52 เรื่อง 
5_0_02 ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จ านวน 7 เรื่อง 
5_0_03 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI จ านวน 87 เรื่อง 

 

 
 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 20.00 20.00 20.00 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพมิพ์หรือ
เผยแพร่ 

คะแนน 82.87 101.75 101.75 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 216 220 220 
ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

ร้อยละ 39.41 46.25 46.25 

คะแนนประเมิน (ร้อยละ 20 เท่ากับ 5  คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ตัวบ่งชี้ สมศ.6 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอดิศร แสงซื่อ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ จากหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 27 ฉบับ โดยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 18 ฉบับ  เชิงนโยบาย 7 ฉบับ และเชิง
พาณิชย์ 2 ฉบับ 
หลักฐานอ้างอิง : 

 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ เชิงสาธารณะ  

6_0_01 เรื่อง Evaluation of non-viral risk factors for nasopharyngeal carcinoma in Thailand: 
Results from a case-control study โดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 

6_0_02 เรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยรอบสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิใน 
กทม โดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 

6_0_03 เรื่อง Accelerated bone mineral loss in HIV-infected patients receiving potent 
antiretroviral therapy The new cutoff of C-reactive protein for predictive values in 
neonatal sepsis โดย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 

6_0_04 เรื่อง Elevated lactate levels in hospitalized persons  with HIV infection โดย รศ.นพ. 
วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 

6_0_05 เรื่อง Progressive multifocal leukoencephalopathy in patients with AIDS receiving 
highly active antiretroviral therapy โดย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 

6_0_06 เรื่อง Resistance exercise training reduces hypertriglyceridemia in HIV-infected men 
treated  with antiviral therapy โดย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน ์

6_0_07 เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของ
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศม ี

6_0_08 เรื่อง Prevalence and clinical characteristics of attention deficit hyperactivity 
disorder primary school students in Bangkok โดย ผศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ 

6_0_09 เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ : Study of human 
life and environment of community along San-Sab canal โครงการย่อยที่ 3: โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสุขอนามัยขอชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ  
โดย รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์,เสนีย์ สุวรรณดี  

6_0_10 เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ : Study of human 
life and environment of community along San-Sab canal โครงการย่อยที่ 4: โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนริมคลองแสนแสบ  โดย รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์,เสนีย์ 
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หลักฐานอ้างอิง : 
สุวรรณดี  

6_0_11 เรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้าทางสังคมในกรุงเทพมหานคร  
โดย รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์  

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการน าร่องการประยุกต์และบูรณาการการ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลระยะท่ี 1 จ านวน 3 เร่ือง (สมศ.6_0_12 ถึงสมศ.6_0_14) 

6_0_12 เรื่อง การศึกษาหาผลกระทบปัญหาทางพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตจากคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็
ส าหรับนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 
โดย นายแพทย์ทรงภูมิ เบญญากร 

6_0_13 เรื่อง การศึกษาผลกระทบทางจักษุ จากการใช้แท็บเล็ตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 
และ ปีที่ 4 
โดย ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ 

6_0_14 เรื่อง การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและพัฒนาการจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 
โดย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศม ี

6_0_15 เรื่อง Effect of Nicotine Polyestex gum on smoking cessation and quality of life   
โดย ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 

6_0_16 เรือ่ง Efficacy of fresh lime for smoking cessation  
โดย ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 

6_0_17 รายงานการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ในประเทศไทย รอบที่ 3 
(พ.ศ.2551) 
โดย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศม ี

6_0_18 รายงานการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ในประเทศไทย รอบที่  4 
(พ.ศ.2552) 
โดย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศม ี

 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย  

6_0_19 เรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยรอบสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิใน 
กทม โดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 

6_0_20 เรื่อง Accelerated bone mineral loss in HIV-infected patients receiving potent 
antiretroviral therapy The new cutoff of C-reactive protein for predictive values in 
neonatal sepsis โดย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 

6_0_21 เรื่อง Elevated lactate levels in hospitalized persons  with HIV infection โดย รศ.นพ. 
วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 
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หลักฐานอ้างอิง : 
6_0_22 เรื่อง Guidelines for antiretroviral therapy in HIV-1 infected adults and adolescents: 

the recommendations of the Thai AIDS Society (TAS) 2008 โดย รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิ
ริวัฒน์ 

6_0_23 เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของ
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศม ี

6_0_24 เรื่อง Prevalence and clinical characteristics of attention deficit hyperactivity 
disorder primary school students in Bangkok โดย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศม ี

6_0_25 เรื่อง โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้าทางสังคมในกรุงเทพมหานคร  
โดย รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์  

 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ 

6_0_26 เรื่อง Comparative in vitro activity of SitaJloxacin against bacteria isotate from Thai 
patients with urinary tract  injection and lower respiratory tract injection โดย รศ.นพ.
วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 

6_0_27 เรื่อง TB Biosensor kit โดย รศ.ดร.โกสุม  จันทรศ์ิริ  รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล ดร.ธงชัย  
แก้วพินิจ 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 20.00 20.00 20.00 
- ผลรวมของจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ ผลงาน 6 27 27 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 216 220 220 
ร้อยละงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ 2.78 12.27 12.27 

คะแนนประเมิน (ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน) คะแนน 0.69 3.07 3.07 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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ตัวบ่งชี้ สมศ.7 : ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอดิศร แสงซื่อ 

 

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(ชิ้นงาน) 

ผลรวม 
ถ่วง 

น้ าหนัก 
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (วารสารภายในประเทศ) 0.25 11 2.75 
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
(ผลงานตีพิมพ์นานาชาติ) 

0.50 13 
 

6.50 

ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต ารา) 0.75 8 6.0 
ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 5 5.0 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 20.25 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

7_0_01 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 11 เรื่อง 
7_0_02 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 13 เรื่อง 
7_0_03 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 เรื่อง 
7_0_04 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน  
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5 เรือ่ง 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 10.00 10.00 10.00 
- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคณุภาพ คะแนน 18.25 20.25 20.25 
- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 216 220 220 
งานวิชาการที่ได้รับรองคณุภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อยละ 4.17 9.20 9.20 
คะแนนประเมิน (ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน) คะแนน 2.08 4.60 4.60 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.นิยม  ลออปักษณิ / ผศ.นพ.ณรงค์ชยั  ยิ่งศักดิ์มงคล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุมาลี มณีวงษ ์

 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการโดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ใน 
ROADMAPS ด้าน M (MSMC) ที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมแก่ผู้ป่วยทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์
(5.1_1_01) โดยมีคณะกรรมการด้านบริการวิชาการแก่สังคม เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงาน
ตามแผน การประเมิน และการปรับปรุง  (5.1_1_02) โดยคณะแพทยศาสตร์ได้ก าหนดรูปแบบการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

1.  Functional Base 
1.1  ให้บริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ

รักษาคนไข้ระดับตติยภูมอิย่างครบถ้วน 15 สาขาหลักตามเกณฑ์แพทยสภา โดยมีผู้อ านวยการศนูยก์ารแพทย์
ฯ คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์ และภาควิชาทางคลินิกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 
โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนด าเนินงานประจ าปีและจัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการผูป้ว่ย 
ซึ่งการให้บริการจัดเป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (5.1_1_03) 

1.2  คลินิกส่งเสริมสุขภาพนิสิต,มศว คลินิกและศูนย์ผิวหนัง มศว ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ
แบบต่อเนื่อง ขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่นิสิต 
อาจารย์ บุคลากร และประชาชนภายนอก 

1.3  คณะแพทยศาสตร์ได้มีการให้บริการวิชาการในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุ คลากรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีการจัดประชุมวิชาการประจ าปีทุกปี ในปี 2555 ได้จัดประชุมวันที่ 6-7 
พฤศจิกายน 2555 โดยมีแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมประชุมด้วยในหัวข้อ Medicine in 
ASEAN Community and Patient Safety มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยงกับผลงานทางด้านวิจัย ใน
รูปแบบโปสเตอร์ R2R HA และ CQI พร้อมจัดท าหนังสือรวบรวมค าบรรยายประกอบการอบรม  ณ    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (5.1_1_04) 

1.4  การให้บริการวิชาการด้านทางการแพทย์และด้านคุณภาพโรงพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป 
โดยภาควิชาคลินิกและพรีคลินิก เช่น โครงการวันแม่แห่งชาติ (5.1_1_05) 
2.  Area base 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ให้บริการรักษาผู้ป่วยภายนอกศูนย์การแพทย์ฯ มีการ
บริการเวชศาสตร์ชุมชนในงานด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู และคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในพื้นที่ 3 ต าบล 2 หมู่บ้าน (ต าบลบึงศาล, ต าบลคลองใหญ่, ต าบลชุมพล, หมู่ 6 -7 ต าบล
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องครักษ์) โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลขึ้นที่ ต าบลชุมพล และสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
3.  Agenda base 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยก าหนดให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มีการประสานความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายกิจการพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ และส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยก าหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน และประชาชนในพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีการออกปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน ประสบภัย
ธรรมชาติอย่างรุนแรง เช่น อุทกภัย สึนามิ  นอกจากนั้น ยังร่วมด าเนินการจัดหน่วยปฐมพยาบาล 
ให้บริการการรักษาพยาบาลแก่นิสิตและประชาชน ในงานส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น งานวัน
พระราชทานปริญญาบัตร งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และในการแข่งขัน
กีฬาระดับประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งงานของฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย เช่น การ
ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

หลักฐานอ้างอิง : 
5.1_1_01 แนวทาง/แผนปฏิบัตกิารบริการวิชาการแกส่ังคม ประจ าปกีารศึกษา  2555 
5.1_1_02 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ที่ 85/2555 และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554  วาระที่ 3.4 
5.1_1_03 แผนปฏิบัติการโครงการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2555 
5.1_1_04 โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 2555 
5.1_1_05 โครงการวันแม่แห่งชาติ 

 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 
 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดย 

2.1  การด าเนินงานของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับการเรียน
การสอนนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก และการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนของนิสิตคณะตา่ง  ๆ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและนิสิตแพทย์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (5.1_2_01) 

2.2  การเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวภาคปฏิบัติ1 (พศก 481)  โดยการน านิสิตแพทย์ออก
พื้นที่ร่วมให้บริการสุขภาพในชุมชน ที่รับผิดชอบ 3 ต าบล (5.1_2_02) 

2.3  การออกหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนโดยน านิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5-6 เข้าร่วมด าเนินการ เพื่อศึกษาระบบการจัดการให้บริการหน่วย
แพทย์ในชุมชนและได้ศึกษาปัญหาสุขภาพในพื้นที่จริง (5.1_2_03) (5.1_2_04) 

 
 

 

file:///E:/5.1.1แนวทางและแผนปฏิบัติการบริการวิชาการปี%2055.pdf
file:///E:/5.1.1-2%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ%20ปี54-58.pdf
file:///E:/5.1.1-2%20รายงานประจำคณะ%208-2554%2024%20ส.ค.%2054.pdf
file:///E:/5.1.1-2%20รายงานประจำคณะ%208-2554%2024%20ส.ค.%2054.pdf
file:///E:/5.1.1-3%20สรุปโครงการบริการวิชาการ%20ปี%202555.xlsx
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หลักฐานอ้างอิง : 
5.1_2_01 ประมวลรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 1 พศก 481 
5.1_2_02 ตารางเยี่ยมบ้านผู้ป่วยของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 
5.1_2_03 ภาพกิจกรรมนิสิตแพทยเ์ยีย่มบ้านผู้ป่วยในชุมชน 
5.1_2_04 สรุปแบบประเมินโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน 

 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการวิจัย 

คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการก าหนดให้อาจารย์ และบุคลากร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
กับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน  และมีการน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการกลับไปพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการวิจัย 
ได้แก่  

1. โครงการโปรแกรมเลิกบุหรี่ถวายแด่ในหลวงเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ครบรอบ 84 พรรษา (5.1_3_01) 
บูรณาการร่วมกับงานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยด้านจิตใจและลักษณะบุคลิกภาพของวัยรุ่นชายที่สูบบุหรี่  
(5.1_3_02) 

2. โครงการไตวายเรื้อรัง (5.1_3_03) บูรณาการร่วมกับงานวิจัยเรื่อง การประเมินค่าอัตรากรองของไตโดย
การใช้การสมการ MDRD และ CKD – EPI (5.1_3_4) 

3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวอย่างครบวงจร (5.1_3_05) บูรณาการ
ร่วมกับงานวิจัยเรื่อง Clinical outcomes of WF10 adjunct to standard treatment of diabetic foot 
ulcers (5.1_3_06) 

หลักฐานอ้างอิง : 
5.1_3_01 โครงการโปรแกรมเลิกบุหรี่ถวายแด่ในหลวงเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ครบรอบ 84 พรรษา 
5.1_3_02 งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านจิตใจและลกัษณะบุคลิกภาพของวัยรุ่นชายที่สูบบหุรี่ 
5.1_3_03 โครงการไตวายเรื้อรัง 
5.1_3_04 งานวิจัย เรื่อง การประมาณค่าอัตรากรองของไตโดยการใช้สมการ MDRD และ CKD - EPI 
5.1_3_05 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวอย่างครบวงจร 
5.1_3_06 งานวิจัยเรื่อง Clinical outcomes of WF10 adjunct to standard treatment of diabetic 

foot ulcers  
 
 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

คณะแพทยศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยในทุกโครงการที่มีการบูรณาการ โดยใช้วิธีประเมินตามตัวชี้วัดในการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ 

 

file:///E:/5.1.2-1%20รายวิชาพศก%20481%20ปี%2055.pdf
file:///E:/5.1.2-2%20สรุปโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน.pdf
file:///F:/DATA/Desktop/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/2.SAR%20องค์ประกอบที่%205%20ปี%202555/บทความวิจัย%20บุหรี่.pdf
file:///E:/5.1.3-1%20วิจัย%20บุหรี่.pdf
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การด าเนินการ วิธีการประเมิน ผลการประเมิน โอกาสในการพฒันา 
1. ด้านการรักษาผู้ป่วย

ในโรงพยาบาลศนูย์
การแพทย์ฯกบัการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

 

- ก าหนดใหทุ้กหน่วยงาน
ภายในเสนอโครงการที่
มีการบูรณาการกบัการ
เรียนการสอน และการ
วิจัย 

- มีจ านวนผลงานวิจัย
จ านวน 3 เรื่อง 
(5.1_4_01) 

- ควรบูรณาการให้มีการ
ท าวิจัยแบบสหสาขา 

2. การให้บรกิาร
วิชาการแก่ชุมชนใน
พื้นที่ 3 ต าบล 2 
หมู่บ้าน โดยมีการ
จัดการเรยีนการสอน
รายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว (พศก 
481)  โดยการน า
นิสิตแพทย์ออกพืน้ที่
ในชุมชน เรียนรู้และ
สังเกตการณ์
จัดระบบการ
ใหบ้ริการทาง
วิชาการแกป่ระชาชน 
ร่วมกับการวิจัย
ชุมชน 

- แบบประเมินและผลการ
สอบรายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวภาคปฏิบัติ1 
(พศก 481) 
- รายงานของนิสิตในการ
ดูแลผูป้่วยในชุมชน 

- จัดทีมงานและนิสิต
แพทย์เพื่อติดตามเยี่ยม
บ้าน 5 กลุ่มเป้าหมาย 
(หญิงหลังคลอดและเด็ก
แรกเกิด, ผู้ป่วย
เบาหวาน/ความดนั
โลหิตสูง, ผู้สูงอายุ, ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส, 
ผู้ป่วยจิตเวช) ในพื้นที่ 3 
รพ.สต. และสุขศาลาศรี
นครินทรวิโรฒ เพื่อ 
เรียนรู้และส่ังเกตการณ์
จัดระบบการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่
ประชาชนในรายวิชา 
พศก 481 เวชศาสตร์
ครอบครัวปฏิบัติ 1 

- นิสิตได้ออกติดตาม
เยี่ยมบ้านครบ 5 
กลุ่มเป้าหมาย 

(5.1_4_02) 

- ควรมีการท าวิจยัที่
เกี่ยวข้องกบัการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนในพื้นที่ 3 ต าบล 
อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง 
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หลักฐานอ้างอิง : 
5.1_4_01 ผลงานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง  
5.1_4_02 ตารางแสดงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการติดตามเยีย่ม 5 กลุ่มเป้าหมาย 

 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

คณะแพทยศาสตร์ ได้น าผลการประเมินดงัแสดงในเกณฑข์้อที่ 4 ไปปรับปรุง (5.1_5_01) (5.1_5_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

5.1_5_01 โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF 
5.1_5_02 แบบประเมนิโครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลบัณฑิตตามมาตรฐาน 

TQF 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ 5.1.1 : ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพของศูนยก์ารแพทย์ฯ โดย สรพ 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศร ี
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุพัตรา ค าไพเราะ 

รายงานการเยี่ยมให้ค าปรึกษาเข้ม (Intensive Consultation Visit: ICV) (5.1.1_1_01)และการเยี่ยมเพื่อ
ธ ารงการพัฒนาคุณภาพบันไดขั้น 2 ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 – 1 กุมภาพันธ์ 2556  จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คะแนนโดยรวมตามมาตรฐาน HA/HPH แต่ละบท (Overall 
Score) มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.60 จากคะแนนเต็ม 5 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 4 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

file:///E:/5.1.4-1%20งานวิจัย%203%20เรื่อง.pdf
file:///E:/5.1.4-2%20สรุปโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน_2.pdf
file:///E:/5.1.5-1%20โครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน.pdf
file:///E:/5.1.5-2%20แบบประเมินโครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐาน%20TQF.pdf
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หลักฐานอ้างอิง : 

5.1.1_1_01 รายงานการเยี่ยมส ารวจเพื่อเตรียมความพร้อม ศูนย์การแพทย์ฯ 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย คะแนน 3.00 3.00 3.00 
คะแนนผลการประเมินคุณภาพโดยทีม สรพ. (คะแนนทีใ่หก้าร
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  >3 จาก 5 คะแนน) 

คะแนน 2.50 2.60 2.60 

คะแนนประเมิน (เทียบ 3 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน) คะแนน 4.17 4.33 4.33 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.นิยม  ลออปักษณิ  / ผศ.นพ.ณรงค์ชัย  ยิ่งศักดิ์มงคล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุมาลี มณีวงษ ์

 
 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการก าหนดพื้นที่ให้บริการวิชาการ คือ พื้นที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ 
และพื้นที่ 3 ต าบล 2 หมู่บ้าน และสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้ส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคือ รพ.สต.ชุมพล, รพ.สต.บึงศาล, รพ.สต. บ้านคลอง 14 เหนือ       
ต.คลองใหญ่ และสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ (5.2_1_01) โดยชุมชนต้องการให้คณะแพทยศาสตร์บริการในเรื่อง 
การติดตามเยี่ยมบ้าน 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ หญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยเบาหวาน/ผู้ป่วยความดัน
โลหิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยจิตเวช คณะได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดังกล่าวมาใช้ก าหนด
ทิศทางและการจัดท าการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ในการติดตามเยี่ยมบ้าน 5 กลุ่มเป้าหมาย (5.2_1_02) 
พร้อมภาพกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (5.2_1_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

 5.2_1_01 หลักฐานภาพถ่าย หรือรายงานการประชุม หรือแบบส ารวจความต้องการของชุมชน 
5.2_1_02 ตารางแสดงกลุ่มเป้าหมายในการติดตามเยี่ยมบ้าน 5 กลุ่มเป้าหมาย 
5.2_1_03 ภาพกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้าน 5 กลุ่มเป้าหมาย 

 

file:///E:/5.2.1-1%20รายงานการประชุมร่วมกับชุมชน.pdf
file:///E:/5.2.1-2ผลการติดตามเยี่ยมบ้าน%20ปี%202555.pdf
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 2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

2.1  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์  มีการ
ด าเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ชุมพล บึงศาล และส านักงานสาธารณสุของครักษ์ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองใหญ่ ชุมพล บึงศาล ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา พศก 
481 และการประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนและ อสม. เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (5.2_2_01) 

2.2  มีความร่วมมือกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่เขต 4 สาขาสระบุรี ในการพัฒนา
เครือข่ายทารกแรกเกิด (แม่ข่ายรับ -ส่งต่อให้บริการทารกแรกเกิด) และหน่วยดูแลรักษาผู้ป่วยไตวาย (แม่ข่าย
บริการล้างไตทางช่องท้อง) และได้รับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านการรักษาโรคหัวใจ (5.2_2_02) 

2.3  ศูนย์การแพทย์ฯ มีนโยบายการด าเนินงานเพื่อเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ โดยเป็นต้นแบบ
ของโรงพยาบาลปลอดบุหรี่และโรงพยาบาลสายใยรักครอบครัว (5.2_2_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

5.2_2_01 สรุปภาพกิจกรรมร่วมกบัชุมชนในพืน้ที่ 3 รพ.สต. และ 1 หน่วยบรกิาร 
5.2_2_02 หนังสือแสดงความจ านงเข้าร่วมเครือข่าย สปสช  
5.2_2_03 รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรีด่ีเด่นและโรงพยาบาลสายใยรักครอบครัว 

 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 มีการประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการในพื้นที่  3 ต าบล 2 หมู่บ้าน 
(5.2_3_01)และในโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (5.2_3_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

5.2_3_01 ผลการการส ารวจความต้องการชุมชนในรายงานการประชุม ‚งานปฐมภูมิศูนย์การแพทย์ฯ 
พบผู้น าชุมชนสัญจร‛ 

5.2_3_02 เอกสารผลงานวิจัย “โครงการเครือข่ายคลินิกฟ้าใส” ในโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ที่
ได้รับรางวัล 

 
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ 
 คณะแพทยศาสตร์ น าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการในข้อ 3 ไปพัฒนากระบวนการ ระบบและ
กลไกการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือชุมชนเป้าหมาย ดังนี้ หน่วยบริการปฐมภูมิและ          
เวชศาสตร์ครอบครัว ได้ด าเนินการติดตามเยี่ยมบ้าน 5 กลุ่มเป้าหมาย (5.2_4_01) ในแต่ละพื้นที่ของแต่ละรพ.สต.
ชุมพล, รพ.สต.บึงศาล, รพ.สต.บ้านคลอง 14 เหนือ ต.คลองใหญ่ และหน่วยบริการสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ 
พร้อมให้งบประมาณสนับสนุน (เงินอุดหนุน CUP) เป็นประจ าทุกปี และมีการจัดโครงการพัฒนา อสม . ให้มี
ความรู้ความสามารถมากขึ้น (5.2_4_02) เพื่อสามารถร่วมเป็นเครือข่ายระบบการให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีการ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์  รพ.สต. และชุมชน (5.2_4_03) 

file:///E:/5.2.2-1%20โครงการ+ผลการดำเนินงาน%20รพ.ลำสนธิ.pdf
file:///E:/5.2.2-2%20โครงการ+ผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด.pdf
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คณะด าเนินการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องภายในโรงพยาบาล               
ศูนย์การแพทย์ฯ เช่น โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (5.2_4_04) โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
(5.2_4_05) ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
หลักฐานอ้างอิง : 

5.2_4_01 ตารางสรุปผลการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 5 กลุ่มเป้าหมาย 
5.2_4_02 สรุปโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้มแข็ง 
5.2_4_03 รูปภาพประกอบจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะฯ ชุมชน รพ.สต. 
5.2_4_04 โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และหนังสือขอศึกษาดูงานคลินิกเลิกบุหรี่ 
5.2_4_05 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

 
 5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ 
และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

คณะแพทยศาสตร์ มีการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ และ
ถ่ายทอดความรู้นี้สู่บุคลากรภายในคณะ นิสิต และสาธารณชน ผ่านช่องทาง ดังนี้  

-การด าเนินการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นต้นแบบ “โรงพยาบาลต้นแบบปลอดบุหรี่” ระดับเพชร ถือ
ว่าเป็นเครือข่ายคลินิกปลอดบุหรี่  และศูนย์บ าบัดโรคถุงลมโป่งพอง ภายใต้การด าเนินงานของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากคณะกรรมการ
โรงพยาบาลราชวิถีปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลราชวิถี ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานด้านโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (5.2_5_01) 
-การด าเนินการโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
การจัดที่พักให้แก่มารดาหลังคลอดเพื่อให้มารดาดูแลบุตร ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
คณะแพทยศาสตร์ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ให้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม        
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 และได้รับพระราชทาน
โล่เกียรติคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์    พระวรชายาฯ (5.2_5_02) 
- การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอก เช่น  โรคตาในผู้สูงอายุ โรคมะเร็งกล่อง
เสียง ผ่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฉบับที่ 90 ประจ าเดือน มกราคม 2556, ฉบับที่ 91 ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2556 ระบบเคเบิ้ลทีวี ของจังหวัดนครนายกและจังหวัดปทุมธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์ไปสู่ชุมชน (5.2_5_03) 
-คณะ  มีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และข่าวสารรายสัปดาห์คณะแพทยศาสตร์  

หลักฐานอ้างอิง : 
5.2_5_01 หนังสือขอศึกษาดูงานด้านโรงพยาบาลปลอดบหุรี่และรูปโล่คลินิกฟ้าใส 
5.2_5_02 หนังสือแจ้งผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

5.2_5_03 ข่าวสารด้านสุขภาพตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพท์้องถิ่น 

file:///E:/5.2.3-2%20โครงการ%20อสม.เข้มแข็ง.pdf
file:///E:/5.2.4-2%20โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่.pdf
file:///E:/5.2.4-2.1ขอศึกษาดูงานคลินิกเลิกบุหรี่.pdf
file:///E:/5.2.4-3%20โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว.pdf
file:///E:/5.2.5-1เอกสารขอดูงานคลินิกเบิกบุหรี่%20มศว.pdf
file:///E:/5.2.5-2แจ้งผลประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว%20ระดับทอง.pdf
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เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 3 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.นิยม  ลออปักษณิ / ผศ.นพ.ณรงค์ชยั  ยิ่งศักดิ์มงคล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุมาลี มณีวงษ ์

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 คณะแพทยศาสตร์ก าหนดแผนงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการ

เรียนการสอนและงานวิจัยที่เน้นให้โครงการบริการวิชาการสอดคล้องกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา โดย
จัดโครงการบริการวิชาการจ านวน 24 โครงการ (8_0_03) 

การจัดบริการวิชาการของคณะ  เน้นให้คณาจารยบ์ูรณาการมีการน าความรู้และประสบการณ์ จากการ
บริการวิชาการมาใช้ในการเรยีนการสอน รวม 21 โครงการ ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครัว 
2. โครงการให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นในโรคตาที่พบได้บอ่ยแก่ประชาชนทั่วไป 
3. โครงการจัดตั้งชรมรมผู้สูงอาย ุ
4. โครงการรณรงค์นิสติ มศว ห่างไกลยาเสพติด 
5. โครงการขับข่ีปลอดภัย 
6. โครงการเมาไม่ขับ 
7. โครงการอสม. เข้มแข็ง 
8. โครงการงานด้านกายภาพบ าบัดก้าวไกล ใสใ่จสุขภาพปี 2  
9. โครงการวันพิการสากล 

../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/sM%204.16%20โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการคณะ/sM%204.19%20โครงการให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นในโรคที่พบได้บ่อยแก่ประชาชนทั่วไป.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/Sm%204.6โครงการชมรมผู้สูงอายุ.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/sP%202.5%20โครงการรณรงค์นิสิต%20มศว%20ห่างไกลยาเสพติด.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/sM%206.4%20โครงการขับขี่ปลอดภัย.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/sM%206.5%20โครงการเมาไม่ขับ.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/sAl%201.6%20โครงการ%20อสม.เข้มแข็ง.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/r3M%201.3%20โครงการงานด้านกายภาพบำบัดก้าวไกล%20ใส่ใจสุขภาพปี%202.pdf
../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/โครงการปี%202555/ปี%2055/โครงการศูนย์/scan%20โครงการ/sM%204.2%20โครงการวันพิการสากล.pdf
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10. โครงการพาน้องเทีย่ว 
11. โครงการศูนยก์ารแพทย์ฯ สัมพนัธ ์(ร่วมงานกาชาดกับจงัหวัดนครนายก)  
12. โครงการออกหน่วยทนัตกรรมเคลื่อนที ่

- โครงการจัดท าแผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม 

13. โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพวันทนัตสาธารณสุข 
14. โครงการ Lab น่ารู้สู่ชุมชน  
15. โครงการจัดตั้งศูนยก์ระตุ้นพัฒนาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
16. โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และครอบครัวอย่างครบวงจร 
17. โครงการวันเดก็ภาควิชากุมารฯ 
18. โครงการเวทีนี้ของเรา      
19. โครงการเครือข่ายครอบครัวสัมพนัธ ์   
20. โครงการมอบความรักแก่ผู้ป่วยเด็ก    
21. โครงการหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีพ่ระราชทานในสมเดจ็พระเทพฯ  

 
 การจัดบริการวิชาการทีใ่ช้กบังานวจิัย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. โครงการมิตรภาพบ าบัด  ดูแลด้วยหัวใจ 
2. โครงการไตวายเรื้อรัง 
    

การจัดบริการวิชาการทีใ่ช้กบัการเรยีนการสอนและงานวิจยั จ านวน 1 เรื่อง คือ โครงการโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ (โปรแกรมเลิกบหุรี่ถวายแดใ่นหลวงเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ครบรอบ 84 พรรษา) 

จึงสรุปได้ว่าคณะแพทยศาสตร์ น าผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใชใ้น
การพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย คิดเปน็ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอ้างอิง : 

8_0_01 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา 2555 
8_0_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คร้ังที่ 5/2555                        

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
8_0_03 โครงการ/กิจกรรมการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย ปกีารศึกษา 2555 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 30.00 30.00 30.00 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

33 24 24 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ/
กิจกรรม 

44 24 24 

ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ต่อจ านวนโครงการ /
กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 75.00 100 100 

คะแนนประเมิน (ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.นิยม  ละออปักษิณ / ผศ.นพ.ณรงค์ชยั  ยิ่งศักดิ์มงคล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุมาลี มณีวงษ ์
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

คณะแพทยศาสตร์ มีการด าเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน น าวงจรคุณภาพ PDCA โดยการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 3 รพ.สต. และ 1 หน่วยบริการ (รพ.สต.ชุมพล, รพ.สต.บึงศาล, รพ.สต.บ้านคลอง 14 เหนือ 
ต.คลองใหญ่ และหน่วยบริการสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน      
ร่วมด าเนินการจัดโครงการ ประเมินผลโครงการ และสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการวางแผน (P)  

 รายงานการประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน ในพื้นที่ 3 รพ.สต. และ 1 หน่วยบริการ (9_1_01) 

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปี 2555 (9_1_02) 
ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 

     จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติการด าเนินการ โครงการตามแผนที่ก าหนด  

 ด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลล าสนธิ จังหวัดลพบุรี (9_1_03) 

 ด าเนินการจัดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้มแข็ง (9_1_04) 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (C) 

 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดในแต่ละ
โครงการพบว่าบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ ร้อยละ 100 

file:///E:/สมศ%209%201.1%20รายงานการประชุมร่วมกับชุมชน_2.pdf
file:///E:/สมศ%209%201.2%20สรุปโครงการบริการวิชาการ%20ปี%202555_2.xlsx
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 คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 13 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ประชุมพิจารณาผลการ
รายงานสรุปผลการจัดโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินความส าเร็จ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงในแต่ละโครงการ (9_1_05) 
 

ขั้นตอนการปรับปรุง (A) 

 ด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นได้เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือองค์กรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในแต่ละ
โครงการเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอนของการด าเนินการ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางด้านสุขภาพของประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบล (MOU) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ (9_1_06) 

หลักฐานอ้างอิง : 
9_1_01 รายงานการประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน ในพื้นที่ 3 รพ.สต. และ 1 หน่วยบริการ 
9_1_02 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปี 2555 
9_1_03 โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายบรกิารปฐมภูมิโรงพยาบาลล าสนธิ จังหวัดลพบุร ี
9_1_04 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) เขม้แข็ง 
9_1_05 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์คร้ังที่ 13  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
9_1_06 เอกสารการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางด้านสขุภาพของประชาชนกบัองค์การ

บริหารส่วนต าบล (MOU) 
 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

คณะแพทยศาสตร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 

 จัดท าสรุปแบบประเมินโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  
(9_2_01) 

 จัดท าสรุปแบบประเมินโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้มแข็ง (9_2_02) 

 ได้ท าการประเมินการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชมน า
ข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 13 วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ (9_2_03) 

พบว่ามีการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ปรากฏแผนประจ าปีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

9_2_01 สรุปแบบประเมินโครงการศกึษาดูงานเครือข่ายบรกิารปฐมภูมิโรงพยาบาลล าสนธิ จ.ลพบุรี 
9_2_02 สรุปแบบประเมินโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เข้มแข็ง 
9_2_03 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13                       

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

file:///E:/สมศ.9%201.1%20รายงานการประชุมร่วมกับชุมชน_2.pdf
file:///E:/สมศ.9%201.2%20สรุปโครงการบริการวิชาการ%20ปี%202555_2.xlsx
file:///E:/สมศ.9%201.3%20%20โครงการศึกษาดูงานบริการปฐมภูมิ%20รพ.ลำสนธิ%20จ.ลพบุรี.pdf
file:///E:/สมศ.9%201.4%20โครงการ%20อสม.เข้มแข็ง.pdf
file:///E:/สมศ.9%202.1%20แบบประเมินโครงการศึกษาดูงาน%20ลำสนธิ_2.pdf
file:///E:/สมศ.9%202.2%20แบบประเมินโครงการอสม.%20เข้มแข็ง.pdf
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 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการ
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยการเชิญและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ท างานร่วมกับชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยจัดการประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน ในพื้นที่ 3 รพ.สต. และ 1 หน่วยบริการ (9_3_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

9_3_01 หนังสือขอเชญิเข้าร่วมประชุม/สรุปรายงานการประชุม ‚คณบดีพบผูน้ าชุมชนในพืน้ที่ 3 รพ.
สต. และ 1 หน่วยบริการ‛ 

 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 ชุมชนในพื้นที่ 3 ต าบล 2 หมู่บ้าน (รพ.สต.ชุมพล, รพ.สต.บึงศาล, รพ.สต.บ้านคลอง 14 เหนือ ต.คลอง
ใหญ่ และหน่วยบริการสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ) ที่คณะแพทยศาสตร์ได้ให้บริการทางวิชาการ ได้สร้างกลไกการ
พัฒนาตนเอง โดยคณะแพทยศาสตร์ด าเนินการให้บริการดูแลเป็นแม่ข่ายในการสนับสนุนและดูแลหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ จัดโครงสร้างการบริหารมอบหมายกลุ่มงานหน่วยบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ชุมชม และฝ่ายการ
พยาบาล ร่วมด าเนินการ และจัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเข็งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยังคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน (9_4_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

9_4_01 ภาพกิจกรรมระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนในพื้นที่ 3 รพ.สต. และ 1 หน่วยบริการ 
 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในรอบปี 2555 ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งผลักดันให้ชุมชน/องค์กรเกิดความเข้มแข็ง โดยผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ  เช่น การดูแลผู้ป่วยอัมพาต
ด้วยตนเอง 
 มีการพัฒนาและตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่ 3 ต าบล 2 หมู่บ้าน ท าให้ชุมชนได้รับได้
บริการสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมหน่วยบริการปฐมภูมิและเวช
ศาสตร์ครอบครัว ในพื้นที่อ าเภอองครักษ์  
หลักฐานอ้างอิง : 

9_5_01 สรุปผลโครงการ การพัฒนาและตรวจเยีย่ม โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

../../../fah/งานนโยบายและแผน%20ปี%2055%20(Update%206มี.ค.56)/SAR%20คณะแพทยศาสตร์%20%20ปี%2054-55/ปีการศึกษา%202555%20(พ.ค.55-มิ.ย.56)/เอกสารแนบ/เอกสารแนบส่ง/สมศ%209%201.1%20รายงานการประชุมร่วมกับชุมชน_2.pdf
file:///E:/สมศ.9%203.1%20รายงานการประชุมร่วมกับชุมชน_2.pdf
file:///E:/สมศ.9%203.1%20รายงานการประชุมร่วมกับชุมชน_2.pdf
file:///E:/สมศ.9%204.1%20ภาพกิจกรรมระหว่างผู้ป่วย.pdf
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.18 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในดา้นต่างๆ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.18.1 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ด้านจิตสาธารณะ 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ ์

 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเกี่ยวกับผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านที่ 1 ภายใน
สถาบันเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตที่เอ้ือต่อสังคม ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ  ตามมติของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556  

คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้แก่นิสิต โดย มี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต เจ้าหน้าที่งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ รับผิดชอบในการด าเนินการตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) (18.1_1_01) 

P = Plan(การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน) 
ในปีการศึกษา 2555  โดยได้ก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ในโครงการงานวันสัปดาห์

วันมหิดล คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องใน 120 ปี  แห่งวันพระราชสมภพ              
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ซึ่งได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะแก่นิสิตแพทย์ให้มากขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2554 โดยนิสิต
แพทย์เป็นตัวหลักในการด าเนินกิจกรรม 

D = Do(การปฏิบัติตามแผนงาน) 
โครงการดังกล่าวได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน    โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24 กันยายน 2555 

ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรม‚การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สัปดาห์วันมหิดล ‚ จัดโครงการ

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมีตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆมาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม           
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ในโครงการมีนิสิตแพทย์ชั้นปี 2-3 ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมด าเนินโครงการครั้งนี้ด้วยจิตสาธารณะจ านวน 105 

คน  

2. กิจกรรมหารายได้สมทบ‛กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี‛ ซึ่ง

ได้รับยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 283,000 บาท ( สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน ) ในโครงการมีนิสิต

แพทย์ชั้นปี1-5 ที่มีจิตอาสา เข้าร่วมด าเนินโครงการครั้งนี้โดยเข้าร่วมจ านวน 150  คน 

3. กิจกรรม ‚ วางพวงมาลา วันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มศว ‚ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบ

ศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดในวันจันทร์ที่  24 กันยายน 2555  ณ อาคารปฏิบัติการ         

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการมีนิสิตแพทย์ชั้นปี1-6ที่มีจิตอาสาเข้าร่วม

ด าเนินโครงการครั้งนี้ จ านวน 170  คน  

ในการจัดกิจกรรมนี้พบว่านิสิตแพทย์เกิดการเรียนรู้ที่จะน าศักยภาพของตนมาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้เกิดจิตส าธารณะเพิ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนได้จาก
แบบประเมิน และหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นิสิตรุ่นน้องและรุ่นพี่มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น มี
การแบ่งหน้าที่ที่เหมาะสมในการท างาน และรู้จักการท างานแบบ PDCA มากขึ้น 

C = Check(การตรวจสอบผลการดาเนินงาน) 
สรุปผลการประเมินโครงการมีผลการด าเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผน เป้าประสงค์ โดยพิจารณาจากการ

บรรลุเป้าหมายเป็นจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้มีการประเมินผลการด าเนินของโครงการ  โดยผล

การประเมินระดับจิตอาสาที่เพิ่มข้ึนหลังจากท าโครงการ อยู่ในระดับ 4.76 (18.1_1_02), (18.1_1_03) 
A = Action(การปรังปรุงแก้ไข) 

หลังจากที่ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผน  ได้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 
รับทราบ รวมทั้งได้น าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดแผนปฏิบัติการฉบับใหม่
ประจ าปี 2556 นอกจากนี้การจัดโครงการนี้คณะได้จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และในแต่ละปีได้มี
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายละเอียดดังแนบ นอกจากนี้นิสิตแพทย์ ก าลังด าเนินโครงการ Navigator เข็ม
ทิศน าทางให้กับผู้ป่วยเป็นโครงการรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปี 2556ที่มีจิตสาธารณะมาช่วยน าทางให้กับผู้ป่วยที่มาใช้
บริการ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการด าเนินการระหว่าง เดือนพ.ค. 56  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ใช้จิตสาธารณะในการแบ่งปันแก่ผู้ป่วย การมีจิตสาธารณะ และเป็นการฝึกทักษะ
ในการสื่อสารระหว่างนิสิตแพทย์กับผู้ป่วยด้วย 
หลักฐานอ้างอิง : 

18.1_1_01 แผนกลยุทธ์คณะฯ ตามพันธกิจที่ 4 (ด้านจิตสาธารณะ) 
18.1_1_02 โครงการงานวันสัปดาห์วันมหิดล  
18.1_1_03 โครงการเขม็ทิศน าทาง ส่องทาง ส่ือใจ และรูปกิจกรรม Be your guide 
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 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 แผนของคณะแพทยศาสตร์  มีการบรรลุผลตามแผนประจ าปี โดยพิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเป็นจ านวน 
4 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ คดิเปน็ร้อยละ 100 (18.1_2_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

18.1_2_01 ผลการประเมินการบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการงานสัปดาห์วันมหิดล 

 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย 

การด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ส่งผลให้นิสิตแพทย์มีการพัฒนาความสัมพันธ์ มีการพูดคุยให้
ค าปรึกษาระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เกิดการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ โดยนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมของคณะต่างๆที่นิสิตเข้ามามีบทบาทในส่วนช่วยเหลือเช่นงานวันสงกรานต์ งานวัน          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น 

นอกจากนี้สามารถสังเกตการณ์มีจิตสาธารณะของนิสิตแพทย์ได้จากตอนที่ คราวเกิดเหตุประสบปัญหา
อุทกภัยใหญ่ นิสิตของคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมมือร่วมใจกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งศูนย์พักพิง
ผู้ประสบอุทกภัยและจัดตั้งห้องพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยที่มหาวิทยาลัยมิต้องร้องขอ  

(18.1_3_01),  (18.1_3_02) 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
18.1_3_01 โครงการที่นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

18.1_3_02 ภาพความช่วยเหลือของนิสิตแพทย์ในศูนย์พักพิง 

 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 การด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์  ท าให้เกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องจิตอาสา
และเป็นที่พักพิงกับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ท าให้สถาบันเป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น 
 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 คณะได้รับการยอมรับจาก สกอ. ให้เป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย  

 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการด าเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
4 - 5 ข้อ 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 4 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 3 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.18 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในดา้นต่างๆ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.18.2 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ด้านสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.นิยม  ละออปักษิณ / ผศ.นพ.ณรงค์ชยั ยิ่งศกัดิ์มงคล 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุมาลี มณีวงษ ์

 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
คณะแพทยศาสตร์ด าเนินงานด้านสุขภาพ โดยมีการจัดโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  ซึ่ง

ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้  
 ขั้นตอนการวางแผน (P=Plan) 
ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชน (18.2_1_01) โดยก าหนด

กิจกรรมด้านสุขภาพ ในโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม รณรงค์การ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสร้างสังคมนมแม่ในจังหวัดนครนายก  (18.2_1_02) โดยมีการตั้งเป้าหมายและตัว

บ่งชี้ดังนี้ 

1. ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

2. อัตราการให้นมแม่จนครบ 6 เดือนมากกว่าร้อยละ30  

ขั้นตอนการด าเนินการ (D=Do) 
 มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ดังนี้ 

1. โครงการห้องเรียนพ่อแม่ โดยมีการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวในประเด็นการออกก าลัง
กาย โภชนาการ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

2. จัดอบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
3. เปิดให้บริการคลินิกนมแม่ ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกสูติกรรมและหอผู้ป่วยในชั้น 8  
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (C=Check) 

 มีการติดตามผลการประเมินตามตัวชี้วัดพบว่า บรรลุเป้าหมายครบทุกตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) คือ 
1. ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งที่มาผากครรภ์ 

file:///E:/สมศ.18.2%201.2%20โครงการรพ.สายใยรักแห่งครอบครัว.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%201.2%20โครงการรพ.สายใยรักแห่งครอบครัว.pdf
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2. อัตราการให้นมแม่จนครบ 6 เดือนมากกว่าร้อยละ30  
 ขั้นตอนการปรับปรุง (A=Action) 
 มีการสรุปผลการด าเนินงานและพบว่า เนื่องจากการเตรียมการจัดกิจกรรมกระชั้นชิดท าให้ขาดความ
คล่องตัวจึงก าหนดให้มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
หลักฐานอ้างอิง : 

18.2_1_01 แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี 2555 
18.2_1_02 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 กิจกรรม/โครงการของคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2555 มีการบรรลุผลตามแผนประจ าปีร้อยละ 100
บรรลุเป้าหมายเปน็จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ (18.2_2_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

18.2_2_01 สรุปแบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะและ/หรือมหาวิทยาลยั 

การด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ภายในโรงพยาบาล             
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับมารดาและทารก
มีการพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวในด้านระบบบริการ สถานที่ อุปกรณ์
เครื่องมือที่จ าเป็น และผลลัพธ์การดูแลมารดาและทารก เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น าแห่งโรงพยาบาลสายใย
ครอบครัวในภาคตะวันออก  

โดยชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวมีการจัดกจิกรรมให้ความรู้แก่มารดาและทารกอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และเป็นการวางรากฐานการ
เจริญเตบิโตของเด็ก เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่ดใีนสงัคมต่อไป 

 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ตอ่ชุมชนหรือสังคม 
 การด าเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ท าให้เกิดผลที่ดีต่อชุมชน โดยชมรมสายในรักครอบครัว มีการ
ประชุมสมาชิกชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด าเนินการปรับปรุงมุมให้นมแม่ (ห้องอุ่นไอรัก)  เพื่อให้บริการแก่มารดาได้
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ด าเนินการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมพบว่าสมาชิก
ชมรมฯ มีการพัฒนาด้านความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (18.2_4_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

18.2_4_01 ภาพหลักฐานการด าเนนิกจิกรรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 
 
 
 

file:///E:/สมศ.18.2%202.1%20แบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%202.1%20แบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%203.1%20แบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว_2.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%203.1%20แบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว_2.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%203.1%20แบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว_2.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%203.1%20แบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว_2.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%203.1%20แบบประเมินโครงการโรงพยาบาลสายในรักแห่งครอบครัว_2.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%204.1%20แบบประเมินโครงการวันแม่.pdf
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 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการยกย่องระดับชาติ โดยได้รับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (18.2_5_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

18.2_5_01 หนังสือแจ้งผลการประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหง่ครอบครัว ระดับทอง 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

4 - 5 ข้อ 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 3 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/สมศ.18.2%205.1%20รางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว.pdf
file:///E:/สมศ.18.2%205.1%20รางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว.pdf
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องค์ประกอบท่ี 6 
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล / คุณตุล รอบรู ้
ผู้รายงานข้อมลู : คุณถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ ์/ คุณอ านาจ พลอยพลาย /  

คุณศุภวรรณ พันธุ์ภักดี / คุณสมพจน์ หวลมานพ 
 1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการตามนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นพันธกิจ
หลักโดยมีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ  (6.1_1_02), (6.1_1_03) ตามพันธกิจที่ 4 คือ ส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ถ่ายทอดล่งสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานส านักงานคณบดีและส านักงานอ านวยการศูนย์การแพทย์ ฯ 
ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและที่รับผิดชอบการด าเนิน
โครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1_1_01) และประสานงานให้ทุกภาควิชาและหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการและส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะแพทยศาสตร์  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จากเงินรายได้ศูนย์การแพทย์ ฯ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 867,500 บาท  เพื่อด าเนินการจัดโครงการ 
เช่น งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์, โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเฉลิมฉลอง

ปีพุทธยันตี 2600 ปี พระพุทธศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) , โครงการวันมหิดล,โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและ
ท าบุญปีใหม่ และโครงการวันท าบุญและพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่  เป็นต้น ซึ่งมีการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีนิสิต บุคคลทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมโครงการ และมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งทุกโครงการมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อน าสู่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (6.1_1_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

6.1_1_01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกจิกรรมเสริมสร้างและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ
แพทยศาสตร์ ที่ 63.1/ 2555 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 

6.1_1_02 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ  ปี 2555-2556 
6.1_1_03 แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1_1_04 สรุปโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์  
- โครงการวันมหิดล 
- โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเฉลิมฉลองปีพุทธยันตี 
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หลักฐานอ้างอิง : 
2600 ปี พระพุทธศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) 

- โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและท าบุญปีใหม่ 
- โครงการวันท าบุญและพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 

 
 2. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้นิสิตแพทย์และอนุญาตให้นิสิตแพทยไ์ด้
เข้าร่วมกิจกรรม 

ในปีการศึกษา 2555 โดยมีการจัดโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

มีการวางพวงมาลา มีการบริจาคโลหิต โดยมีการบูรณาการกับรายวิชา พศก 125 หนทางสู่การเป็นแพทย์ ให้นิสิต
ปี 1 ในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยและของโลก และจัดการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิตคือ การ
รณรงค์หารายได้เพื่อบริจาคให้กองทุนพระราชทานเพื่อผู้ป่วยยากจนเนื่องในวันมหิดล ได้รับเงินบริจาคจ านวน
ทั้งสิ้น   283,000  บาท นิสิตแพทย์จัดรับบริจาคโลหิต จัดกิจกรรมวิชาการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่  23 กันยายน 2556 เข้าร่วมจัดงานพิธีวางพวงมาลา 
(6.1_2_01), (6.1_2_02) นอกจากนั้นยังจัดให้เป็นวันหยุดการเรียนการสอนเพื่อเอ้ือให้นิสิตแพทย์ทุกชั้นปีได้เข้า
ร่วมงานวางพวงมาลา  

2. โครงการวันท าบุญและพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 โดย      
บูรณาการกับรายวิชา พพ 225 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมจริยธรรม ด้านความกตัญญูของนิสิตต่ออาจารย์และผู้มีพระคุณต่ออาจารย์ใหญ่ โดยภาควิชากายวิภาค
ศาสตร ์จัดร่วมกับนิสิต (6.1_2_03), (6.1_2_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

6.1_2_01 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
6.1_2_02 รายวิชา พศก 125 หนทางสู่การเป็นแพทย์  
6.1_2_03 รายวิชา พพ 225 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
6.1_2_04 ภาพถ่ายโครงการ 

 
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และภาพกจิกรรมในโครงการต่างๆ ผ่าน  Website คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์การแพทย์ฯ ข่าวรายสัปดาห์ (MED News Weekly) (6.1_3_01) และปิดประกาศประชาสัมพนัธ ์(6.1_3_02), 
(6.1_3_03), (6.1_3_04) 
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หลักฐานอ้างอิง : 
6.1_3_01 MED News Weekly  
6.1_3_02 เอกสารแสดงแหล่งเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านศิลปะและวัฒนะธรรมต่อสาธารณชนของ

หน่วยงาน เช่น ภาพถ่าย การจัดแสดงด้านวัฒนธรรม 
6.1_3_03 หนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมโครงการ 
6.1_3_04 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (เสียงสาริกา) 

 

 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

1. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการจัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 14
มิถุนายน 2555 โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
ดีถึงดีมาก 92.24 % ซึ่งประสบผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

2. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการท านุศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วม
เฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 88.06 % ซึ่งประสบผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 95 % ซึ่งประสบผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการวันมหิดลประจ าปี 2555 โดยใช้แบบสอบถาม 
โครงการวันมหิดล บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 94.47 (คิดเฉพาะข้อ 1-3 ของแบบประเมิน)ซึ่งประสบผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรและท าบุญปีใหม่ ในวันที่ 4 
มกราคม พ.ศ. 2556  โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับดีถึงดีมาก 79.50 % ซึ่งประสบผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับนิสิตแพทย์ (งาน
พระราชทานเพลิงศพ) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 โดยใช้แบบสอบถาม พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรและ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 211 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 91.80 % ซึ่งประสบผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (6.1_4_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

6.1_4_01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 ได้มีการน าผลการประเมนิมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานโครงการวันมหิดล ประจ าปี 
2555 ระว่างวันที่ 17 – 24 กันยายน 2555 
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 จากผลการประเมินโครงการวันมหิดล ประจ าปี 2555 พบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยรวมเท่ากับ 4.37 และพบว่ามีผลการประชาสัมพันธ์โครงการมีผลการประเมินน้อยที่สุด 
 
แผนการปรับปรุงการจัดโครงการวันมหิดล ประจ าปี 2556 มีดังนี้ 

1. จัดระบบการประชาสัมพันธ์โครงการวันมหิดลให้เพิ่มข้ึน เช่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ทั้งฝั่ง

ประสานมิตรและองครักษ์  

2. ให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้ป่วย การมีจิต

สาธารณะ และจัดนิสิตเข้ามาเป็นกรรมการในการจัดงานพิธีวางพวงมาลาในฝ่ายต่างๆ 

3. ให้นิสิตจัดการเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อหารายได้เพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาล 

ผลการประเมินโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องในสัปดาห์วัน
มหิดล ประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 
จากผลการประเมินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องในสัปดาห์            

วันมหิดล ประจ าปี 2555 พบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยรวมเท่ากับ 4.17 และพบว่าผลการ
ประเมินรูปแบบกิจกรรม “พบพี่หมอ มศว” มีผลคะแนนน้อยที่สุด คือ 3.01 
แผนการปรับปรุงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องในสัปดาห์วันมหิดล ประจ าปี 
2556 มีดังนี้    (6.1_5_01), (6.1_5_02), (6.1_5_03) 

1. เริ่มจัดท าโครงการและเตรียมงานก่อนจัดงานประมาณ 3 เดือน 

2. จัดระบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปตามโรงเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมให้มีความชัดเจน และน่าสนใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

4. จัดระบบการอ านวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้กับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ 

5. จัดนิทรรศการให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

6. จัดข้อสอบที่ใช้ในแต่ละรอบการแข่งขันให้มีความเหมาะสม ระดับความยาก-ง่าย ต่างกันออกไปอย่าง

ชัดเจน  

หลักฐานอ้างอิง : 
6.1_5_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1_5_02 เอกสารเชิญหน่วยงานราชการภายนอก 
6.1_5_03 รายการหลักฐานสรุปผลการปรับปรุง 

 
 6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 
 - ไม่ม-ี 
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เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.10 : การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : นายตุล รอบรู ้
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอ านาจ พลอยพลาย / คุณศุภวรรณ พันธุ์ภักด ี

 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 คณะแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวางแผนจัด
กิจกรรมท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมไทยด้านประเพณีสงกรานต์และการแสดงความเคารพผู้สูงอายุเนื่องในวันปีใหมไ่ทย และ
ด าเนินงานโดยจัดโครงการรดน้ าด าหัวและวันผู้สูงอายุ ซึ่งมีการประเมินผลจากการจัดงานในปีที่ผ่านมาพิจารณาปรับปรุง
ให้เหมาะสมและบรรลุกับเป้าประสงค์มากยิ่งขึ้น   
การวางแผน (P)  
 คณะแพทยศาสตร์ได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ
แพทยศาสตร์ และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี ในวันที่ 24 กันยายน 2555 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 45,000 บาท  (10_1_01), (10_1_02) 
การด าเนินการ (D)  
 คณะแพทยศาสตร์ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม และรับผิดชอบดูแลในการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการจัดโครงการ ได้แก่ โครงการวันมหิดล ใน
วันที่ 24 กันยายน 2555 และโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นโครงการ
บริการทางวิชาการ และได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการของ โดยมีหน้าที่ในการเตรียมพิธีการ ด าเนินงาน และประสานงาน
ติดต่อหน่วยงานต่าง  ๆท าหนังสือเชิญ ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัด

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 4 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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นครนายาก ผู้บริหารจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งเชิญ อดีตผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์การแพทย์ฯนิสิตแพทย์ เข้าร่วมงานโครงการดังกล่าว   
การติดตามและประเมินผล (C) 
 คณะกรรมการจัดโครงการได้มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้  
- โครงการวันมหิดล มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คือ. 
1. เชิงปริมาณ 
 1.1 มีจ านวนทีมผู้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จากที่คาดไว้ 35 ทีม  ผลด าเนินการ มี 32 ทีมจาก 35 ทีม คิดเป็นร้อยละ 91.43 
 1.2 ได้รบับริจาคโลหิตจ านวน 120 unit ขึ้นไป  ผลด าเนินการ  ได้รับบริจาคโลหิต 192 unit 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ผลด าเนินการ  ร้อยละ 96.18 ของความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2.2 นิสิตแพทย์และผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมย่อย มากกว่า 3.51              
ผลด าเนินการ 4.37 ของนิสิตแพทย์และผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
- โครงการ “งานรดน้ าด าหัววันผู้สูงอายุและงานสานสัมพันธ์บุคลากร มีการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างสรุปผลการประเมิน
แบบสอบถาม ได้แก่  
1. จ านวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ และนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ  
2. ร้อยละของความภาคภูมิใจ / ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปของผู้เข้าร่วม  
 หลงัจากจัดงานจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการด าเนนิงาน 
เช่น  คณะกรรมการโครงการวันมหิดลได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาผลการรายงานสรุปผลการจัดโครงการเพื่อ
การปรับปรุงของโครงการในครั้งต่อไป  
การปรับปรุง (A)  
 คณะมีการน าผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการแก้ไข
และปรับปรุงโครงการในการจัดโครงการครั้งต่อไป เช่น โครงการวันมหิดล คณะกรรมการโครงการวันมหิดล  ได้น า
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการในปีต่อไป ได้แก่ 1) การ
จัดสถานที่ให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลกรที่เข้าร่วมงาน 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนร าลึกถึงวันส าคัญของ
งานวันมหิดล  
หลักฐานอ้างอิง : 

10_1_01 แผนกลยุทธ์(ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
10_1_02 แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
10_1_03 รายงานการด าเนินโครงการ และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมสรุปค่าใช้จ่าย 
10_1_04 สรุปผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งชี้ 
10_1_05 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการวันมหิดล 
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หลักฐานอ้างอิง : 
10_1_06 หลักฐานการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปปรับปรุง 

 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 การด าเนนิโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมในปีการศกึษา 2555 มีผลการด าเนินการดังนี ้
 1. โครงการวันมหิดล มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คือ. 
1. เชิงปริมาณ 
 1.1 มีจ านวนทีมผู้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จากที่คาดไว้ 35 ทีม 
 1.2 ได้รับบริจาคโลหิตจ านวน 120 unit ขึ้นไป 
2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 2.2 นิสิตแพทย์และผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมย่อย มากกว่า 3.51 
2. โครงการ “งานรดน้ าด าหัววันผู้สูงอายุและงานสานสัมพันธ์บุคลากร มีการบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างสรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 
ได้แก่  
1. จ านวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ และนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ  
2. ร้อยละของความภาคภูมิใจ / ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปของผู้เข้าร่วม  
 
หลักฐานอ้างอิง : 

10_2_01 รายงานการประเมินแผนปฏิบัตกิารประจ าปีตามตัวบ่งชี้ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
 คณะแพทยศาสตร์มีการจัดโครงการวันมหิดล และโครงการงานรดน้ าด าหัววันผู้สูงอายุและงานสานสัมพนัธ์
บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปี  
หลักฐานอ้างอิง : 

10_3_01 รายงานการประชุมหลังจัดโครงการฯ 
10_3_02 ภาพกิจกรรม 

 
 4. เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 คณะแพทยศาสตร์ มีการด าเนินการในภารกิจหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิเช่น      
การจัดโครงการวันมหิดลและโครงการงานรดน้ าด าหัววันผู้สูงอายุและงานสานสัมพันธ์บุคลากร ซึ่งเป็นโครงการที่
คณะแพทยศาสตร์จัดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพทางการแพทย์ ได้มีโอกาสระลึกถึง สมเด็จพระราชบิดาผู้ให้
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ก าเนิดการแพทย์แผน ซึ่งโครงการนี้ก่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้น าชุมชนและผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งและความสุขในชุมชนในพื้นที่ อ.องครักษ์ และบุคลากรในหน่วยงาน 
  คณะแพทยศาสตร์ ในฐานะเป็นหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ย้ายมาอยู่ในจังหวัดนครนายกจึง
เป็นผู้น าในการจัดงานงานวันมหิดลและโครงการงานรดน้ าด าหัววันผู้สูงอายุและงานสานสัมพันธ์บุคลากร จึงได้
เชิญ คณะต่างๆ ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย  มาร่วมงาน และเชิญผู้แทนโรงพยาบาล และ
หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนครนายกผู้บริหารจังหวัด  เข้าร่วมงานเพื่อร่วมวางพวงมาลา ในวันที่ 24 
กันยายน ของทุกปี  และในวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้จัดโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) คณะฯ ได้
เชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อดีตคณบดีและผู้บริหารของคณะฯ และศูนย์การแพทย์ฯ ได้เชิญ ผู้บริหารของ
จังหวัดนครนายก ชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายก  ผู้ป่วยอาวุโสมาร่วมงานทุกปี เพื่อเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงานและท าให้อนุชนรุ่นหลังได้ให้ความเคารพ ต่อผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโส ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของ
ไทย นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความสมานสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  
บุคลากรและนิสิต  มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การบริจาคโลหิต  การตรวจสุขภาพ และให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับโรคที่ตรวจพบในเบื้องต้น  และมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเชิงปรนัยซึ่งมุ่งเน้นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครนายก  และใกล้เคียง โดยใช้ค าถามในเรื่องชีวการแพทย์
เพื่อเป็นการสื่อให้เห็นถึงความส าคัญของการแพทย์แผนปัจจุบัน  และนักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางการ
แพทย์ เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับวิชาชีพเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต 
หลักฐานอ้างอิง : 

10_4_01 สรุปแบบประเมนิความพงึพอใจในศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม่นิสิตและบคุลากร  
 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 - ไม่ม-ี 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 4 4 4 
ผลด าเนินการ ข้อ 4 4 4 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 4.00 4.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    



 118 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.11 : การพฒันาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : นายตุล รอบรู ้
ผู้รายงานข้อมลู : คุณอ านาจ พลอยพลาย / คุณศุภวรรณ พันธุ์ภักด ี
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

คณะแพทยศาสตร์มีการด าเนินงานที่สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์องค์ความรู้ ในการท านุบ ารุง
วัฒนธรรมที่ดีภายในหน่วยงานโดยจัดกิจกรรมวันมหิดลและโครงการรดน้ าด าหัวและวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) มกีารแตง่
กายผ้าไทย  บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการประกวดแต่งกายแบบไทยในงานสานสัมพันธ์  เพื่อส่งเสริมและรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กรให้เกิดความสัมพันธ์ ความสุข สนุกสนาน รื่นเริงและมี
ขวัญก าลังใจในการท างานเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โครงการรดน้ าด าหัวและวันผู้สูงอายุ  โครงการสานสัมพันธ์   การท าบุญ    
ตักบาตรวันปีใหม่  โดยบุคลากรและนิสิตให้ความร่วมมือเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงเป็น
จ านวนมาก ณ ลานจัดกิจกรรม ของคณะแพทยศาสตร์ 
หลักฐานอ้างอิง : 

11_1_01 หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมที่คณะต้องการส่งเสริม และรายชื่อ ภาพถ่าย
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

 
 2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 คณะแพทยศาสตร์ให้ความส าคัญด้านอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก อาคารนี้ 
เป็นสถานที่ท าการเรียนการสอน  ส่วนท างานบริหาร  มีห้องสมุด  โรงอาหาร และพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ   ดังนั้น  จึงต้อง
ค านึง เรื่อง ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  การตกแต่งอย่างมีสุนทรรีย์ภาพ  เพื่อให้ นิสิตแพทย์ บุคลากร 
และผู้มาขอใช้จัดประชุม จัดกิจกรรม ได้มีความสะดวก สบาย  มีบรรยากาศที่ดี มีส่ิงแวดล้อมสีเขียว ผู้อยู่ภายในอาคารจะ
มีความสุขใจ ดังนั้น คณะฯ จึงได้ตกแต่งอาคารให้มี ต้นไม้ ดอกไม้ มีสวนหย่อมตามจุดต่าง ๆ  มีห้องสมุดที่มีบรรยากาศ
ร่มรื่นมีที่พักสายตามเป็นบ่อน้ า เลี้ยงปลาและต้นไม้ดอกไม้ประดับ  มีลานจัดกิจกรรมเป็นโถงกว้าง ใช้ส าหรับจัดกิจกรรม
ได้แก่  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การออกก าลังกายแอโรบิค  ซึ่งถือเป็นลานศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์  คณะฯ 
ได้จัดม้าหินและเก้าอ้ีนั่งไว้ตามจุดต่าง  ๆ  และบริเวณริมบึงน้ าใกล้หอพระ เพื่อใช้เป็นที่รับประทานอาหารและอ่านหนังสือ
ของนิสิต นอกจากนี้ยังมีห้องจัดประชุม ขนาดต่าง  ๆ และขนาดใหญ่ได้แก่ ห้อง convention  และ ห้องTheater เป็นที่นิสิต
แพทย์ใช้แสดงละครเวที ให้ผู้เข้าชมทั้งภายในและภายนอก ปีละ 1 เรื่อง  ส าหรับความสะอาด คณะฯ มีการจ้างบริษัทท า
ความสะอาดและมีพนักงานประจ าแต่ละชั้นเพื่อท าความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบ และมีการตรวจสอบโดยงาน
บริหารและธุรการ   เรื่องความปลอดภัย คณะฯ มี รปภ. ดูแล ตามจุดต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และบุคคลภายนอกจะต้องแลก
บัตรเข้าออก มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย งานบริหารและธุรการ  นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องวงจรปิดของคณะฯ เพื่อ
ตรวจสอบ มีระบบดับเพลิง บันไดหนีไฟ  มีการจัดถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ โดยแยกเป็นขยะทั่วไป และ        
ขยะรีไซเคิร์ล  
       นอกจากนี้ คณะยังให้ความส าคัญในการดูแลรักษาความสะอาด ตกแต่งห้องประชุม ห้องโถง (ห้องจัดนิทรรศการ)  
และบริเวณโดยรอบ ด้วยผลงานศิลปะของศิลปินไทย ซึ่งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอย่าง       
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มีสุนทรียะ และมีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่บุคลากรเช่น การขึ้นลงด้วยบันได ปิดน้ า ปิด
ไฟเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน (11_2_01), (11_2_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

11_2_01 หลักฐานการจัดจ้าง (จัดสถานที่) 
11_2_02 ภาพถ่าย 

 
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 คณะแพทยศาสตร์ตระหนักในความส าคัญของการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์  ให้มีความสวยงามตามธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และงานประดิษฐ์ อย่างสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีการรณรงค์ในการประหยัดพลังงาน รายละเอียดได้อธิบายในข้อ 2  
หลักฐานอ้างอิง : 

11_3_01 ภาพถ่าย 
 
 4. มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ าเสมอ 
 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดพื้นที่บริเวณชั้นล่าง เป็นลานศิลปวัฒนธรรม   เพื่อส่งเสริมให้จัดกิจกรรมต่างๆที่เอ้ือและ
ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น  กิจกรรมท าบุญ    
ตักบาตรในวันวันขึ้นปีใหม่  ประชุมวิชาการ  กิจกรรมเต้นแอโรบิค  กิจกรรม 5ส กิจกรรมการประชุมผู้พิการ  จัดงานวันเด็ก   
วันพยาบาล ฯลฯ   
หลักฐานอ้างอิง : 

11_4_01 รายงานการจัดโครงการ /ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะแพทยศาสตร์มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีผู้ตอบแบสอบถามทั้งหมด  
 -  นิสิต จ านวน 470 คน จากจ านวนทั้งหมด 944 คน คิดเป็นร้อยละ 49.79   
 -  อาจารย์และบุคลากร จ านวน 423 คน จากจ านวนทั้งหมด 1,204 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13  (11_5_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

11_5_01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและการจดัการ 

 
ตัวบ่งชี้ 7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ 
ผู้รายงานข้อมลู : เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ (คณุตุล รอบรู้) / คุณศุภวรรณ พันธุ์ภักด ี
 1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏบิัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามประกาศอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ชี้แจงอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 9 ข้อ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 วาระที่ 4.2 และมีการประเมิน
ตนเองโดยใช้แบบสอบถามให้คณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของ
ตนเอง ผลการประเมินตนเองที่ได้ถูกน าไปรวบรวมวิเคราะห์ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
11/2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 วาระที่ 3.3 (7.1_1_01), (7.1_1_02), (7.1_1_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.1_1_01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  
7.1_1_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  10/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555      

วาระที่ 4.2 
7.1_1_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2555 วันที่  26 กันยายน 2555       

วาระที่ 3.3  
 
 2. ทีมผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ 
 ทีมผู้บริหารคณะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ (7.1_2_01) โดยให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
หน่วยงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแจ้งในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
13/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  วาระที่ 3.3 (7.1_2_02) เพื่อพิจารณาเห็นชอบและได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ไปยังบุคลากรครบถ้วนทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยผ่าน KPI 
รายบุคคลและถ่ายทอดผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประชุมคณะกรรมการภาควิชา ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานคณบดี และเผยแพร่ผ่านทาง Poster ติดประกาศภายในอาคาร ทาง Website 
คณะแพทยศาสตร์ และในสมุด Year Plan 2555 ที่คณะแพทยศาสตร์จัดท าและแจกบุคลากรในเทศกาลส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ และมีการน าผลด าเนินงานบันทึกในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ KPI Online และ
ผู้บริหารได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารและพัฒนาคณะ 
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หลักฐานอ้างอิง : 
7.1_2_01 รายงานโครงการประชุมสัมมนาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ณ บ้านนารีสอร์ท 

เมื่อวันที่  15-16  มกราคม 2555 
7.1_2_02 รายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 3.3 
7.1_2_03 ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่สามารถน ามาใช้ในการติดตามผลการ

บริหารงาน เช่น 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะที่มีวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนนิงาน
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) หรือตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2555 วาระที่ 3.3 

7.1_2_05 เอกสารประกอบการประชุมของผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  การถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหาร รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 3. ทีมผู้บริหารคณะมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 ทีมผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยระบบ KPI มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการประเมิน KPI รายบุคคลของบุคลากรทุกระดับในคณะแพทยศาสตร์ และมีการ
สื่อสาร ผลการปฏิบัติงานผ่าน วารสาร Med SWU News (7.1_3_01), (7.1_3_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.1_3_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เรื่อง รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 
8/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 วาระที่  4.7 และ ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555      
วาระที่ 3 

7.1_3_02 ใบเซ็นชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุมชีแ้จง KPI คณะแพทยศาสตร ์
 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

คณบดีสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม โดยจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี/ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้าหน่วยงาน/ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน (7.1_4_01) และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ในคณะ มีส่วนร่วมโดยการวิพากษ์ KPI และก าหนดให้ทุกคนสามารถตัดสินใจเลือก KPI ตัวเลือกได้ 

คณะกรรมการบริหารคณะ มีการก าหนดนโยบาย และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองของคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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หลักฐานอ้างอิง : 
7.1_4_01 ค าส่ังมอบหมายหน้าที่ 

7.1_4_02 ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น โทรศัพท ์
อีเมล์ Facebook กล่องรับความคิดเห็น 

7.1_4_03 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่พร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วม 
 
 5. ทีมผู้บริหารคณะถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

 ทีมผู้บริหารได้ถ่ายทอดและส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานโดยการบรรยาย และการสอนงานก่อนเริ่มการ
ประชุม เช่น คณบดีเป็นผู้บรรยายในการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 
มกราคม 2555 ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก (7.1_5_01), (7.1_5_02) และในรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (7.1_5_03) 

มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารไปอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโดย 
กสพท. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย
ในปีการศึกษา 2555 ได้ส่งผู้บริหารเข้าอบรมจ านวน 3 คน ในระหว่างเดือน เมษายน 2556 – พฤษภาคม 2556 
(7.1_5_04) และทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางคลินิกและระบบงานส าคัญของโรงพยาบาลเป็นประจ า     
ทุกเดือน (7.1_5_05) 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.1_5_01 รายงานโครงการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
7.1_5_02 เอกสารประกอบการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่  15-16 

มกราคม 2555   ณ  บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
7.1_5_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 
7.1_5_04 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย 
7.1_5_05 ภาพถ่ายทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางคลินิกและระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล 

 
 6. ทีมผู้บริหารคณะบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ทีมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น 
1. หลักประสิทธิผล คือ การบริหารงานโดยยึดหลัก KPI ของแผนยุทธศาสตร์ และ KPI ระดับบุคคล 
2. หลักประสิทธิภาพ คือ การวิเคราะห์ Unit Cost ในการผลิตบัณฑิตแพทย์  
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3. หลักการตอบสนอง โดยมีการประเมินความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการ
ปรับปรุง เช่นการเพิ่มการฝึกหัตถการ และการประเมินความคาดหวังของคนไข้ที่มาใช้บริการ โดยจัดให้มี
กล่องรับข้อเสนอแนะ (OP-Voice, IP-Voice) 

4. หลักความรับผิดชอบ คือ การรับผิดชอบต่อการรักษาพยาบาล โดยมีการก าหนด Patient Safety และดูแล
คนไขท้ี่อยู่ในชุมชน 3 ต าบลที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รับผิดชอบ 

5. หลักความโปร่งใส โดยก าหนดให้นิสิตสามารถขอดูผลการสอบได้ 
6. หลักการมีส่วนร่วม  โดยจัดให้มีประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และ KPI  และจัดให้สมาคมผู้ปกครองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการรับนิสิตใหม่  
7. หลักการกระจายอ านาจ  ผู้บริหารได้มีการกระจายอ านาจไปยังรองคณบดี และรองผู้อ านวยการให้มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ 
8. หลักนิติธรรม  คือการบริหารโดยยึดหลักเกณฑ์และกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ                 

คณะแพทยศาสตร์ 
9. หลักความเสมอภาค  จัดให้มีการให้บริการคนไข้โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะ 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ทีมผู้บริหารจัดให้มีการประชุมเพื่อก าหนด KPI และการปรับปรุงแผนกลยุทธ์แบบ

ฉันทามติ ซึ่งไม่มีการนับคะแนนเสียง 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.1_6_01 ค าส่ังมอบอ านาจหน้าที่ผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
 
 7. กรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของทีมผู้บริหารและทีมผู้บริหารคณะน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบและ
มอบหมายให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารและน าเสนอในที่
ประชุมครั้งถัดไป (7.1_7_01) 

 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 26 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบผลประเมินผล
การบริหารงาน และให้ถือปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 9 ข้อ (7.1_7_02), (7.1_7_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.1_7_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2555  
7.1_7_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2555 
7.1_7_03 แบบประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
7 ข้อ 



 125 

 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 7 7 7 
ผลด าเนินการ ข้อ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
ตัวบ่งชี้ 7.2 : การพฒันาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณเกษทิพย์ ปลื้มวงษ ์
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (7.2_1_01) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ (7.2_1_02) ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2555 (7.2_1_03), (7.2_1_04) 
โดยได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
แพทยศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต คือ เรื่องเทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพ และด้านการ
วิจัย คือเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย และได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ดังนี้  1.) ส่งเสริมและ
พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 2.) ส่งเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น, เกิดนวัตกรรม และตอบสนองความต้องการของ
สังคม   3.) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ให้มีศักยภาพสูง ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกองค์กร และ 4.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีมภายใต้บรรยากาศที่เอ้ืออาทรในองค์กร  

หลักฐานอ้างอิง : 
7.2_1_01 นโยบายการจัดการความรู้ 
7.2_1_02 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้ 
7.2_1_03 แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ 
7.2_1_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 

 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (7.2_2_01) ที่จะได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะตามแผนปฏิบตัิการจัดการความรู้ (7.2_2_02) คือ กลุ่มอาจารย์คลินกิและพรคีลินกิ 

../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/SAR%20KMจากพี่ปุกกี้/SAR%20KM%202555/ข้อ%201/1.2%20แผน%20KM%2055.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/SAR%20KMจากพี่ปุกกี้/SAR%20KM%202555/ข้อ%201/1.3%20รายงานการประชุม%20KM%20ครั้งที่%201.55.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/SAR%20KMจากพี่ปุกกี้/SAR%20KM%202555/ข้อ%202/2.3%20%20Action%20Plan%20แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
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ส าหรับด้านการจัดการเรียนการสอน และกลุ่มอาจารย์คลนิิกและพรีคลินกิและบุคลากรที่สนใจทั่วไป ส าหรับด้าน
การวิจัย  
หลักฐานอ้างอิง : 

7.2_2_01 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
7.2_2_02 โครงการ/กิจกรรมจัดการความรู้ที่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 

 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

ประเด็นการจัดการเรียนการสอน ประเด็นงานวิจัย 
แนวทางการตดัเกรด เทคนิคการท าให้ผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารนานาชาต ิ
มีการด าเนนิงานแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรูท้ี่เปน็
ลักษณะต่อเนื่อง  ซึ่งมกีารด าเนินงานดังนี้  

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ห้องประชุม
ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มศว 

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ห้องประชุม
ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 
(7.2_3_01) 

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ 
มศว องครักษ ์

- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ 
มศว องครักษ ์

มีการด าเนนิงานแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู ้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง

ประชุมชัน้ 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มศว (7.2_3_02) 

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤศจกิายน 2555 ณ ห้อง
ประชุม Convention  ชั้น 3 ตึกคณะ
แพทยศาสตร์ มศว องครักษ ์

มีการเผยแพร่ไปสู่อาจารยพ์รีคลินิกและคลินิก โดยผ่าน
หนังสือเวียน Med News Weekly และ Website KM 
(7.2_3_03), (7.2_3_04) 

มีการเผยแพร่ไปสู่อาจารยท์ั้งคณะ โดยผ่าน
หนังสือเวียน และ Website KM 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.2_3_01 เอกสารโครงการและรายงานการประเมนิผลการด าเนินงาน เรื่อง แนวทางการตดัเกรด 
7.2_3_02 เอกสารความรู้ที่รวบรวมไว้เปน็แนวปฏิบัตทิี่ดีที่ไดจ้ากการจัดโครงการเรื่อง เทคนิคการท า

ให้ผลงานวิจัยได้รับการตพีิมพ์ในวารสารนานาชาต ิ

../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/SAR%20KMจากพี่ปุกกี้/SAR%20KM%202555/ข้อ%202/2.3%20%20Action%20Plan%20แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ%202555.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/SAR%20KMจากพี่ปุกกี้/SAR%20KM%202555/ข้อ%202/2.2%20ประกาศกิจกรรม.pdf
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หลักฐานอ้างอิง : 
7.2_3_03 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (เว็บไซต์ จดหมายข่าว หรือหนงัสือเวียน) 
7.2_3_04 รายงานการประชุมพิจารณาผลการจัดการความรู้ 

 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณอั์กษร 
(explicit knowledge) 
 คณะแพทยศาสตร์มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากเอกสารหรือตัวบุคคล ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดย
รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7.2_4_01) ใน ข้อ 3 และ
เผยแพร่ในลักษณะในรูปเอกสาร บทความ จดหมายข่าว /สื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ และKM ของคณะแพทยศาสตร์.
ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหาเพิ่มพูนความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็ว 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.2_4_01 หลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทีเ่ปน็เอกสารแนวปฏิบัตทิี่ด ี(ด้านการเรยีนการสอนและดา้นวิจัย) 
 
 5. มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 บุคลากรของคณะได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน 2 ประเด็น คือ แนวทางการตัดเกรดและ
เทคนิคการท าให้งานวิจัยได้รับการตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ใน MEDSWU NEWS และ 
website คณะ มาใช้ในการปฏิบัตงิานจริง (7.2_5_01), (7.2_5_02), (7.2_5_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.2_5_01 เอกสารการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการท างาน  
7.2_5_02 MEDSWU NEWS 
7.2_5_03 website คณะ และศนูย์การแพทย์ฯ 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

 5 ข้อ 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 5 5 5 
ผลด าเนินการ ข้อ 4 5 5 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ : ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสุพัตรา ค าไพเราะ 

 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

คณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจ าคณะ ก าหนดโครงสร้างให้มีระบบบริหารความเสี่ยงของ
คณะ (7.4_1_01), (7.4_1_02) และศูนย์การแพทย์ฯ เป็นภารกิจข้อที่ 10 ของหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยต าแหน่ง มีการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 25 มกราคม 2555 วาระ 3.1 โดยแบ่งความรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก ดังนี้  
 1. ด้านการศึกษา 
  1.1 การเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
  1.2 กิจการนิสิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ 
 2. ด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ 
 3. ด้านการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 4. ด้านบริหาร คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ส าหรับศูนย์การแพทย์ฯ มีการบริหารและด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯ 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.4_1_01 โครงสร้างบริหารความเสี่ยงของคณะ  
7.4_1_02 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯ 

 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของคณะ 
 คณะได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของคณะเป็น 2 ระดับ (7.4_2_01) 

2.1  ระดับบริหาร   
              2.1.1  ด้านการศึกษา 

../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/คำสั่ง+RM(56).pdf
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- งานบริหารพรีคลินิกรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL   

- งานแพทยศาสตร์รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง เช่น การส่งเกรดล่าช้า 
    2.1.2  ด้านวิจัย จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการส่งผลงานวิจัยล่าช้า 

2.1.3  ด้านบริการวิชาการ จัดท าแผนติดตามและประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 
           ของคณะแพทยศาสตร์ และการให้บริการรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ฯ 

    2.1.4  ด้านบริหาร 
- งานคลังและพัสดุ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร การเงิน 
- งานนโยบายและแผนรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการติดตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์  
- เลขานุการคณะรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัด
ประชุมคณะ 

- งานบริหารและธุรการรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง อาคารสถานที่ (ความปลอดภัย) 
และแผนบริหารความเสี่ยงแผนป้องกันน้ าท่วม 

- งานบริหารระบบคุณภาพรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง “การจัดท า SAR ให้เสร็จ
ทันเวลา” 

- งานทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร จรรยาบรรณส าหรับ
อาจารย์ และจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร 

2.2  ระดับปฏิบัติการ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และสรุปความเสี่ยงของหน่วยงานอย่าง
น้อย 5 ด้าน และเขียนแผนบริหารความเสี่ยง 1 แผน ต่อ 1 หน่วยงาน (7.4_2_02) 

ส าหรับศูนย์การแพทย์ฯ มีการประเมินความเสี่ยง (7.4_2_03) ดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย )  (โปรแกรมความเสี่ยง 105 , 106 ,107 , 109  และ 110) 

 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (โปรแกรมความเสี่ยง 106) 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care  Process) ในระดับตติยภูมิ 
(โปรแกรมความเสี่ยง 101 ) 

 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจริยธรรม/จรรยาบรรณของทีมสุขภาพและ
บุคลากร  และการพิทักษ์ /คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย  (โปรแกรมความเสี่ยง 104 ) 

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์  สถานการณ์ / ปัจจัยภายนอก( PEST) (โปรแกรมความเสี่ยง 104 , 105 และ 107) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯมีการประชุมร่วมกันในครั้งที่ 4/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2555 (7.4_2_04) เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (7.4_2_05) และวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสตามบริบทของ
องค์กร 5 ด้าน   ที่จะบรรลุเป้าหมายในการจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ โดยครอบคลุมความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเป็น 11 โปรแกรม และมีการก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญขององค์กร 5 
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โรค (7.4_2_06), (7.4_2_07) และมีการจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยงสายสนับสนุน เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านการเงิน ทรัพยากร บุคลากร และการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอ้างอิง : 
7.4_2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 

วาระที่ 3.1.2  
7.4_2_02 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของหน่วยงาน 
7.4_2_03 ระบบบริหารความเสี่ยงของศูนย์การแพทย์ฯ 
7.4_2_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที ่4/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน

2555 
7.4_2_05 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2555 
7.4_2_06 บัญชีความเสี่ยงตามโปรแกรม 11 โปรแกรม 
7.4_2_07 ตัวอย่างแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ (CPG) 

  
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ประชุมพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงระดับบริหารหน่วยงาน
มีการจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 วาระที่ 3.1 (7.4_3_01) 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ตาม
เกณฑ์การประเมินของศูนย์การแพทย์ฯจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญจากการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report ) 
ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ  การทบทวนเวชระเบียน  จากนั้นได้น ามาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดย
พิจารณาจากมิติของโอกาส และผลกระทบจากสูงมายังต่ า โดยครอบคลุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 11 
โปรแกรม  โดยมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการ ทั้ง 3 ด้าน จัดท าแผนควบคุมความเสี่ยงส าคัญในแต่ละ
โปรแกรม และให้ระดับหน่วยงานมีการประเมินโอกาสและผลกระทบและท าบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน 
(7.4_3_03), (7.4_3_04), (7.4_3_05) 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.4_3_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2556     
วาระที่ 3.1 พจิารณาประเมินโอกาสและผลกระทบความเสีย่ง   

7.4_3_02 รายงานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห ์11  โปรแกรม และ ตารางการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 

7.4_3_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศนูยก์ารแพทย์ฯ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 20 
พฤศจกิายน 2555 

7.4_3_04 ตัวอย่างการวิเคราะหบ์ัญชีความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงาน%20ป.4-55.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/แผนความเสี่ยงงบ%202555.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/สรุปบัญชีความเสี่ยงตามโปรแกรม.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/สรุปบัญชีความเสี่ยงตามโปรแกรม.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/สรุปบัญชีความเสี่ยงตามโปรแกรม.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/ตารางการแสดงโอกาส%20และระดับความรุนแรง.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงาน%20ป.4-55.pdf
file:///F:/Users/OPTIPLEX/Desktop/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)/ตัวอย่างบัญชีความเสี่ยงหน่วยงาน
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หลักฐานอ้างอิง : 
7.4_3_05 การประชุมทบทวนบัญชีความเสีย่งและการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 คณะแพทยศาสตร์ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับที่มีความเสี่ยงสูง และมีการด าเนินการตามแผน 
(7.4_4_01)  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส าคัญ Top 5 ในแต่
ละโปรแกรม (7.4_4_02) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของศูนย์การแพทย์ฯ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 และ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2555 และมีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในแต่ละด้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปผล (7.4_4_03), (7.4_4_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

7.4_4_01 แผนบริหารความเสีย่ง ระดับบรหิาร และระดับปฏิบัต ิ(คณะแพทยศาสตร์)  
7.4_4_02 แผนบริหารความเสีย่งส าคัญในแต่ละโปรแกรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.4_4_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที ่4/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 

2555 และ 5/2555 วันที่ 25 ธันวาคม 2555 
7.4_4_04 ตัวอย่างแผนควบคุมความเสี่ยง ของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงสายสนับสนุน

(โปรแกรมความเสีย่ง 106 ด้านทรัพยากรมนุษย์ :HRD ) 
 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 คณะแพทยศาสตร์โดยคณะกรรมการประจ าคณะ(7.4_5_01)มีวาระการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นวาระประจ า โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการ
บริหาร มีการติดตามทุกเดือน ซึ่งด าเนินงานควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงของศูนย์การแพทย์ฯ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯมีการรายงานผลการด าเนินงานและรายงาน
ความก้าวหน้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ 1 ครั้ง/เดือน และคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์การแพทย์ฯ 1 ครั้ง/สัปดาห์ (7.4_5_02), (7.4_5_03) เพื่อก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและจัดท ารายงานสรุปการควบคุมภายในตามแผนฯ (7.4_5_04) และประเมินผลความส าเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน   
หลักฐานอ้างอิง : 

7.4_5_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555  
วาระ3.1 ,ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 26 กันยายน 2555 วาระ 3.1 และครั้งที่ 13/2555 วันที่ 18 
พฤศจกิายน 2555 วาระ 3.1  

7.4_5_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ 

7.4_5_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศนูยก์ารแพทย์ฯ  

../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/บันทึก%20ป.เชิงปฏิบัติการณ์%20RM.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/สรุปบัญชีความเสี่ยงตามโปรแกรม.pdf
file:///H:/รายงาน%20ป.4-55.pdf
file:///H:/ป.RM%20(5-55).pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/แผนควบคุมRM-HRD.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/แผนควบคุมRM-HRD.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงานประชุมดำเนินงาน
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงานประชุมดำเนินงาน
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงานการประชุมผู้บริหาร(pdf)
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หลักฐานอ้างอิง : 
7.4_5_04 รายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 

 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตรม์ีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานบริการการศึกษาและแพทยศาสตรศึกษา
ในการปรับแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2555 ในเรื่องการส่งเกรดล่าช้า โดยงานแพทยศาสตรไ์ดม้กีาร
จัดท ารายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะ 
 ศูนย์การแพทย์ฯ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) สรพ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
โดยพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเสี่ยงในข้อ 4 มาด าเนินการบริหารความเสี่ยงใน
รอบต่อไป  
หลักฐานอ้างอิง : 

7.4_6_01 รายงานผลการด าเนินการบริหารความเสีย่ง เรื่อง การส่งเกรดล่าช้า 
7.4_6_02 รายงานการปรับปรงุข้อเสนอแนะ หลังสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์าร

มหาชน) เข้าเยี่ยมให้ค าปรึกษาเขม้ ICV 

7.4_6_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศนูยก์ารแพทย์ฯ 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
6 ข้อ 

 

 
 
 
 

รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 6 6 6 
ผลด าเนินการ ข้อ 6 6 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/แบบ%20ปย.2%20(งบ%2055)รอบ%209%20เดือน%20ศูนย์การแพทย์พระเทพฯ.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาRMC.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาRMC.pdf
../../../รวม%20SAR%2049,50,51,51,53,54,55/SAR/SAR_55/SAR55_คณะแพทยศาสตร์/SAR%202555/หลักฐานอ้างอิง%20ปี%2055/ตัวบ่งชี้%207.4%20(RM)%20งานพี่ตา/รายงานการประชุมบริหารความเสี่ยง
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องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบ่งชี้ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ : คณบด ี
ผู้รายงานข้อมลู : คุณวนิดา วัฒนะ / คณุตุล  รอบรู้ / คุณนัฑพร  เสนาปนิฑ ์
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของคณะ 

คณะแพทยศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน (8.1_1_01) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะแพทยศาสตร์ โดยด าเนินการตามวิธีการ SWOT analysis และจัดท ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับระบบบริหาร
การเงินของคณะฯ ที่มี 2 ระบบ คือ  

1. ระบบบริหารการเงนิส าหรับแผนงานประจ า (ตาม 4 พนัธกิจหลักของสถาบนัอุดมศึกษา และ 6 พันธกิจ
ของคณะ) โดยประมาณการการใช้งบประมาณร้อยละ 90 ของงบด าเนนิงาน  

2. ระบบบรหิารการเงนิส าหรับแผนยุทธศาสตร์ โดยประมาณการการใช้งบประมาณร้อยละ 10 ของ      
งบด าเนนิงาน ซึ่งแผนยทุธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ปี 2554-2558 ประกอบด้วย 8 แผน คือ ROADMAPS 
(8.1_1_02) หลักการน าแผนยุทธศาสตร์การเงนิ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวปี 2554-2558 นี้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์และสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมในทุกประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

พันธกจิ งบยุทธศาสตร์ งบประจ า 
1. ด้านวิจัย  35% 5% 
2. ด้านการเรียนการสอน 30% 10% 
3. ด้านบริการวิชาการ (รวมงบของศูนย์การแพทย์ฯ)  30% 83% 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5% 2% 

 
ยุทธศาสตร์ คิดเปน็ร้อยละ (โดยประมาณ) งบจัดสรร ปี 2555 จ านวนเงินที่ใช้จริง ปี 2555 

R 24 3,100,000 1,630,000.00 
O 3 350,000 114,323.00 
Ac 33 4,346,400 3,645,879.00 
D 2 295,000 105,000.00 
M 9 1,290,000 287,170.00 
Al 10 1,350,000 1,258,793.00 
P 9 1,010,000 867,600.00 
S 10 1,316,000 860,265.00 
รวม 100 13,057,400 8,769,030.00 
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ทีมบริหารได้น าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินมาใช้บริหารการเงินในภาพรวมที่ครอบคลุมการบริหารตาม
พันธกิจร่วมกันทั้งคณะ และศูนย์การแพทย์ฯ โดยมีกลยุทธ์การเงินที่อยู่ในยุทธศาสตร์ M (Modern Management) 
กลยุทธ์ที่ sM10 (กลยุทธ์การเงินเพื่อความมั่นคงของคณะและศูนย์การแพทย์ฯ) โดยมีการจัดสรรงบยุทธศาสตร์
ตามความส าคัญและจุดเน้นของการพัฒนาในปีงบประมาณ 2555 จ านวนทั้งสิ้น 13,057,400 บาท โดย
ครอบคลุมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ผลการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ A (Academic passion) ได้รับการจัดสรรสูงสุด 
จ านวน 4,346,400 บาท รองลงมาด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ R (Research capital) จ านวน 3,100,000 
บาท 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555 ได้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (การจัดสรรและการใช้จ่ายจริง) และ
น าไปใช้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การเงิน เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2555 เพื่อจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2556 (8.1_1_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

8.1_1_01 แผนยุทธศาสตร์การเงนิ 
8.1_1_02 แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ sM10 กลยุทธก์ารเงนิเพื่อความมั่นคงของคณะและ

ศูนย์การแพทย์ฯ 
8.1_1_03 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 แผนปฏิบัติ

งาน ปีงบประมาณ 2556  
 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 คณะแพทยศาสตร์ มีงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบแผ่นดิน)  และ
งบประมาณจากงบเงินรายได้ (รายได้จากค่าหน่วยกิต เงินวิจัยจากภายนอกและจากการให้บริการของ           
ศูนย์การแพทย์ฯ)  ซึ่งผู้บริหารได้วางแผนจัดหาทรัพยากรด้านการเงินเพิ่มเติมจากการรับบริจาค เพื่อเพิ่ม
งบประมาณเงินรายได้โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์การเงินเพื่อความมั่นคงของคณะและศูนย์การแพทย์ฯ sM10 KPI 2 
ในการจัดหาระดมทุนเข้าสู่กองทุนพัฒนาคณะฯและศูนย์การแพทย์ฯ  เช่น การจัดโครงการเพื่อหาทุนเพื่อร่วมเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมาย
ระดมทุน 25,000,000 บาท (8.1_2_01)  แผนการขอรับบริจาคในงานวันมหิดล ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 
ซึ่งมีการจ าหน่ายของที่ระลึกโดยนิสิตแพทย์ ได้รับเงินบริจาครวม 283,000 บาท  (8.1_2_02)  นอกจากนี้ยังมี
โครงการประชุมวิชาการเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ 

หลักเกณฑ์การจัดสรร 
ทีมผู้บริหารได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (8.1_2_03) และมีการก าหนดเกณฑ์การ

จัดสรรของคณะแพทยศาสตร์ที่ครอบคลุมตาม 8 ยุทธศาสตร์ ตาม 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ  6 พันธ
กิจของคณะฯ รวมทั้งมีการจัดสรรตาม FTES ในระดับภาควิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปี (8.1_2_04) และน าเสนอต่อที่ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่ 6/2554 เมื่อวันที่            
27 กรกฎาคม 2554 วาระ 4.14 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
  การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
คณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาวางแผนการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบการใช้
เงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการใช้เงินตามไตรมาสในปีงบประมาณ 2555  ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10  ไตรมาสที่ 
2  ร้อยละ 30 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50  และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 10  และมีการติดตามประสิทธิภาพในการใช้เงิน
โดยงานนโยบายและแผน จัดท าแผนการใช้เงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ (8.1_2_05) และรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 วาระที่ 1.2.5 
(8.1_2_06) และครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 1.2.4(8.1_2_07) และในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่14/2555 วาระที่ 1.2 (8.1_2_08) ซึ่งมีการตรวจสอบการวาง
แผนการใช้เงินและมีการรายงานสถานะการเงินประจ าเดือนในที่ประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
งบประมาณเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและมีรายงานติดตามการใช้เงินรายไตรมาสตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัย  

ระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. มีระบบการตรวจสอบภายนอกตามระเบียบของ สตง. (ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน)  นอกจากนี้      

ศูนย์การแพทย์ฯ ยังได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 
2. มีหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงาน

ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี (8.1_2_09) 
หลักฐานอ้างอิง : 

8.1_2_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555  
8.1_2_02 รูปนิสิตมอบเงินบรจิาคในงานวันมหิดล ในวันจันทรท์ี่ 24 กันยายน 2555   
8.1_2_03 หลักเกณฑ์การจัดสรรตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
8.1_2_04 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
8.1_2_05 แผนการใชเ้งนิ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
8.1_2_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2555  
8.1_2_07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน 2555  
8.1_2_08 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 14/2555  

8.1_2_09 รายงานงานการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2555 เสนอมหาวิทยาลัย 

 3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏบิัตกิารในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 
        คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยงบแผนงานยุทธศาสตร์และงบแผนงานประจ าตาม
การบริหารงานทั้ง 4 พันธกิจตามสถาบันอุดมศึกษา 6 พันธกิจคณะแพทยศาสตร์ (8.1_3_01) รวมทั้งสิ้น 163 



 136 

โครงการ ทั้งงานของคณะแพทยศาสตร์และงานของศูนย์การแพทย์ฯ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณด้านการ
พัฒนาบุคลากรได้จัดเป็นทุนส าหรับศึกษาอบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในปีงบประมาณ 2555 
จัดสรรรวมเป็นเงินจ านวน 12.3 ล้าน (8.1_3_02) โดยมีการพิจารณาให้ทุนผ่านคณะกรรมการพิจารณาทุนตาม
ระเบียบพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร (8.1_3_03) 
หลักฐานอ้างอิง : 

8.1_3_01 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2555 
8.1_3_02 งบพัฒนาบุคลากร (อาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุน) 
8.1_3_03 ประกาศระเบียบการพจิารณาทุนพัฒนาบุคลากร 
8.1_3_04 แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2555  
8.1_3_05 แผนปฏิบัติการประจ าปี(แผนยุทธศาสตร์) 

 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อกรรมการประจ าคณะอยา่งน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

หน่วยงานการเงินได้จัดท ารายงานทางการเงินเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อน าเสนอต่อคณบดีและ
กรรมการประจ าคณะ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณได้จัดท ารายงานการเงินสรุปเป็นรายปีเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและน าผลตรวจสอบเสนอต่อกรรมการประจ าคณะและน าเสนอต่อหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 
2554 ได้ด าเนินการส่งรายงานแจ้งในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 25 เมษายน 2555 
วาระ1.2.5 (8.1_4_01) และครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วาระที่1.2.4 (8.1_4_02) เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินการด้านการใช้งบประมาณและโครงการ ซึ่งมีการรายงานปัญหาและอุปสรรคที่
พบให้ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้มีการเสนอรายงานด้านการเงินของศูนย์การแพทย์ฯ ต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ ทุกเดือน (8.1_4_03) และคณะกรรมการอ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ 
ทุก 3 เดือน (8.1_4_04) รวมทั้งมีรายงานทางการเงินส่งให้มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และ            
28 ธันวาคม 2555 (8.1_4_05) 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

8.1_4_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 
25 เมษายน 2555  

8.1_4_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 28 
พฤศจกิายน 2555  

8.1_4_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2555  
8.1_4_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศนูย์การแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2555 ครั้ง

ที่1/2555 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 11 กันยายน 2555  

8.1_4_05 รายงานการใช้เงนิ ปีงบประมาณ 2555  
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 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอยา่งต่อเน่ือง 

ผู้บริหารคณะ ได้น าผลการด าเนินงานของคณะ มาวิเคราะห์หาต้นทุน โดยเฉพาะการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย
ของนิสิตแพทย์ พบว่ามีต้นทุนต่อคน/ปี ประมาณ 373,268 บาท (8.1_5_01) ซึ่งคณะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
ประมาณ 300,000 บาท/คน/ปี ท าให้ทีมผู้บริหารคณะ ได้วางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ในการหารายได้เพิ่มเติม 
(8.1_5_02) และประหยัดค่าใช้จ่าย   

คณะมีการวิเคราะห์การด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และมีการพิจารณาตัดลดงบประมาณ
ในโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดและไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  (8.1_5_03) และมีการ
รายงานสถานะการเงินของศูนย์การแพทย์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่14/2555 วันที่ 26 
ธันวาคม 2555 วาระ 1.1 (8.1_5_04) นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของคณะและก าหนดเป็นมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส านักงานคณบดี  

นอกจากนี้ มีการด าเนินงานประหยัดงบประมาณของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  ในปีงบประมาณ 2555 
ได้แก่ การต่อรองราคา MD Consult จาก 508,467.96 บาท เป็น 477,432.36 บาท ค่า Up-to-date จาก 236,894 
บาท เป็น 218,330 บาท และค่า Access Medicine จาก 555,293.20 บาท เป็น 459,650 บาท รวมงบประมาณ
ลดลงทั้งสิ้น 145,242.80 บาท (8.1_5_05) 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

8.1_5_01 ข้อมูลการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยมาวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย์  
8.1_5_02 รายละเอียดโครงการเพิ่มประสทิธิภาพการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 
8.1_5_03 หนังสือแจ้งแนวทางบรหิารงานจดัการโครงการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555  
8.1_5_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครัง้ที่ 14/2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555  
8.1_5_05 ตารางสรุปการประหยดังบประมาณของห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 

2555 
 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีคณะก าหนด 

ทางคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการด าเนินงานตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (8.1_6_01) 

ส าหรับศูนย์การแพทย์ฯ และโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิกและศูนย์ผิวหนัง 
ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเพิ่มเติม (8.1_6_02)  
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 คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ 

การตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย 
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

การตรวจสอบ
ภายนอก 

ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
บริษัทตรวจสอบบัญช ี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากดั 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
8.1_6_01 รายงานการตรวจสอบตามแผนปฏิบัตกิาร 
8.1_6_02 หนังสือเชิญสอบบัญชีประจ าปี 2555 /รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

ศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.4 
 
 7. ทีมผู้บริหารคณะมกีารตดิตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปา้หมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการติดตามผลการใช้เงินในรอบปี 2555 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วาระ 1.2.4 (8.1_7_01) มีการประชุมติดตามการใช้
เงิน และด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน (8.1_7_02) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการใช้
เงินของโครงการ รวมทั้งพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เช่น มีการยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ทันตามแผน 
ให้มีการใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการมาจัดซื้อวัสดุเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในปีถัดไป 

  
หลักฐานอ้างอิง : 

8.1_7_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 13/2555  เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน  
2555 

8.1_7_02 บันทึกข้อความเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และหนังสือติดตามการใช้เงนิโครงการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
7 ข้อ 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 7 7 7 
ผลด าเนินการ ข้อ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    
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องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.พญ.ทวิมา  ศิริรัศม ี
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสายรุ้ง ตรีสงฆ ์
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะแพทยศาสตร์จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารคณะ 
โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นคณะกรรมการอ านวยการงานประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (9.1_1_01) ท าหน้าที่รับนโยบายไปด าเนินการโดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง (9.1_1_02), (9.1_1_03) เพื่อติดตามรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้จากทีมผู้บริหารทุกระดับมาวิเคราะห์และสรุปเพื่อจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง โดยมีการจัดท าฉบับร่างของปีการศึกษา 2555 (ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 3.1.3 และน าส่งให้ฝ่ายประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการติดตามระบบประกันคุณภาพ (9.1_1_04), (9.1_1_05) 

ฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยใช้ผลการ
ประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 วาระสืบเนื่อง 3.2 (9.1_1_06) รวมทั้งมี
ค าส่ังแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้รายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ (9.1_1_07) 

การประกันคุณภาพในระดับภาควิชาและส านักงานคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพได้จัดประชุมประชา
พิจารณ์เกณฑ์และตัวบ่งชี้ระดับภาควิชาในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพภาควิชาที่
สอดคล้องตามภาระหน้าที่และตามตัวบ่งชี้ สกอ./สมศ. ที่เกี่ยวข้อง และน าผลการประชุมไปจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2555 (9.1_1_08) โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและมี
การประเมินระดับภาควิชาและส านักงานคณบดีครบทุกหน่วยงานในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 
(9.1_1_09) นอกจากนี้ ยังมีการประเมินหลักสูตรครบทุกหลักสูตรในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 
(9.1_1_10)  
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_1_01 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

9.1_1_02 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์  
9.1_1_03 แผนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะแพทยศาสตร์ 
9.1_1_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 27 มีนาคม 2556 

9.1_1_05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 วาระสืบเนื่อง 3.2  
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หลักฐานอ้างอิง : 
เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2554 

9.1_1_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 วาระสืบเนื่อง 3.2 
เรื่องแผนพัฒนาการด าเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

9.1_1_07 ค าส่ังแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามองค์ประกอบของระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
9.1_1_08 คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา หลกัสูตร และส านักงานคณบดี                 

ปี พ.ศ.2555  
9.1_1_09 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา หลักสูตร และส านักงานคณบดี 
9.1_1_10 สรุปผลการประเมินหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2555  

 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกรรมการ
ประจ าคณะและคณบดี 
 คณะแพทยศาสตร์ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการก าหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 (9.1_2_01) คณบดีและคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้ความส าคัญในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดให้เป็นวาระ
สืบเนื่องในการประชุมกรรมการประจ าคณะทุกครั้ง และมีนโยบายให้เชิญรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาเข้าร่วม
เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา (9.1_2_02) นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งให้
ผู้บริหารมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานตามองค์ประกอบต่างๆ (9.1_2_03) คณะกรรมการประจ าคณะยัง
ได้ร่วมพิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 มีนาคม 
2556 วาระที่ 3.1.3   

คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษา      
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานและมีหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านร่วมเป็นกรรมการ เพื่อ
ด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1_2_04), (9.1_2_05) จัดท าแผนการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าระบบ E-SAR และด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและหลักสูตร  
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_2_01 เอกสารนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

9.1_2_02 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชา 
9.1_2_03 ค าส่ังแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามองค์ประกอบของระบบประกนัคุณภาพการศกึษา 
9.1_2_04 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารงานการประกันคณุภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
9.1_2_05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระสืบเนือ่ง เรื่อง การประกันคณุภาพ

การศึกษา 
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 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 วาระ 4.9 (9.1_3_01)        
ได้ก าหนดอัตลักษณ์คือ  Teaching ability ต่อมาคณะ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
มศว คือ ‚มีทักษะสื่อสาร‛ คณะฯ จึงได้ทบทวนและปรับอัตลักษณ์ของนิสิตแพทย์เป็น ‚มีทักษะสื่อสารและส่ือสาร  
ด้วยใจ‛ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ดังกล่าวให้นิสิตและบุคลากรในคณะ ทราบทั่วกันผ่านทาง SMS โปสเตอร ์ 
และจุลสารข่าวคณะ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 
(9.1_3_02) วาระที่ 1.2.4.3 (9.1_3_03) 

คณะได้ท าการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 
โดยก าหนดกลยุทธ์ที่ sP2 การสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตแพทย์และเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ มีตัวบ่งชี้ คือ 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บัณฑิตในการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตแพทย์ด้านการสื่อสารและสื่อสารด้วยใจ       
> 3.51 จาก 5 คะแนน และก าหนดให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
สื่อสารตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ในปีการศึกษา 
2555 (9.1_3_03), (9.1_3_04)  
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_3_01 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ ครัง้ที่ 8/2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2555    
วาระที่ 4.9 

9.1_3_02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครัง้ที่ 1/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555             
วาระที่ 1.2.4.3 

9.1_3_03 แผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2554-2558 (แผนยุทธศาสตร์ที่ 7) 
9.1_3_04 คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาของภาควิชา 

 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อกรรมการประจ าคณะตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 คณะแพทยศาสตร์มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนดังนี้ 
 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพ ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน ควบคุมและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ และจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกปีการศึกษา (9.1_4_01), (9.1_4_02) 
2) มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ ซึ่งเป็นรายงานประเมินตนเองที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
ภาควิชาผ่านระบบ E-SAR medicine มีการน าเสนอรายงานประกันคุณภาพคณะ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
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ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 3.1.3 และก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพระดับคณะ
ในวันที่ 22-24 เมษายน 2556 (9.1_4_03), (9.1_4_04) 
3) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ       
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 วาระสืบเนื่อง 3.2 เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2554 (9.1_4_05) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555 วาระที่ 3.2 
เพื่อน าไปพัฒนาและจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดขึ้นอย่างครบถ้วน 
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_4_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

9.1_4_02 ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ 

9.1_4_03 หน้าจอ E-SAR medicine 

9.1_4_04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 มีนาคม 2556      
วาระที่ 3.1.3  

9.1_4_05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555  
9.1_4_06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555     

วาระที่ 3.2  
9.1_4_07 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2555 

 
 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 คณะแพทยศาสตร์ได้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2554 ไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ 9 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวที่เกี่ยวข้อง และประกาศ
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี 2555 โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ และการ
ประชุมทีมยุทธศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 ทีมผู้บริหารได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพในทุกตัวบ่งชี้และได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้กลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมยิ่งขึ้น  
(9.1_5_01), (9.1_5_02), (9.1_5_03) 

นอกจากนี้ฝ่ายประกันคุณภาพได้มอบโล่รางวัลส าหรับภาควิชาที่มีคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพ
สูงสุดและภาควิชาที่มีคะแนนประกันคุณภาพสูงขึ้นจากปีก่อนสูงสุด ท าให้ภาควิชามีการทบทวนและน าผลการ
ตรวจประเมินไปปรับปรุงการท างานทุกด้านให้ดีขึ้น ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2555 ทุกภาควิชามีคะแนนการ
ประเมินคุณภาพสูงข้ึน และภาควิชาที่มีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 3.51 เพิ่มข้ึนจาก 14 ภาควิชาเป็น 16 ภาควิชาจาก
ทั้งหมด 17 ภาควิชา (9.1_5_04), (9.1_5_05) 
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หลักฐานอ้างอิง : 
9.1_5_01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555     

วาระที่ 3.2 
เรื่องแผนพัฒนาการด าเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

9.1_5_02 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2555 
9.1_5_03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2555 
9.1_5_04 ตารางแสดงผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับภาควชิา ประจ าปีการศกึษา 2555 
9.1_5_05 ภาพถ่ายโล่รางวัล 

 
 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง                 
9 องค์ประกอบคุณภาพ 
 ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์ได้ใช้ระบบสารสนเทศของฝ่ายประกัน
คุณภาพ มศว บน Website www.qa.swu.ac.th  ซึ่งให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ และใช้ระบบ CHE QA Online ของสกอ. ในการรายงานผลการด าเนินงานครบทั้ง                  
9 องค์ประกอบ (อยู่ระหว่างรอด าเนินการ) 

รวมทั้งคณะได้สร้างระบบสารสนเทศ ในชื่อ E-SAR Medicine เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชาที่ครอบคลุมทั้ง 9 องค์ประกอบ (9.1_6_01), (9.1_6_02) 
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_6_01 ระบบ E-SAR Medicine 
9.1_6_02 คู่มือ E-SAR Medicine 

 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพดังนี้ 
1. นิสิตแพทย์ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนตาม

องค์ประกอบที่ 2 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาและ
คณะฯ ด้วยการเชิญนิสิตแพทย์ให้ข้อมูลหรือตอบค าถามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทั้งระดับภาควิชา
และระดับคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะก าหนดนโยบาย
ให้นิสิตร่วมในการประเมินคุณภาพคณะ โดยคณบดีได้เชิญประธานสโมสรนิสิตมาประชุมร่วมกับฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต ให้นิสิตมีหน้าที่พาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเยี่ยมชมห้องเรียนและหอพัก  

2. ผู้ใช้บัณฑิต มีการจัด “โครงการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์และผู้ใช้บัณฑิตทั่วประเทศ” ระหว่างมกราคม – 
มีนาคม 2556 โดยผู้ใช้บัณฑิตให้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมในระบบประกันคุณภาพเช่น การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต การให้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน 
(9.1_7_01), (9.1_7_02), (9.1_7_03) 

http://www.qa.swu.ac.th/
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3. คนไข้และผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ฯ โดยให้ผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์ฯ ผู้ป่วยและญาติ ให้
ข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะที่ตั้งตามจุดบริการต่างๆของศูนย์การแพทยฯ์  
รวมทั้งมีการเชิญผู้น าชุมชนและผู้น าศาสนา ซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยหรือเป็นผู้เคยมาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์ฯ มี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพนิสิต รวมทั้งแสดงข้อคิดเห็นเพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพคณะ 

4. สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า มีการรับข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพจากสมาคม
ผู้ปกครองและแพทย์ มศว สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มศว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ และสอบถามความเห็นของศิษย์เก่าที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าของคณะ 
นอกจากนี้ คณะยังเปิดช่องทางผ่าน website และ Facebook คณบดีด้วย (9.1_7_04), (9.1_7_05), (9.1_7_06) 
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_7_01 โครงการตรวจเยี่ยมบณัฑิต 
9.1_7_02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
9.1_7_03 รายงานผลการประเมินรายวชิาของนิสิต 
9.1_7_04 สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี/รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครอง            

ครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 2/2556 
9.1_7_05 Facebook คณบด ี
9.1_7_06 Website ศิษยเ์ก่า 

 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
ต่าง ๆ ได้แก่   

1) เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  

2) เครือข่ายการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพของ กพสท 
3) คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ในปีการศึกษา 2555 คณะมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
แพทยศาสตร์ 4 สถาบัน โดยมีการลงนามของคณบดีในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) (9.1_8_01) และมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะ ได้เข้าร่วมประกวดโครงการ Good 
Practices ในระดับเครือข่ายกิจการนิสิต/นักศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศ (9.1_8_02) 
 คณะมีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน ในวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรใน 2 หัวข้อ 
ได้แก่ การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ (IQA, EQA, EdPEx) และการน าเสนอแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 นอกจากนี้รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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ประชาสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการศึกษา ยังได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมดังกล่าวด้วย (9.1_8_03) 
 ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะภายในมหาวิทยาลัย คณะได้ส่งบคุคลากรทกุระดับเข้าร่วมใน 
โครงการชุด การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพการท างานและการศกึษา (SWU Share and Learn 
Sessions) ระหว่าง 17 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2555 (9.1_8_04) 
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_8_01 บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศกึษา 
ระหว่างแพทยศาสตร์ 4 สถาบนั 

9.1_8_02 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายประกันคณุภาพ 
การศึกษาแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน 

9.1_8_03 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การประกันคณุภาพการศึกษา : สู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน 

9.1_8_04 โครงการชุด การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพการท างานและการศกึษา    
(SWU Share and Learn Sessions) 

 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะแพทยศาสตร์ มีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง Correlation between 
internal quality assurance scores and national licence passing scores: A case study of Thai medical 
school. โดย Wuttichai Thanapongsathorn and Visan Mahasitthiwat. ซึ่งได้น าเสนอในรูปแบบ poster 
presentation ร่วมกับการบรรยายถาม-ตอบในการประชุม An International Association for Medical 
Education (AMEE) 2012 ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2555 ณ เมือง Lyon ประเทศฝร่ังเศส และน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (9.1_9_01) 
หลักฐานอ้างอิง : 

9.1_9_01 งานวิจัย เรื่อง Correlation between internal quality assurance scores and national 
licence passing scores: A case study of Thai medical school. 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนนิการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 
9 ข้อ 
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รายการข้อมลู 
หน่วย
นับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย ข้อ 9 9 9 
ผลด าเนินการ ข้อ 9 9 9 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเป้าหมาย -    

 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.15 : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ผู้รับผิดชอบ : รศ.พญ.ทวิมา  ศิริรัศม ี
ผู้รายงานข้อมลู : คุณสายรุ้ง ตรีสงฆ ์

  
เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเฉล่ียเต็ม 5 คะแนน 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดยต้นสงักัด 

 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 

2554 2555 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เป้าหมาย คะแนน (เต็ม 5) 3.51 3.51 3.51 
คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมนิคณุภาพ 

คะแนน (เต็ม 5) 4.80 4.84 4.84 

การบรรลเุป้าหมาย -    
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ส่วนสรุป 
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินตนเองตามรายตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 8 ข้อ 8 
 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.16.1 5 ข้อ 5 
 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.16.1.1 4 ข้อ 5 
 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.16.2 3.51 
376.2 

3.96  3.96 
95 

ตัวบ่งช้ี สมศ.16.2.1 
3.51 

373 
3.93  3.93 

95 

ตัวบ่งช้ี สมศ.17 5 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.17.1.1 5 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 4 ข้อ 7 
 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 90% 
205 

93.18  5.00 
220 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 30% 
34 

15.45  2.57 
220 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 7 ข้อ 7 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ใช้ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5.1 4 ข้อ 6 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 ข้อ 7 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 5 ข้อ 6 
 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 4 ข้อ 5 
 5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.1 100% 
119 

100.00  5.00 
119 

ตัวบ่งช้ี สมศ.2 3.51 
466 

4.05  4.05 
115 

ตัวบ่งช้ี สมศ.3 25% 
5.75 

52.27  5.00 
11 

ตัวบ่งช้ี สมศ.4 100% 8.00 133.33  5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

6 

ตัวบ่งช้ี สมศ.14 6.00 
1221 

5.55  4.63 
220 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 ข้อ 7  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 5 ข้อ 6  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ 7  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 5 ข้อ 6  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 150,000 

                
40,777,413  216,901.13  5.00 

188 

ตัวบ่งช้ี สมศ.5 20% 
101.75 

46.25  5.00 
220 

ตัวบ่งช้ี สมศ.6 20% 
27 

12.27  3.07 
220 

ตัวบ่งช้ี สมศ.7 10% 
20.75 

9.20  4.60 
220 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1 3.00 2.60  4.33 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.8 30% 
24 

100.00  5.00 
24 

ตัวบ่งช้ี สมศ.9 5 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.18.1 4 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.18.2 5 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 4 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.10 4 ข้อ 4  4.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.11 5 ข้อ 5  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7 ข้อ 7  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 ข้อ 5  5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ใช้ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 6 ข้อ 6  5.00 

ตัวบ่งช้ี สมศ.13 ใช้ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย   

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 ข้อ 7  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 ข้อ 9  5.00 
ตัวบ่งช้ี สมศ.15 
(คะแนนเฉล่ีย 23 ตัวบ่งชี)้ 3.51 

การประเมินระดับคณะใช้คะแนนเฉล่ีย 21 
ตัวบ่งช้ีตามระบบของมหาวิทยาลัย  4.84 

 

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ รวม 33 ตัวบ่งชี้  
(ไม่รวม 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 และตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม สมศ.16.1.1, สมศ.16.2.1, สมศ.17.1.1, สกอ.5.1.1) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
3.51 - 4.50 ด ี
4.51 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 3.79 4.75 4.78 4.64  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 4.22 4.61  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 - 5.00  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00  ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00  ดีมาก 

รวมคะแนนตาม IPO 4.19 4.94 4.64 4.76  ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดี ดีมาก   ดีมาก  ดีมาก   
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาม 21 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 12 ตัวบ่งชี้ของ 
สมศ (ไม่รวม 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 และตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม สมศ.16.1.1, สมศ.16.2.1, สมศ.17.1.1, สกอ.5.1.1) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
3.51 - 4.50 ดี 
4.51 - 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.81 4.81  ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ก - 5.00 - 5.00  ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 4.19 4.89 4.73 4.72  ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 4.22 4.53  ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน 4.19 4.94 4.64 4.76  ดีมาก 

ผลการประเมิน  ด ี ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก    
 
 

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมมุมองดา้นการบริหารจัดการ ตาม 21 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 12 ตวั
บ่งชี้ของ สมศ (ไม่รวม 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 และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม สมศ.16.1.1, สมศ.16.2.1, สมศ.17.1.1, สกอ.5.1.1) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
3.51 - 4.50 ดี 
4.51 - 5.00 ดีมาก 

I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 5.00 4.86 4.93 ดีมาก 
ด้านกระบวนการภายใน - 4.88 4.50 4.80 ดีมาก 
ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 3.79 5.00 4.32 4.34 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

4.19 4.94 4.64 4.76 ดีมาก 

ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตาม 21 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 12 ตวับ่งชี้
ของ สมศ (ไม่รวม 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 และตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม สมศ.16.1.1, สมศ.16.2.1, สมศ.17.1.1, สกอ.5.1.1) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
3.51 - 4.50 ดี 
4.51 - 5.00 ดีมาก 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

3.79 4.89 4.63 4.68 ดีมาก 

    (1) ด้านกายภาพ - - - -  
    (2) ด้านวิชาการ 3.79 4.67 4.63 4.37 ด ี
    (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
    (4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.64 4.80 ดีมาก 

    (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.81 4.88 ดีมาก 
    (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.22 4.61 ดีมาก 
    (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
    (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.19 4.94 4.64 4.76 ดีมาก 
ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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จุดแข็ง – แนวทางเสริม และ จุดอ่อน – แนวทางพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการถ่ายทอดแผนงานผ่าน KPI รายบุคคลอย่าง

เป็นระบบ โดยถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของคณะจากระดับผู้บริหารตั้งแต่
คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้ าภาควิชา หัวหน้ า
หน่วยงาน ลงไปสู่บุคลากรทุกคน 

1. ควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบ KPI รายบุคคล
ให้เป็นแนวทางปฏิบัติตัวอย่างให้กับคณะอ่ืนๆ 
สามารถน าไปใช้ในวงกว้าง 

จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. บุคลากรมีความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์  ค่านิยม 

รวมทั้งเอกลักษณ์ของคณะที่แตกต่างกัน 
1. ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในแผน

ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และเอกลักษณ์ของคณะ
แพทยศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะแผน
ยุทธศาสตร์ (ROADMAPS) ที่มีแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี้ และค่าเป้าหมายผ่านสื่อในหลายช่องทาง  

 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม 

Nottingham) ที่ร่วมกับประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น
หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย        
ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีศักยภาพระดับนานาชาติ 

1. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และ
จัดท าหลักสูตรนานาชาติเพิ่มข้ึนอีก เพื่อรองรับ AE 
2015 

2. ผลส าเร็จจ านวนนิสิตแพทย์ในการสอบผ่าน NLE1 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งเกิดจากระบบจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชาพรีคลินิกที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรจัดการความรู้ให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและ
เป็นตัวอย่างในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและเผยแพร่ให้คณะแพทยศาสตร์ 
อ่ืน ได้น าไปใช้ต่อยอดความรู้ต่อไป 

จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยั งใช้ งานได้ ไม่มี

ประสิทธิภาพ เช่น internet และ wireless ใช้งาน
ไม่ได้ และยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

1. ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้งาน 
ได้ดีตลอดเวลา และมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพดูแล
ระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจัด ADSL 
จากภายนอกเสริม และเปลี่ยนอุปกรณ์ Wireless router 

2. ระบบการบันทึกข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ 
(Portfolio) ยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่สามารถ
น ามาใช้ในการบริหารงานบุคคลที่เป็นปัจจุบัน 

2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล โดย
พัฒนาร่วมกับฐานข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ โดยพัฒนาร่วมกับระบบของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ทีมงานพัฒนาศักยภาพนิสิตมีความเข้มแข็งในการ

ท างานด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพื่อประโยชน์
ของนิสิต 

1. ควรสนับสนุนและให้ความส าคัญกับทีมงาน
พัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างต่อเนื่องและน าผลงาน
ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายกิจกรรมนสิติ
ของ มศว และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์ 4 
คณะแพทยศาสตร์ (มศว, บูรพา, มธ, วชิระ) 

จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษายั งไม่ เข้มแข็ง รวมทั้ ง

อาจารย์ยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่นิสิต
แพทย์ 

1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง โดยสร้างความตระหนักให้กับอาจารย์
แพทย์ทุกคน รวมทั้งจัดระบบการบันทึกข้อมูลของ
นิสิตรายบุคคลโดยใช้ระบบ IT เพื่อติดตาม
พัฒนาการของนิสิตแพทย์ ( student portfolio) 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมในมนุษย์ 
และด้านจัดท าวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เป็นอัตรา part-time ท าให้มีการลาออกจึงขาด
ความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่  

1. คณะควรจัดสรรอัตราที่เป็นพนักงานประจ าให้กับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการท างานที่ไม่ต่อเนื่อง และไม่
ทันเวลา 

2. ขาดเจ้าหน้าที่วิจัยที่มีความรู้ในเรื่องสถิติการท าวิจัย 
และเจ้าหน้าที่ วิจัยมีจ านวนไม่ เพียงพอในก ารให้
ค าปรึกษากับอาจารย์ผู้ท าวิจัย  
 

2.1 ควรสนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอย่างน้อย
ต าแหน่งนักสถิติ และนักวิชาการศึกษา  
2.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบติดต่อประสานงานและ
จัดท ารายชื่ออาจารย์ของคณะแพทย์ที่สามารถให้
ค าปรึกษาทางด้านสถิติแก่นักวิจัย 
2.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการค านวณ
ขนาดตัวอย่าง การใช้สถิติในการวิจัย และการใช้
โปรแกรม SPSSx แก่อาจารย์และบุคลากร 

3. บุคลากรที่จะมาช่วยปฏิบัติงานเป็นกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบ
กับภาระงานวิจัยทั้งหมด เช่น งานส่งเสริมวิจัย งาน
พิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ งานพิจารณาจริยธรรมใน

3.สร้างระบบแรงจู งใจให้กับอาจารย์ที่มาช่วย
ปฏิบัติงานเป็นกรรมการฯ ในรูปแบบค่าตอบแทน หรือ
ให้เป็นคะแนน KPI  
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สัตว์ทดลอง 
4. ปัญหาทางกายภาพของคณะแพทยศาสตร์ที่มี 2 
วิทยาเขตองครักษ์ และประสานมิตร เป็นอุปสรรคต่อ
การประชุมของนักวิจัยในสาขาพรีคลินิกและคลินิก 
  

4. ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การสื่อสาร 
ประสานงานระหว่างนักวิจัยที่องครักษ์ และประสาน
มิตรให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดระบบรถรับ-ส่ง การ
ประชุมผ่าน Teleconference 

5. จ านวนหนังสือการรับรองผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มี
น้อย  

5. สร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ที่มีหนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์  ในรูปแบบค่าตอบแทน หรือให้เป็น
คะแนน KPI  

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. โครงการบริการวิชาการส่วนหนึ่ งยั ง ไม่มีการ

ประเมินผลส าเร็จและผลกระทบต่อชุมชน/สังคม 
1. ควรประเมินผลส าเร็จและผลกระทบต่อชุมชนใน

ทุกโครงการ  
2. การบริการวิชาการให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่

วงการแพทย์และประชาชนทั่วไปยังมีจ านวนน้อย 
2. ควรกระตุ้นให้คณาจารย์ในภาควิชาต่างๆ ที่มี

คุณวุฒิได้ใช้ศักยภาพเพื่อแสดงบทบาทในการให้
ความรู้แก่แพทย์และประชาชนทั่วไปให้มากขึ้นใน
รูปแบบที่สร้างผลกระทบให้กับสังคมทั้งประเทศ 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. ยังขาดการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการบริการวิชาการแก่สังคม  
1. ควรมีกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. ระบบการจัดการความรู้ยังไม่ครอบคลุมไปยังทุก

ภาควิชา 
1. ควรมีผู้รู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้เข้าไป

ช่วยเหลือภาควิชาในการจัดท ากิจกรรมการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ภาควิชาในการจัดการความรู้อย่างถูกวิธี 

 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. การจัดสรรงบประมาณสู่ภาควิชายังไม่สอดคล้อง

กับความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา
ภาควิชา 

1. ควรจัดสรรงบประมาณโดยเน้นการพัฒนา
ภาควิชาตามตามความจ าเป็นเร่งด่วนและตาม
เป้าหมายให้ส าเร็จสู่ความเป็นเลิศ 

2. ระบบการก าหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณเป็นไตร
มาสให้ทุกภาควิชาถือปฏิบัติเหมือนกันทุกภาควิชา 
ไม่สามารถด าเนินการตามได้ในแนวทางปฏิบัติ 

2. ควรให้ภาควิชาเสนอแผนการใช้เงินหรือแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของภาควิชาเอง เพื่อให้เกิดการ
สร้างรายได้และการใช้เงินตามสภาพการท างาน
ของภาควิชา 

 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเด่น / จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชา และคณะ 
1. ขยายแนวปฏิบัติที่ดีไปยังหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหา วิทยาลั ย  เ ช่ น  จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะแพทยศาสตร์สถาบัน
ต่างๆ 

2. มีระบบ E-SAR ในการเก็บข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพในระดับภาควิชา 

2. ขยายระบบการเก็บข้อมูลไปใช้ในการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

จุดอ่อน / จุดท่ีต้องปรับปรุง / โอกาสพฒันา แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
1. บุคคลากรขาดประสบการณ์ในการท างานด้านการ

ประกันคุณภาพ 
1. สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมแก่

บุคคลากร เช่น การอบรม/ดูงาน 
 
 
 
 
 
 




