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คํานํา 
 

 คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 18 ภาควิชา 1 สํานักงาน
คณบดี และ 7 หลักสูตรอยางครบถวน ในชวงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2557 และไดรวบรวมวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของทุกภาควิชา/หนวยงาน และหลักสูตร รวมทั้งผลการดําเนินงานในระดับคณะ จัดทํา
เปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะใน
ระหวางวันที่ 24, 25, 26 และ 27 มิถุนายน 2557 โดยจัดใหมีการประเมินคุณภาพของคณะแพทยศาสตร 
และโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมกัน เนื่องจาก
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ เปนสวนหนึ่งของคณะแพทยศาสตรที่เปนฐานการฝกทักษะของนิสิตแพทย 
และเปนสถานที่ใหบริการรักษาคนไข ซึ่งเปนการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยมีอาจารยแพทยทุกทานเปน
ผูใหบริการ และเปนฐานในการทําวิจัยทางคลินิกดวย 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาปนี้ คณะทําการประเมินตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ 
สกอ. สมศ. และ มศว (จํานวน 37 ตัวบงชี้) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทีมผูบริหารใหความสําคัญโดยกําหนดเปนยุทธศาสตร 
เปาหมายของคณะ ที่จะตองดําเนินการใหผานการรับรองคุณภาพตามระบบของ สกอ. และ สมศ. ซึ่งในแต
ละปจะตองนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของผูประเมินคุณภาพมาพัฒนาคุณภาพของคณะ
แพทยศาสตร มศว อยางตอเนื่องทุกป ตามคําขวัญของทีมผูบริหาร “คณะแพทยช้ันนําท่ีดี เกง และมี
ความสุข” 

 
 

    
(ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน  นิรันตรัตน) 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพตนเอง ประจําปการศึกษา 2556 ตามราย
องคประกอบและตัวบงชี้ ของ สกอ. สมศ. และ มศว (จํานวน 37 ตัวบงชี้) โดยยกเวนการประเมินในตัวบงชี้
ดังตอไปนี้ สมศ.16.1, 17, 18.1 และ 18.2 (ตามหนังสือบันทึกขอความที่ 0519.1.11/509 ลงวันที่ 4 
มิถุนายน 2557) พบวา ในภาพรวมมีผลการประเมินเฉล่ีย เทากับ 4.72 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก 
โดยผลการประเมินในแตละองคประกอบทั้ง  9 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก เม่ือวิเคราะหเฉพาะตัวบงชี้
ของ สกอ. (21 ตัวบงชี้) มีผลประเมินเฉล่ีย เทากับ 4.79 ซึ่งอยูในระดับดีมาก และมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมตัวบงชี้ มศว 2.5.1 และตัวบงชี้อัตลักษณ มศว 10.1 (รวม 23 ตัวบงชี้) มีผลการ
ประเมินเฉล่ีย เทากับ 4.80 ซึ่งอยูในระดับดีมาก  

ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของ สมศ. พบวา ในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร มีผลการ
ประเมินตัวบงชี้ตามพันธกิจหลักของ สมศ. (11 ตัวบงชี้) เทากับ 4.55 ซึ่งจัดอยูในระดับดีมาก และผลการ
ประเมินรวมทุกตัวบงชี้ (14 ตัวบงชี้) อยูในระดับ 4.54 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ระดับภาควิชาจํานวน 18 ภาควิชา พบวา คะแนนสูงสุดของภาควิชาพรี
คลินิก คือ ภาควิชาชีวเคมี คะแนนสูงสุดของภาควิชาคลินิก คือ ภาควิชาจิตเวชศาสตร สวนภาควิชาที่มี
คะแนนต่ํากวา 3.51 มีเพียง 1 ภาควิชา คือ ภาควิชาจักษุวิทยา 
 ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบวา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) ครบทั้ง 7 หลักสูตร 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
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1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเปนมา 
1.1  ช่ือหนวยงาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
FACULTY OF MEDICINE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
1.2  ท่ีตั้ง 
ประสานมิตร  เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10110 
องครักษ  เลขที่ 62 หมู 7 ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย 26120 

 1.3  ประวตัิความเปนมา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกิดข้ึนจากคณะผูริเร่ิมโครงการที่ตองการแกไข

ปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศในป พ.ศ. 2523 โดยมีความมุงหมายที่จะผลิตแพทยเพื่อรับใชประชาชน
ในชนบท ตามความตองการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ไดรับอนุมัติการจัดตั้งคณะ                 
จากคณะรัฐมนตรี และไดมีประกาศการจัดตั้งคณะ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 102 ตอนที่ 76 เม่ือวันที่ 16 
มิถุนายน พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุนที่ 1 ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา นับเปนคณะแพทยศาสตรลําดับที่ 9 
ของประเทศไทย ตั้งแตปการศึกษา 2528 จนถึงปการศึกษา 2543 คณะ จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โดยมีการศึกษาชั้นพรีคลินิกอยูที่ มศว ประสานมิตรและการศึกษาชั้นคลินิกอยูที่ศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหนึ่งภายใตความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มศว ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก เปนโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2542 และไดเปดใหบริการ
รักษาพยาบาลตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคการกอตั้งเพื่อการศึกษา การบริการ
ดานการแพทยแกประชาชนทั่วไป การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ในปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2557 จนถึงปจจุบัน มี ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน       
นิรันตรัตน เปนคณบดี และผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวีรศักดิ์  จรัสชัยศรี เปนผูอํานวยการศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพฯ  
 
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงค 

2.1  ปรัชญา 
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฑฺิตา หมายถึง “บัณฑิตยอมฝกตน”  
2.2  ปณิธาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิตแพทยมี 

เจตคติที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเชี่ยวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม 
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2.3 วัฒนธรรม/คานิยมของคณะแพทยศาสตร คือ MEDICINE SWU 
M = Merit                                         คุณธรรม 
E  = Enough                                พอเพียง 
D  = Development             พัฒนา 
I   = Intelligence    ปญญา 
C = Community    สังคม 
I   = Innovation     นวัตกรรม 
N  = Network     เครือขาย 
E  = Excellence    เปนเลิศ 
S  = Simplicity     เรียบงาย 
W = Work     อุตสาหะ 
U = Unity     น้ําหนึ่งใจเดียว 

        
2.4  วิสัยทัศน 
‘’คณะแพทยศาสตรเปนสถาบนัผลิตแพทยชัน้นํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2560” 
โดยมสีาระสําคัญ ดังน้ี 
1. เปนสถาบนัชั้นนําแหงการเรียนรู ใหบริการรับใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพืน้ฐานของการศึกษา มี
คุณธรรม มุงสรางสรรคนวัฒกรรมสูสากล 
2. เปนสถาบนัที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรักษา และมีอัตลักษณ
ในดานการสอน 
3. เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกนัโรค และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรัฐ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด (นครนายก-สระแกว)  
 
2.5  พันธกิจ 
1.    สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ 
รับใชสังคมทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน 

 2.    สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ และ
นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

 3.    ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบตอ
ชุมชน 

4.    สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5.    พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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2.6  นโยบายดานประกันคุณภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2557) 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คณะแพทยศาสตร มศว จึงกําหนด

นโยบายการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา และบริหารคณะ
แพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเนื่อง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานอยางมีธรร
มาภิบาล 
 3. ทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งจาก
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก  โดยที่คณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ส่ีของ สมศ. และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล และคณะ 
รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่สะทอนเปาหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ ของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ  และนําผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก  มาเปนขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสู
ความเปนเลิศ 
 6. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สูนิสิต เพื่อให
นิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใหมีการประกัน
คุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย 
 7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  ในการจัด
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพ 
 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพใหครบทุกองคประกอบคุณภาพและ
สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล หลักสูตร ภาควิชา และหนวยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมตอกับหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ 
 9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบของ
สถาบันตอสังคม 
 10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทีมงานดานนวัตกรรม แนว
ปฏิบัติที่ดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 
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3.  โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร คณะแพทยศาสตร (Administrative Chart) 
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4.  รายช่ือผูบริหาร คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 
      4.1  คณบดี / รองคณบดี / รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
1. ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน  นิรันตรัตน   คณบด ี
2. รองศาสตราจารยรัชนี  อัศวรุงนิรันดร    รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  
3. รองศาสตราจารย ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาต ิ   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ 
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงทวิมา  ศิริรัศมี   รองคณบดีฝายประกันคณุภาพ 
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงสมลักษณ  จึงสมาน  รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  แสงจารึก   รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
7. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ชุมชวย  รองคณบดีฝายการศึกษา 
8. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวีรศักดิ์  จรัสชัยศรี  ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน  รุงเรืองหิรัญญา  รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 

ฝายการแพทย 
10. นายแพทยฉัตรชัย  กรีพละ     รองผูอํานวยการศูนยการแพทยฯฝาย 

สนับสนุนการแพทย 
 

4.2  หัวหนาภาควิชาและรักษาการเลขานุการคณะแพทยศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศรี  โชวพิทธพรชัย  หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร 
2. รองศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน  จงบญัญัตเิจริญ หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร 
3. รองศาสตราจารย ดร.สุภิญญา  พงษสังข   หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา 
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวันเพญ็  ธุรกิตตวัณณการ     หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร 
5. รองศาสตราจารย ดร.รมิดา  วัฒนโภคาสิน    หัวหนาภาควิชาชีวเคมี 
6. แพทยหญิงวรัทพร  สิทธจิรูญ    หัวหนาภาควิชานติิเวชศาสตร 
7. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย  รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา  ล้ีวนชิ   หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา 
9. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิทย  วราวิทย   หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา 
10. รองศาสตราจารย นายแพทยวรพจน  ตันตศิิริวัฒน  หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
11. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงดจุเดือน  สีละมาด                 หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
12. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิฑูรย  อ้ึงกจิไพบูลย  หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร 
13. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเกษม  เรืองรองมรกต  หัวหนาภาควิชาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 
14. รองศาสตราจารย ดร.วัชรีวรรณ  ทองสะอาด   หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา 
15. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนิรันดร  หุนฉายศรี       รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชา 
                                                                                                  จักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซวิทยา 
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16. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมนะพล  กุลประณตี  หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร 
17. นายแพทยคมสัน  ปล่ังศิริ     หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส 
18. นายตุล รอบรู      รักษาการเลขานกุารคณะแพทยศาสตร 
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 คณะแพทยศาสตร มีหลักสูตรทีเ่ปดสอนในปการศึกษา 2556 ทั้งส้ิน 7 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดบัปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 
หลักสูตร  ดังแสดงในตาราง 

ลําดับที่ รายช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ภายใตการกํากับดูแล 

เกณฑมาตรฐาน 2548 เกณฑมาตรฐาน TQF 
เอกสาร 
อางอิง ปที่เปดสอน 

ผลการประเมิน ปที่เปด
สอน 

ผลการประเมิน 
ภาควิชา คณะ ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ระดับปริญญาตรี                   
1 แพทยศาสตรบัณฑิต -  2552-2554  - 2555  - 

ผลการประเมินหลักสูตร 
2 แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวมฯ) -  2552-2554  - 2555  - 

  รวมระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2  หลักสูตร - 2  2 -  2 - 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา                   
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ชีวภาพการแพทย -  2552-2554  - 2555  - 

ผลการประเมินหลักสูตร 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา -  2552-2554  - 2555  - 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา -  2552-2554  - 2555  - 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย -  2552-2554  - 2555  - 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา -  2552-2554  - 2555  - 

  รวมระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด  5 หลักสูตร - 5  5 -  5 -  
  รวมทั้งสิ้น 7  หลักสูตร  7  7 -  7 -  
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6. จํานวนนิสิต 
 6.1 จํานวนนิสิตแยกตามระดบัการศกึษา  

ลําดบั
ท่ี 

หลักสตูร/สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตแยกตามระดับ
การศกึษา 

รวม 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
1 หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (ปกต)ิ 
854 - - 854 

 - หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (โครงการรวมฯ) 52 - - 52 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
- 

13 - 13 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา - 1 - 1 
 - สาขาวิชาตจวิทยา - 14 - 14 
3 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 

- สาขาวิชาชีวภาพการแพทย 
- - 12 12 

 - สาขาวิชาอณูชีววิทยา - - 21 21 
รวม 906 28 33 967 

 
6.2 จํานวนนิสิตแยกตามช้ันป 

ระดับการศกึษา 
ระดับช้ันป รวม 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 ปท่ี 7 ปริญญาตรี บัณฑิตศกึษา 
ปริญญาตรี 184 172 162 129 130 129 - 906  
ปริญญาโท 9 5 3 5 6 - - - 28 
ปริญญาเอก 9 7 5 2 8 1 1 - 33 

รวม 202 184 170 136 144 130 1 
906 61 

967 
หมายเหตุ : ปริญญาเอกสามารถเรียนได 8 ป 

6.3 จํานวนบัณฑิตท่ีสาํเร็จการศกึษา 
ระดับ ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

ปริญญาตรี 119 125 
ปริญญาโท 12 6 
ปริญญาเอก 6 1 

รวม 137 132 
หนวยนับ : คน 
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7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 

7.1 จํานวนอาจารยประจํา  

จํานวนบคุลากร 
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

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

สายวิชาการ 1 5 119 - 7 60.5 - 1 30 - - 3 226.5 
รวม 125 67.5 31 3 226.5 

 
7.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ/ทางการแพทย 

จํานวนบคุลากร 
จํานวนบคุลากรสายสนบัสนุนวิชาการจําแนกตามคณุวุฒิ (คน) 

  รวม 
ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สังกัดคณะฯ 29 47 14 - 90 
สังกัดศูนยฯ 583 606 149 1 1339 

รวม 612 653 163 1 1429 
 
8. งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

หมวดรายจาย/ 
แหลงงบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

งบบุคลากร       165,924,767.00           35,496,946.91           201,421,713.91  
     - คณะแพทยศาสตร           2,927,896.27             6,248,000.00               9,175,896.27  
     - ศูนยการแพทยฯ       162,996,870.73           29,248,946.91           192,245,817.64  
งบดําเนินการ         18,294,248.81         678,994,427.35           697,288,676.16  
     - คณะแพทยศาสตร           5,118,992.15             8,344,756.71             13,463,748.86  
     - ศูนยการแพทยฯ         13,175,256.66         670,649,670.64           683,824,927.30  
งบลงทุน         74,785,678.32             1,815,030.00             76,600,708.32  
     - คณะแพทยศาสตร         74,785,678.32  - 74,785,678.32 
     - ศูนยการแพทยฯ -            1,815,030.00               1,815,030.00  
งบเงินอุดหนุน         66,850,045.80           26,607,259.84             93,457,305.64  
     - คณะแพทยศาสตร         66,850,045.80             5,645,590.00             72,495,635.80  
     - ศูนยการแพทยฯ -          20,961,669.84             20,961,669.84  
งบรายจายอ่ืน              492,763.80           15,110,628.91             15,603,392.71  
     - คณะแพทยศาสตร              492,763.80             5,950,250.51               6,443,014.31  
     - ศูนยการแพทยฯ -            9,160,378.40               9,160,378.40  
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หมวดรายจาย/ 
แหลงงบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

รวม     326,347,503.73       758,024,293.01       1,084,371,796.74  
 

อาคารสถานท่ี ป 2556 

ท่ีตั้ง จํานวน
อาคาร 

จํานวน
หอง 

จํานวนหอง 

หองเรียน 
หอง 

ปฏิบตักิาร 
หองพัก
อาจารย 

หอง
ประชุม 

หอง 
อ่ืนๆ 

ประสานมิตร 2 49 38 7 3 4 - 

องครักษ 1 31 12 18 - 5 - 
 
9. อัตลักษณและเอกลกัษณ 

อัตลักษณ 
 คณะมีการกําหนดอัตลักษณของคณะ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “มีทักษะส่ือสาร”  

เอกลกัษณ 
 คณะมีการกําหนดเอกลักษณของคณะ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการวิชาการอยางมี
สวนรวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยนื”  
 

10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมิน ปการศึกษา 2555 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพนําผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2555 

เม่ือวันที่ 22-24 เมษายน 2556 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อรับทราบและวางแผนและ
แนวทางดําเนินการปรับปรุง ซึ่งไดจัดทําเปนแผนยกระดับ/พัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 

จุดออน แนวทางแกไข 
ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 

ในปการศกึษา 2556 
1. การธํารงรักษาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเปนภาวะ
คุ ก ค า ม ที่ จ ะ ต อ ง พิ จ า ร ณ า ใ ห
ความสําคัญ ทั้งดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการใหสามารถทัดเทียมหรือ
ใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน เพื่อปองกัน
การลาออกของบุคลากรที่เปนกําลัง

- จัดตั้งศูนยธํารงรักษาบุคลากรสาย
บริการสุขภาพ (อาจารยแพทย , 
พยาบาล, เภสัช,และทันตแพทย) 
 - ปรับปรุงฐานเงินเดือนสําหรับ
พนักงานบรรจุใหมใหสูงข้ึนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 

- ปรับฐานเงนิเดือนสําหรับพนักงาน
บรรจุใหม 
- สนับสนนุใหบุคลากรอบรมเพิ่มพนู
ความรูทั้งในดานการบริหาร วิจัย 
วิชาการ และจัดสรรทนุพัฒนา
บุคลากรเพื่อใหอาจารยและพนักงาน
สายสนับสนนุไปเสนอผลงานวิจยัทั้ง
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จุดออน แนวทางแกไข ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
ในปการศกึษา 2556 

สําคัญทุกระดับ  - เพิ่มระดับความกาวหนาในสาย
วิชาการ ทุนพัฒนาบุคลากรไป
อบรม เพิ่มพูนความรู และนําวุฒิ
การศึกษาที่ไดรับมาปรับเงินเดือน 
 - สนับสนุน ให สายวิช าก ารขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ สาย
สนับสนุนขอตําแหนงชํานาญงาน 
ชํานาญการ เชี่ยวชาญ 

ในประเทศและตางประเทศ 
- บุคคลากรสายวิชาการไดรับการ
แตงตั้งเปนรองศาสตราจารยเพิ่มข้ึน 
2 ทานและผูชวยศาสตราจารย
เพิ่มข้ึน 3 ทาน 

2. ควรทบทวนโครงสราง อัตรากําลัง 
และการบริหารของศูนยผิวหนังให
ชัดเจน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะซึ่ง
มีการบริการวิชาการถึง 3 แหง และ
รับผิดชอบทั้งหลักสูตรมหาบัณฑิต
และการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

-คณะไดทบทวนโครงสรางบริหาร
และอัตรากําลังของศูนยผิวหนังและ
คลินิกมศวใหมีการดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

-ปรับปรุงพื้นที่การใหบริการของศูนย
ผิวหนังและคลินิกมศว และอนุมัติให
อาจารยลาศึกษาตอเพื่ อเพิ่มพูน
ศักยภาพ 

3. การใหความสําคัญแกบุคลากร 
การจัดการเ รียนการสอนและการ
บริหารของคณะ มีปจจัยตางๆ มา
เกี่ยวของ เชน บุคลากรทุกระดับ 
สวัสดิการที่ให ความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารและบุคลากร ระดับเงินเดือน 
ซึ่งการใหคุณคาและความสําคัญตอ
บุคลากร การปรับปรุงสวัสดิการ การ
จัดใหมี career path ชัดเจน การเอ้ือ
อาทรเอาใจใส  นาจะเปนสาเหตุ
สําคัญในการธํารงรักษาบุคลากร การ
ดําเนินการนี้ควรทําอยางตอเนื่อง 
แ ล ะ ข ย า ย ค ว า ม เ ข า ใ จ ไ ป สู ที ม
ผูบริหารอยางทั่วถึง 

-ในทุกๆ 6 เดือน คณะไดดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของบคุลากรที่
มีตอองคกร, ความพึงพอใจ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร และ
ความพึงพอใจผลการดําเนนิงาน
ของทีมผูบริหาร ซึ่งทําใหทีม
ผูบริหารทราบความตองการของ
บุคลากร เพื่อนํามาปรับปรุงในแต
ละดานตอไป                                                         
- ดานการเอ้ืออาทรเอาใจใส มีการ
จัดเวทีพบปะพดูคุยระหวางผูบริหาร
กับผูปฏิบัติงานทุกเดือนอยางทั่วถึง             
 - ดานสวัสดิการ สําหรับบุคลากรได
จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป 
ฟรีโดยไมคิดคาใชจายและใหทุน
พัฒนาบุคลากรและใหทนุบุตร
บุคลากรผูมีรายไดนอย นอกจากนี้

- มีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอองคกรและผูบริหาร 
และนําผลการประเมินมานําเสนอ
เพื่อการปรับปรุงในที่ประชมุกรรมการ
ประจําคณะ 
- ภายหลังการเขารับตําแหนง คณบดี
และทีมบริหารเปดโอกาสใหหัวหนา
ภาควิชาและหัวหนางานเขาพบเปน
การสวนตัว เพื่อเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานและรับฟงปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
-คณบดีลงพื้นทีพบปะบุคลากร เพื่อ
รับฟงปญหา  
-ปรับฐานเงนิเดือนสําหรับพนักงาน
บรรจุใหมตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
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จุดออน แนวทางแกไข ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
ในปการศกึษา 2556 

ใหบริการรถรับ-สงบุคลากร           
 - ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ทีมผูบริหารไดส่ือสารและชี้แจงให
บุคลากรเขาใจ และปรับเปล่ียนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 
 - ดานความกาวหนาในอาชพี ได
จัดโครงการสัมมนาวิชาการให
ความรูดานการขอตําแหนงทาง
วิชาการ  ชํานาญการ และ
เชี่ยวชาญ 

4 .  ก ารข าดแคลน บุ คลาก รสา ย
วิชาการ คณะแพทยศาสตรมีภาระ
งานมาก เนื่องจากใหบริการวิชาการสู
สังคม การสอนวิชาชีพแพทยที่ตอง
เปนกลุมยอย การสอนผูปวยขางเตียง 
ซึ่งตองมีจํานวนอาจารยแพทยตอ
นิสิตเปน 1:2 ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ  จึงจะสงผลใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควร
พัฒนาการสรรหาและการธํารงรักษา
อาจารยแพทย  โดยการวิเคราะห
ภาระงาน ความตองการ แลวรวบรวม
มาหาแนวทางปรับปรุงเพิ่มจํานวน
อาจารยใหเหมาะสมกับภาระงาน 

- คณ ะไดดํ า เนิ น ก าร วิ เ คราะห
อัตรากําลังสายวิชาการ ตามภาระ
งานและตามความขาดแคลน เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรร
อัตราในแตละปงบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยไดรวมวางแผนอัตรา
อาจารยแพทยรวมทั้ งบุคลากร
ทางดานสาธารณะสุขโดยใชเงิน
งบประมาณแผนดินทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน 
 - ในระดับภาควิชา อยูระหวางการ
จัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อทดแทน
อั ต ร า ล า อ อ ก  เ ก ษี ย ณ อ า ยุ 
นอกจากนี้ คณะยังไดดําเนินการ
วางแผนอัตรากําลังบุคลากรสาย
วิชาการ โดยสงแพทยไปอบรม
แพทยประจําบานหลักสูตรวุฒิบัตร
ทั้งภายในคณะฯ และภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อปรับตําแหนงเปน
อาจารยเม่ือสําเร็จการศึกษา 

- แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการของ
ภาควิชา ตามภาระงานและความ
ขาดแคลน 
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5. การจัดสรรทรัพยากรคอนขาง
จํากัดทั้งอาคารสถานที่และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยเฉพาะในสวนของ
ประสานมิตร จึ งควรหาแนวทาง
ปรับปรุงเพื่อใหมีสถานที่เปนระเบียบ
และเปนสัดสวนนาอยูนาทํางาน 

-ก า ร จั ด ส ร ร พื้ น ที่ ข อ ง ค ณ ะ
แพทยศาสตรฝงประสานมิตรสวน
ใหญจะใชเปนพื้นที่ในดานการเรียน
การสอนทําใหพื้นที่ของสํานักงาน
คณบดีมีจํากัด แนวทางแกไขโดย
จัดใหผูแทนหนวยงานละ 1 คน จาก
คณะแพทยศาสตร ฝงองครักษไป
ประสานงานและใหบริการที่ฝ ง
ประสานมิตรทุกสัปดาห นอกจากนี้ 
ยังใชมาตรฐาน 5 ส ในการตรวจ
ประเมินเดียวกันทั้งศูนยการแพทย
และคณะแพทยศาสตร  และการจัด
กิจกรรม Big cleaning day ทั้ง
ศูนยการแพทยและคณะแพทย เพื่อ
ทําใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย 

- ปรับปรุงพืน้ที่ฝงอาคารคณะเพื่อ
เปนพืน้ทีท่ํางานทีเ่ปนสัดสวน 
- จัดกจิกรรม 5ส และBig cleaning 
day เปนประจํา สมํ่าเสมอ เพือ่ทําให
พื้นที่สะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 

6 . ปญ ห าเ ร่ือง ค าตอบแท น ขอ ง
บุคลากรสายวิชาการ  อาจทําใหเกิด
ปญหาในการสรรหาอาจารยใหมและ
ธํารงรักษาอาจารยเกา ซึ่งจะมีผลตอ
คุณภาพการผลิตบัณฑิต การขยาย
หลักสูตรใหมและมาตรฐานของ
หลักสูตร ดังนั้นจึงควรพิจารณาหา
แนวทางปรับปรุง 

- คณะไดมีการสํารวจคาตอบแทน
กับองคกรภายนอกในระดับเดียวกนั
แ ล ะ ป รั บ ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
ผลประโยชนเกื้ อกูลใหสามารถ
แข ง ขัน ได  และป รับระบบ  RW 
เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถ
แล ะ เ ป น ธ ร ร ม  น อ ก จ าก นี้  ไ ด
ป รับป รุงฐ านเ งิ น เดื อน สําห รับ
พนักงานบรรจุใหมใหสูงข้ึนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 

-ปรับปรุงระบบ RW เพื่อใหสอดคลอง
กับความสามารถและเปนธรรม 
- จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
บุคลากรสายงานที่ขาดแคลนเชน 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
- ปรับปรุงฐานเงินเดือนสําหรับ
พนักงานบรรจุใหม 

7. ควรจัดใหมีระบบสนับสนุนและ
สรางแรงจูงใจในการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
และศาสตราจารย  ที่จะตองมีการ

- คณะไดจัดสัมมนาวิชาการและ
รณรงคสรางความรู ความเขาใจ ใน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่
สูงข้ึน และการขอกําหนดตําแหนง

- จัดกจิกรรม KM เร่ือง การเขียน
ตําราเพื่อขอตําแหนงวิชาการ เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณดานการ
เขียนตําราวิชาการ 
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จุดออน แนวทางแกไข ผลการดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 
ในปการศกึษา 2556 

เขียนหนังสือ หรือแตงตํารา เชน การ
ใหทุนสนับสนุนการจัดทําตําราและ
หนังสือ หรือ เงินรางวัลการแตงตํารา 
เปนตน 

ทางวิชาการ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
นอกจากนี้มีการกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบผลงานวิชาการโดยมีเจา
หนาชํานาญการตรวจสอบกอนสง
ขอตํ าแหนงทํา ใหส งผลงานได
รวดเร็วข้ึน 

-จัดสรรทนุสนบัสนุนการจัดทําตํารา 

 
11.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

คณะแพทยศาสตรไดจัดวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพและเร่ิมมีการตรวจประเมินคุณภาพตัง้แต
ปการศึกษา 2541 มีการดําเนินงานมาเปนประจําทุกป โดยเปนแผนงานประจําของคณะ มีการกําหนดกรอบการ
ทํางาน รวมถึงการตั้งงบประมาณที่ชัดเจนมาโดยตลอด ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ 
ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
เปนประธาน รับนโยบายคุณภาพจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ ที่ถายทอดมาจากนโยบายคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยและคําแนะนําจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย มาใชกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ที่ใชตรวจประเมินคุณภาพทุกภาควิชาและทุกรายวิชา รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพสํานักงานคณบดี โดยแตละหนวยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กลไกระดับหนวยงาน  นอกจากนี้ตั้งแตปการศึกษา 2555 คณะจัดใหมีการประเมินในระดับหลักสูตรโดยใชตัวบงชี้
ของระบบ TQF ครบทุกหลักสูตร  

ระบบการประกันคุณภาพเร่ิมจากการใหความรูทางวิชาการที่นํามาใชเปนองคประกอบคุณภาพแก
บุคลากรทุกคนทุกหนวยงาน จากนั้นคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารางตัว
บงชี้และเกณฑประเมิน และนําผลที่ไดไปสูการประชาพิจารณจนเปนที่ยอมรับ  ในดานการพัฒนาระบบ มีการ
สัมมนาความรูดานประกันคุณภาพแกผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน และผูเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ใหมีความเขาใจที่ตรงประเด็นใหมากที่สุด พัฒนาระบบขอมูลและการจัดเก็บขอมูลที่สัมพันธกับ 
SAR  

การดําเนนิการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานภายในคณะ จะมีการรายงานผลเสนอ
ยอนกลับไปในระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่มีขอควรปรับปรุง คณะกรรมการบริหารงานประกันคณุภาพการศึกษาจะ
รับไปดําเนนิการใหเกดิการพัฒนาคณะ และระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะตอไป 
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12. ตําแหนงยุทธศาสตร และแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) 
12.1 ตําแหนงยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ปการงบประมาณ 2554 2555 2556 และ 2557 
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มุมมองดาน
การเรียนรู  
การพัฒนา 

 9 กลยุทธ 11 KPI 

 

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

คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยช้ันนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียนในป พ.ศ. 2560 

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

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

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

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

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

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

กลยุทธท่ี D2  สรางอัตลักษณและเอกลักษณ
ของนิสิตแพทย (W1,W15,O1) 
 

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

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

กลยุทธท่ี A1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม 
มาตรฐานทุกหลักสูตร (S4,O6)) 

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

กลยุทธท่ี R5 อาจารยประจําท่ี
ไดรับทุนทําวิจัย 

กลยุทธท่ี S2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
ความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 
(W6,O8,T1) 
 

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

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

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

กลยุทธท่ี Ma7 กลยุทธการเงิน เพ่ือความมั่นคงของคณะแพทยศาสตร (W7,T5,T6) 

 มุมมองดาน
การเงิน 

 1 กลยุทธ 4 KPI 

 

1. สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตแพทยและ
บัณฑิตหลังปริญญารบัใชสังคมทั้งในและตางประเทศ

2.สงเสริมงานวิจัยแบบสหสาขาวชิาทั้งในและ
ตางประเทศ และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

4. สืบสานและทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบบรหิารที่มีคุณภาพ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มุมมองดาน  
ผูรับบริการ
และผูมีสวนได
เสีย 

  6 กลยุทธ 12 KPI 

 

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

กลยุทธท่ี R2  
พัฒนาวารสารการแพทย 
(W2,W14,O3) 

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

  มุมมองดาน        
  กระบวนการ 
  ภายใน 

 

 7 กลยุทธ 11 KPI 

 

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

3.ใหบริการดานวิชาการแกสังคม
เพ่ือพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

12.2 แผนท่ียุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ป 2557-2561  

กลยุทธท่ี R3 ผลิต 
ตําราทางการแพทย 
(W2,W14,O3) 

กลยุทธท่ี Mo1 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ  
(W11,O1) 
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สวนท่ี 2 
ผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีคุณภาพ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนการดาํเนินงาน 
ตัวบงชี้ สกอ. 1.1  8 8  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 16.1 5 5  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 16.2 3.51 474.88 4.02  4.02 

118.00 
ตัวบงชี้ สมศ. 17 5 5  5 

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 (2 ตัวบงช้ี) 4.51 
องคประกอบท่ี 2 การผลติบณัฑิต 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.1 4 7  4 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.2 90 213.50 93.85  5 

227.50 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.3 30 35 15.38  2.56 

227.50 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.4 7 7  5 
ตัวบงชี้ มศว 2.5.1 4 6  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.6 7 7  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.7 5 5  4 
ตัวบงชี้ สกอ. 2.8 4 5  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 1 100 125 100  5 

125 
ตัวบงชี้ สมศ. 2 3.51 478.05 4.05  4.05 

118 
ตัวบงชี้ สมศ. 3 25 4 66.67  5 

6 
ตัวบงชี้ สมศ. 4 100 5 250  5 

2 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ 

ตัวบงชี้ สมศ. 14 6 1272 5.59  4.66 
  227.50    

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 (13 ตัวบงช้ี) 4.56 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 
ตัวบงชี้ สกอ. 3.1 7 7  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 3.2 5 6  5 

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 (2 ตัวบงช้ี) 5 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบงชี้ สกอ. 4.1 6 7  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 4.2 5 6  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 4.3 150,000 42,608,688 204,849.47  5 

208 
ตัวบงชี้ สมศ. 5 20 81 35.60  5 

227.50 
ตัวบงชี้ สมศ. 6 20 34 14.95  3.74 

227.50 
ตัวบงชี้ สมศ. 7 10 15 6.59  3.30 

227.50 
คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 (6 ตัวบงช้ี) 4.51 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ สกอ. 5.1 4 5  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 5.2 5 5  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 8 30 10 100  5 

10 
ตัวบงชี้ สมศ. 9 5 5  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 18.1 4 4  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 18.2 5 5  5 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 (4 ตัวบงช้ี) 5 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ สกอ. 6.1 4 5  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 10 4 4  4 
ตัวบงชี้ สมศ. 11 5 5  5 

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6 (3 ตัวบงช้ี) 4.67 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ สกอ. 7.1 7 7  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 7.2 5 5  5 
ตัวบงชี้ สกอ. 7.4 6 6  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 13 4 4.50  4.50 

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบองคประกอบท่ี 7 (4 ตัวบงช้ี) 4.88 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ สกอ. 8.1 7 7  5 

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8 (1 ตัวบงช้ี) 5 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ สกอ. 9.1 9 9  5 
ตัวบงชี้ สมศ. 15 3.51 4.79 4.79  4.79 

1 
คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 9 (2 ตัวบงช้ี) 4.90 

องคประกอบตามอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ มศว 10.1 5 5  5 

คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบตามอัตลักษณ (มศว 1 ตัวบงช้ี) 5 
* คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ = 37 ตัวบงช้ี  4.72 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ. (21 ตวับงช้ี)  4.79 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ. และ มศว (23 ตัวบงช้ี) 4.80 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงช้ี สมศ. 11 ตวับงช้ีแรก 4.55 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงช้ี สมศ. รวมทุกตัวบงช้ี (14 ตัวบงช้ี) 4.54 

หมายเหตุ : * คะแนนเฉล่ียรวม ยกเวน สมศ. 16.1, สมศ. 17, สมศ. 18.1 และสมศ. 18.2 
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ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้คุณภาพ 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ  
ผูรับผิดชอบ : คณบดี  / รองคณบดีฝายบริหาร / รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ 
ผูรายงานผล : คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ / คุณสุมาลี  มณีวงษ 
 

เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

8 ขอ 
 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนของคณะ โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกระดับในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเปนแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
(กลุม ค1) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
 คณะแพทยศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย 8 แผนกลยุทธ คือ ROADMAPS 
(med_56_1.1_1.1) ที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-
2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (med_56_1.1_1.2) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเ ม่ือวันที่  5 
กุมภาพันธ 2553 และมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการ คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ที่ 2145/2554 และ 1686/2555 (med_56_1.1_1.3) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับ
นโยบาย และดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธโดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศนของ มศว พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กลุม ค1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) (med_56_1.1_1.4)  
 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ
ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารยและฝายสนับสนุน รวมทั้งใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมโดยตอบ
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แบบสอบถาม วิเคราะห SWOT และนําไปเสนอในโครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะ
แพทยศาสตร  โดยดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556  ในชวง 3 
กันยายน 2555 และ 12 ตุลาคม 2555  ณ หอง Convention  ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ  
(med_56_1.1_1.5) และวันที่  28-29 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะไทด  รีสอรท จังหวัดชลบุ รี  
(med_56_1.1_1.6) ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวยผูบริหารทุกระดับ แลวเสนอแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป (ฉบับปรับปรุง) เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติในการ
ประชุมคร้ังที่ 13  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 3.3 (med_56_1.1_1.7) ตอมาทีมผูบริหารไดจัด
ประชุม โดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับรวมทบทวนและทําความเขาใจและตรวจสอบความ
สอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชีวั้ดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556  เม่ือวันที่ 8 
มกราคม 2556  และ 24-25 มกราคม 2556 (med_56_1.1_1.8) เพื่อใหการดําเนินงานของคณะ
แพทยศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_1.1_1.1 แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2554-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2556  
med_56_1.1_1.2 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ.2553-2567) 

http://www.swu.ac.th/information/pdf/strategy15.pdf 
http://www.swu.ac.th/information/pdf/actionplan_56_59.pdf 

med_56_1.1_1.3 คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2145/2554  และ 1686/2555 
med_56_1.1_1.4 ผังแสดงความสอดคลองเชื่อมโยงของกลยุทธระหวางกรอบอุดมศึกษาระยะยาว  

กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ร.บ.มศว แผน 15 ป  
med_56_1.1_1.5 โครงการทบทวนและวิเคราะห SWOT Analysis คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทย

ฯ ประจําปงบประมาณ 2556 วันที่ 3 กันยายน 2555ณ หอง convention พรอมรายชื่อ
ผูเขารวม    

med_56_1.1_1.6 โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 
12 ตุลาคม 2555 ณ หอง convention  และวันที่ 28-29 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะ
ไทด รีสอรท จังหวัดชลบุรี   พรอมรายชื่อผูเขารวม  

med_56_1.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2555  วาระที่ 3.3 

med_56_1.1_1.8 รายชื่อผูเขารวมโครงการประจําป เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร 
(ทบทวนทําความเขาใจและตรวจสอบความสอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมาย 



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 24 

 

หลักฐานอางอิง : 
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556)  วันที่ 8, 24-25 มกราคม 56 
พรอมรายชื่อผูเขารวม 

 
  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะ ไปสูทุกหนวยงานภายในคณะ 
  คณะแพทยศาสตร มีการถายทอดแผนกลยุทธของคณะฯ ไปยังหนวยงานภายในคณะ ดงันี ้

2.1  ถายทอดโดยการเซน็คํารับรองของรองคณบดี /หัวหนาภาควิชาและหัวหนางานทุกคนกับ
คณบดี จํานวน 17 ภาควิชา  52 หนวยงาน (med_56_1.1_2.1)   

2.2 ถายทอดผานที่ประชุมกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 28 
พฤศจกิายน 2555 วาระที่ 3.3 (med_56_1.1_2.2)    

2.3 ถายทอดผานเว็บไซตของคณะแพทยศาสตร (http://192.168.128.4/plan/index.php/2012-
07-11-02-29-52) (med_56_1.1_2.3)   

2.4 ถายทอดผานหนังสือแจงเวียนแจงไปยังทกุภาควิชาและหนวยงาน (med_56_1.1_2.4)   
2.5 ถายทอดผาน KPIรายบุคคล (med_56_1.1_2.5) 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_1.1_2.1 ตัวอยางใบเซ็นคํารับรองของรองคณบดี /หัวหนาภาควิชาและหัวหนางาน  
med_56_1.1_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 13/2555                                 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  
med_56_1.1_2.3 เว็บไซตของคณะแพทยศาสตร (http://192.168.128.4/plan/index.php/2012-07-11-

02-29-52)   
med_56_1.1_2.4 บันทึกขอความแจงแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2554-2558 และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2556 
med_56_1.1_2.5 ตัวอยางการเซ็นถายทอดผาน KPI รายบุคคล (แบบบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ

รายบุคคล) 
 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ
เรียนการสอน   การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะแพทยศาสตร มีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ และวิเคราะหความสอดคลองระหวาง  แผนกล
ยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําป ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยทีมผูบริหารคณะไดจัดประชุมแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
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การประจําปครบ 4 พันธกิจ ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป (med_56_1.1_3.1) ดังนี้ 

1.  ดานการเรียนการสอน ตรงกับพนัธกจิคณะ ขอที่ 1 และตรงกับแผนกลยุทธ Ac 
2.  ดานวิจัย ตรงกับพนัธกจิคณะ ขอที่ 2 และตรงกับแผนกลยุทธ R   
3.  ดานบริการวิชาการ ตรงกับพนัธกจิคณะ ขอที่ 3 และตรงกับแผนกลยุทธ M 
4.  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตรงกับพันธกจิคณะ ขอที่ 4 และตรงกับแผนกลยุทธ P 
 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_1.1_3.1 แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2554-2558 และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2556 
 
 4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
 คณะแพทยศาสตร มีการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2556 โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรไวทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร คือ ROADMAPS มีกลยุทธสนับสนุน 
25 กลยุทธ 35 ตัวชี้วัดพรอมเปาหมาย (med_56_1.1_4.1) และในแผนปฏิบัติงานประจําป 2556 ที่
ประกอบดวย แผนปฏิบัติงานประจําป และแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร มีโครงการทั้งหมด จํานวน 158 
โครงการ 179 ตัวบงชี้  (med_56_1.1_4.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_1.1_4.1 แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2554-2558 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2556 

med_56_1.1_4.2 - สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก 35 ตัวชี้วัด 
- สรุปรายงานผลโครงการยุทธศาสตร ไตรมาสที่ 4  

 
 5. มีการดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจําปครบ 4 พันธกิจ 
 คณะแพทยศาสตร มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ โดยมีการติดตาม
ผานรองคณบดี หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงาน โดยมีหนวยงานนโยบายและแผนเปนผูประสานงาน 
โดยผลการติดตามแผนปฏิบัติงานตามงานประจํา และแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร (med_56_1.1_5.1 
- 5.4)   ในระยะเร่ิมแผนมีโครงการทั้งหมด 200 โครงการ 219 ตัวชี้วัด  ระยะตอมาไดมีการปรับลดโครงการ
ระหวางปจนในไตรมาสที่ 4 มีโครงการทั้งหมด 158 โครงการ 179 ตัวชี้วัด (med_56_1.1_5.5) 
หลักฐานอางอิง : 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_1.1_5.1 รายงานผลการดําเนินการโครงการตามตัวบงชี้แผนปฏิบัตกิารประจําป  

ครบทั้ง 4 พันธกจิ (ไตรมาสที่ 1) 
med_56_1.1_5.2 รายงานผลการดําเนินการโครงการตามตัวบงชี้แผนปฏิบัตกิารประจําป  

(ครบทั้ง 4 พันธกิจ) (ไตรมาสที่ 2) 
med_56_1.1_5.3 รายงานผลการดําเนินการโครงการตามตัวบงชี้แผนปฏิบัตกิารประจําป  

(ครบทั้ง 4 พันธกิจ) (ไตรมาสที่ 3) 
med_56_1.1_5.4 รายงานผลการดําเนินการโครงการตามตัวบงชีแ้ผนปฏิบัตกิารประจําป  

(ครบทั้ง 4 พันธกิจ) (ไตรมาสที่ 4) 
med_56_1.1_5.5 บันทึกขอความขอใหดําเนินการจัดโครงการตามแผนยุทธศาสตรและแผนงานประจํา

ตามพันธกจิ ไตรมาสที่ 1-4 ประจําปงบประมาณ 2556 
 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 
คร้ัง และรายงานผลตอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา  
 คณะแพทยศาสตร ไดมอบหมายใหงานนโยบายและแผนดําเนินการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ 179 ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการติดตามเปนรายไตรมาส ปละ 4 
คร้ัง (med_56_1.1_6.1) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา จํานวน 3 คร้ัง ไดแก 

คร้ังที่  1 รอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต  ตุลาคม 2555 ถึง ธันวาคม เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 1 / 2556  วันที่ 23 มกราคม 2556 และแกไข คร้ังที่ 2 /2556  วันที่ 27 
กุมภาพันธ 2556  (med_56_1.1_6.2) 

คร้ังที่ 2 รอบระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต ตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556  เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 6 / 2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (med_56_1.1_6.3) 

คร้ังที่ 3 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556  เสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 12 / 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 (med_56_1.1_6.4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_1.1_6.1 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินโครงการ 
med_56_1.1_6.2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2 / 2556  วันที่ 27 กุมภาพันธ 

2556  วาระที่ 3.3   
med_56_1.1_6.3 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6 / 2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  

วาระที่  3.3 
med_56_1.1_6.4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  คร้ังที่ 12 / 2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
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หลักฐานอางอิง : 
2556 วาระที่ 3.5 

 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลตอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะแพทยศาสตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ จํานวน 25 
กลยุทธ 35 ตัวชี้วัด เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาจํานวน 2 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 รอบ 6 เดือน  เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6  /2556  วันที่ 30 พฤษภาคม 
2556  มีผลการดําเนินงานคือ บรรลุ 19 ตัวชี้ วัด ไมบรรลุ 16 ตัวชี้ วัด (med_56_1.1_7.1 และ 
med_56_1.1_7.2) 

คร้ังที่ 2 รอบ 12 เดือน  เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 12/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2556 มีผลการดําเนินงานคือ บรรลุ 30 ตัวชี้ วัด ไมบรรลุ 5 ตัวชี้ วัด(med_56_1.1_7.3 และ 
med_56_1.1_7.4) 
 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_1.1_7.1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6 / 2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  

วาระที่  3.3 
med_56_1.1_7.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักยุทธศาสตร ROADMAPS   

จํานวน 35 ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) 
med_56_1.1_7.3 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 12 / 2556  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 3.5 
med_56_1.1_7.4 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักยุทธศาสตร ROADMAPS  จํานวน 35 ตัวชี้วัด  

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) 
 
 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะ ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
 คณะแพทยศาสตร นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคร้ังที่ 12/2556  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 3.5 (med_56_1.1_8.1)  เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยจัดใหมีสงเอกสารเวียนทบทวน SWOT (med_56_1.1_8.2)  และทบทวนตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตร (ROADMaPS) คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 และ 
17 มกราคม 2557  (med_56_1.1_8.3 และ med_56_1.1_8.4) เพื่อวางแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2557 (med_56_1.1_8.5) และในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผูบริหารชุดปจจุบันไดประชุม
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พิจาณาปรับแผนยุทธศาสตรเปน SMARTMED ทั้งนี้ไดจัดใหมีการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรเม่ือวันที่ 
30 เมษายน 2557 (med_56_1.1_8.6 และ med_56_1.1_8.7) และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูมีสวนไดสวนเสียตอคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ไดแก สมาคมผูปกครอง สมาคมศิษย
เกา สโมสรนิสิตแพทย และสถานีอนามัยใน สปสช. เขต 4 สระบุรี (med_56_1.1_8.7) และนําแผน
ยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2557-2561 (SMAR TMED)  เขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร  ค ร้ังที่4/2557  วันที่  28 พฤษภาคม 2557 วาระที่  4.6 (med_56_1.1_8.8) และ  
(med_56_1.1_8.9) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_1.1_8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 12  

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 3.5  
med_56_1.1_8.2 บันทึกขอความของความรวมมือในการวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน โอกาส  

และภาวะคุกคาม (SWOT) คณะแพทยศาสตร 
med_56_1.1_8.3 โครงการประจําป เพื่อจัดทําแผนยทุธศาสตร  คณะแพทยศาสตร  

(ทบทวนแผนยุทธศาสตร) วันที  24 ธันวาคม 2557 พรอมรายชื่อผูเขารวม 
med_56_1.1_8.4 โครงการประจําป เพื่อจัดทําแผนยทุธศาสตร  คณะแพทยศาสตร (ทบทวนแผน

ยุทธศาสตรคร้ังที่ 2)วันที  17 มกราคม 2557 พรอมรายชื่อผูเขารวม 
med_56_1.1_8.5 สรุปผลการทบทวนแผนยทุธศาสตร (ROADMAPS) ประจาํป 2557  

(24 กลยุทธ 40 ตัวชี้วัด) 
med_56_1.1_8.6 บันทึกขอความขอความรวมมือแสดงความคิดเหน็ตอแผนยุทธศาสตร (SMART MED) 

พรอมรายชื่อผูเขารวมการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร SMART MED  
วันที่ 30 เมษายน 2557 

med_56_1.1_8.7 แผนยุทธศาสตร (SMART MED) คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2557-2561 (ฉบับราง) 

med_56_1.1_8.8 หนังสือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแผนยุทธศาสตร (SMART MED)  
จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

med_56_1.1_8.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 4/2557  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คร้ังที่ 4/2557  วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 4.6 

med_56_1.1_8.10 แผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร และศนูยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2557-2561 (SMART MED) 

 



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 29 

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 8 8 8 
ผลดําเนินการ ขอ 8 8 8 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศกึษา รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ 
 
ประเด็นการพิจารณา  
 
เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา : ขอ 
 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน โดย
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตลักษณนิสิต “มีทักษะส่ือสาร” เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยผาน
การพิจ ารณาจ าก สภามห าวิท ย าลัย เ ปน ที่ เ รี ย บร อย แล ว  ซึ่ งคณะฯได รับนโย บาย ดั งก ล าว
(med_56_16.1_1.1)มาดําเนินการโดยมีการกําหนดกลยุทธที่sP2 (med_56_16.1_1.2) และแผนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของนิสิต “มีทักษะส่ือสาร” โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรในการ
กํากับดูแลใหแตละภาควิชามีการสอดแทรกอัตลักษณ “มีทักษะส่ือสาร” กับนิสิตในการเรียนการสอนแตละ
รายวิชา 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_16.1_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่  4/2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 

วาระที่ 3.3 
med_56_16.1_1.2 กลยุทธที่ sP2 สรางอัตลักษณของนิสิตและเอกลักษณของคณะแพทยศาสตรและ 

ศูนยการแพทยฯ 
 
 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ไดวางระบบใหคณาจารยและบุคลากร ฝายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต ฝายแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งสโมสรนิสิต เปนผูรับผิดชอบในการนําอัตลักษณของนิสิตไปสูการ
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ปฏิบัติ เชน โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย (med_56_16.1_2.1) กิจกรรมของสโมสรนิสิตดานการส่ือสาร 
เชน  โครงการละครเวทีส งเสริมคุณธรรม -จริยธรรมและอัตลักษณนิ สิตแพทย  เ ร่ืองมานขวัญ
(med_56_16.1_2.2) (med_56_16.1_2.3) (med_56_16.1_2.4)  และจัดกิจกรรม/รูปแบบการเรียนการ
สอนที่สงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะส่ือสาร เชน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การประชุมกลุมยอย และฝก
ทักษะการส่ือสารกับผูปวยและญาต ิ
หลักฐานอางอิง : 
med_56_16.1_2.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย 
med_56_16.1_2.2 โครงการละครเวทีสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทย เร่ืองมานขวัญ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2557 ณ Auditorium ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ 
med_56_16.1_2.3 โปสเตอรประชาสัมพันธอัตลักษณ 
med_56_16.1_2.4 โปสเตอรประชาสัมพันธละครเวทีสงเสริมคุณธรรม-จริธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทย  

เร่ืองมานขวัญ  
 
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ ท่ีสอดคลองกับ 
อัตลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบประเมินของมหาวิทยาลัย โดยการสุมตัวอยาง
จากอาจารยและบุคลากร ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 604 คน จากทั้งหมด  1,285 คน คิดเปนรอยละ 
47 ซึ่งมีผลการประเมินเทากับ 4.08 ( med_56_16.1_3.1), (med_56_16.1_3.2) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_16.1_3.1 แบบฟอรมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางอัตลักษณ “ทักษะส่ือสาร” 
med_56_16.1_3.2 ผลประเมินความคิดเห็นของบุคลากรและนิสิตประจําปการศึกษา 2556ดานทักษะ

ส่ือสารของนิสิต 
 
 4. ผลการดาํเนินงานกอใหเกดิผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
 ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา พศก 481และ วช 481 (med_56_16.1_4.1)ไดนํานิสิตออก
เยี่ยมชุมชนเพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะการส่ือสารกับผูคนในชุมชนสํารวจความคิดเห็นของชุมชน เก็บรวบรวม
ขอมูล และนํามาจัดแสดงผลงาน (med_56_16.1_4.2-4.4) 
 สําหรับบัณฑิตศึกษาไดจัด โครงการบัณฑิตคืนแผนดินปที่สอง (คายวิทยาศาสตรการแพทย) โดย
นํานิสิตระดับปริญญาโท ไปใหความรูดานวิทยาศาสตรแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ 
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ระหวางวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 จังหวัดนครนายก  (med_56_16.1_4.5) 
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หลักฐานอางอิง :  
med_56_16.1_4.1 โครงสรางรายวิชา พศก 481และ วช 481 
med_56_16.1_4.2 รูปกิจกรรมการเยี่ยมบาน 
med_56_16.1_4.3 แบบประเมินเยี่ยมบาน ที่ชาวบานประเมิน 
med_56_16.1_4.4 รูปการจัดแสดงผลงาน 
med_56_16.1_4.5 โครงการบัณฑิตคืนแผนดิน ปสอง (คายวิทยาศาสตรการแพทย) 

 
 5. ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ 

 แพทยหญิงกานตสินี  มงคลมาลยเปนผูที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทยดีเดน
ประจําป 2556 จากมูลนิธิพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยคะแนนการใหรางวัล
พิจารณาจากเกณฑความสามารถดานการส่ือสาร โดยผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการ
(med_56_16.1_5.1) 

แพทยหญิงศิริลักษณ อรุณจิตติ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาตจวิทยา ไดรับรางวัลผลงานวิจัย
ดีเดนจากการนําเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) ในงานประชุมใหญสามัญประจําป 2557 คร้ังที่ 39 
สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทยระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ Bangkok Convention 
Centre, Centara Grand at Central World Bangkok, Thailand (med_56_16.1_5.2) 
หลักฐานอางอิง :  
med_56_16.1_5.1 ภาพถายผูที่ไดรับรางวัลและประกาศนียบัตรเกียรติคุณบัณฑิตดีเดนประจําป 2556 

จากมูลนิมหิตลาธิเบศ 
med_56_16.1_5.2 ภาพถายประกาศนยีบตัรรางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดเีดนนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา   

สาขาตจวิทยา 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 4 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ 
 
วิธีการคํานวณ 

คะแนนประเมินบัณฑติ = 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติที่มีคณุลักษณะ

ตามอัตลักษณ 
จํานวนบณัฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  การนับรอบเวลาเปนปการศึกษา 
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ
ครอบคลุมทุกระดบัการศึกษาอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ  
 
เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

คณะแพทยศาสตรไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพบัณฑิต (med_56_16.2_1.1) ไดมีการสํารวจ
ผูใชบัณฑิตโดยทางไปรษณีย ระหวางธันวาคม 2556 - เมษายน 2557 โดยผูใชบัณฑิตประเมินบัณฑิต
แพทย ป 2556 (สํารวจบัณฑิตแพทยที่สําเร็จการศึกษา ป 2555 ที่ใชทุนไปแลว 1 ป) มีความคิดเห็นในดาน
ความสามารถ “มีทักษะส่ือสาร”  

 
ผลการสํารวจพบวา 
- มีจํานวนบณัฑติปริญญาตรี ที่สําเร็จการศกึษารวม 125 คนโดยไดรับแบบสํารวจกลับมา

จํานวน 112 ฉบับคิดเปนรอยละ 89.60 จากจํานวนบัณฑติที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด โดยระดับความคิดเหน็ของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตดานทักษะการส่ือสาร มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.99 (446.88/112) 

- มีจํานวนบณัฑติปริญญาโท ที่สําเร็จการศกึษาที่สําเร็จการศึกษารวม 6 คนโดยไดรับแบบ
สํารวจกลับมาจํานวน 5 ฉบับคิดเปนรอยละ 83.33 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
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ระดับปริญญาโททั้งหมดโดยระดับความคิดเหน็ของผูใชบณัฑิตที่มีตอบัณฑิตดานทักษะการ
ส่ือสาร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.74 (23.70/5) 

- มีจํานวนบณัฑติปริญญาเอก ที่สําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษารวม 2 คนโดยไดรับแบบ
สํารวจกลับมาจํานวน 1 ฉบับคิดเปนรอยละ 50 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมดโดยระดบัความคิดเหน็ของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑิตดานทักษะการ
ส่ือสาร  มีคาเฉล่ียเทากบั 4.3 (4.3/1) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงานระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ลําดบั
ท่ี 

ระดับ 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน
ตนเอง ตั้งตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

1 ปริญญาตรี 446.88 112 3.99 3.99 
2 ปริญญาโท 23.70 5 4.74 4.73 
3 ปริญญาเอก 4.30 1 4.30 4.30 

รวม 474.88 118 4.02 4.02 
 
ขอมูลประกอบการคํานวณการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ  
ลําดบั

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ปการศึกษา 

2555 
1 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ 
คะแนน 474.88 

2 จํานวนบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  133 
  - ระดับปริญญาตรี คน 125 
  - ระดับปริญญาโท คน 6 
  - ระดับปริญญาเอก คน 2 
3  จํานวนบณัฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด คน 118 

   - ระดับปริญญาตรี คน 112 
   - ระดับปริญญาโท คน 5 
   - ระดับปริญญาเอก คน 1 
 4  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากจํานวนบณัฑิตที่

สําเร็จการศกึษาทั้งหมด  
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ลําดบั
ท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด ปการศึกษา 

2555 
   - ระดับปริญญาตรี รอยละ 89.60 
   - ระดับปริญญาโท รอยละ 83.33 
   - ระดับปริญญาเอก รอยละ 50 

 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_16.2_1.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี โท เอก  ป 2556 
med_56_16.2_1.2 แบบฟอรมแบบประเมินคณุภาพบัณฑิต ป 2556   
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย คะแนน 3.51 3.51 3.51 
- ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

คะแนนรวม 376.2 474.88 474.88 

- จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด คน 95 118 118 
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต คะแนน 3.96 4.02 4.02 
การบรรลุเปาหมาย -    
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กลุมตัวบงชี้เอกลักษณ 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 17 ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลกัษณของสถาบัน 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายศูนยการแพทย 
ผูรายงานผล : คุณสุมาลี มณีวงษ / คณุสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ 
 
เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา : ขอ 
 1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
มีการกําหนดเอกลักษณของคณะ ตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการวิชาการอยางมี

สวนรวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน”  โดยผานความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ัง
ที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 (med_56_17_1.1) โดยกําหนดอยูในกลยุทธที่ 6 (Alliances) กลยุทธ sAl 
1 โดยดําเนินการรวมกับโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย   
หลักฐานอางอิง : 

med_56_17_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555  
วาระที่ 3.5 

 
 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ 
  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการพัฒนาชุมชนดานสุขภาพ โดยสราง
เครือขายและการทํางานรวมกับสังคมเชิงรุก ชุมชนในพื้นที่ 3 ตําบล คือ รพ.สต.ชุมพล รพ.สต.บึงศาล และรพ.
สต.คลองใหญ ในอําเภอองครักษ  ที่ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ รับผิดชอบ โดยมีภาควิชาเวชศาสตร
ปองกันและสังคมเปนผูจัดการเรียนการสอนและนํานิสิตแพทยไปรวมพัฒนาชุมชน 3 ตําบล ในรายวิชา วช 501 
(med_56_17_2.1) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_17_2.1 ประมวลรายวิชา วช 501 
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและ
จุดเดน เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 604 คน จากจํานวนอาจารยและบุคลากรทั้งหมด 1,285 คิดเปน
รอยละ 47 ซึ่งมีผลการประเมินเทากับ 3.99 จากคะแนนเต็ม 5 (med_56_17_3.1), (med_56_17_3.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_17_3.1 แบบฟอรมการประเมินความคิดเหน็ของอาจารยและบุคลากรเกี่ยวกับการเสริมสราง
เอกลักษณ  

med_56_17_3.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารยและบุคลากร ประจําปการศึกษา 2556  
 
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
 คณะฯมีการดําเนินงานเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะดานสุขภาพใหชุมชน 3 ตําบล โดย
ศูนยการแพทยฯ รับผิดชอบใหบริการวิชาการและการรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิใหกับชุมชนในพื้นที่ 
สปสช เขต 4 อยางตอเนื่อง ทําใหชุมชนมีความรูดานสุขภาพ เชน การดูแลตนเองในผูปวยเบาหวาน/โรคไต 
การรูถึงพิษภัยของบุหร่ี การตระหนักถึงประโยชนของนมแม สงผลใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน ดังหลักฐาน
ผลสําเร็จของการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ในตัวบงชี้ สกอ.5.1, สกอ.5.2, สมศ.8, สม
ศ.9 และ สมศ.18.2 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_17_4.1 หลักฐานเครือขายการรักษาพยาบาลในระดบัตติยภูมิใหกบัชุมชนในพื้นที่ สปสช เขต 4  
 
 5.คณะมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 คณบดีไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
รักษาพยาบาลในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยไดรับการแตงตั้งใหเปนแมขายในการดูแล
รักษาพยาบาลระดับตติยภูมิกับชุมชนในพื้นที่ของ สปสช เขต 4 เชน การลางไตผานชองทอง การดูแลทารก
แรกเกิด  นอกจากนี้ศูนยการแพทยฯยังมีนโยบายเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโดยในป 2556 ไดรับ
รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีดีเดนระดับเพชร และรางวัลโรงพยาบาลสายใยรัก (med_56_17_5.1-2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_17_5.1 ภาพถายรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีดีเดนระดับเพชร 
med_56_17_5.2 ภาพถายรางวัลโรงพยาบาลสายใยรัก 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 39 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
รายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ  
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
ครบ 5 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป : ขอ 
 1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะแพทยศาสตรมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง โดยถือแนวปฏิบัติ
ตามคูมือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (med_56_2.1_1.1) และหลักสูตรทั้งหมด 7 หลักสูตรประกอบดวย 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ปกติ) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวมฯ) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทยและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา ทุกหลักสูตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อรับผิดชอบ
บริหารกํากับติดตาม ประเมินและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (med_56_2.1_1.2) ในปการศึกษา 2555 และไมมีหลักสูตรเปดใหมในปการศึกษา 2556 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.1_1.1 คูมือการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (หนาที่ 1-9)    
med_56_2.1_1.2 คูมือหลักสูตร 7 หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555   
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 2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

การปดหลักสูตรของคณะแพทยศาสตรไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ระบุในคูมือบริหารหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  โดยทั้ ง 7 หลักสูตรดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
(med_56_2.1_2.1) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.1_2.1 คูมือการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัย (หนาที่ 10)   

 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติหมายถึงตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัว
บงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร ทั้ง 7 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 2 หลักสูตรและ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (โครงการรวมฯ) ปการศึกษา 2552 ไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ป 
2548 ใชกับนิสิตปการศึกษา 2552-2554และคณะแพทยศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2555 โดย
ใชเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) (med_56_2.1_3.1)โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 
2556(med_56_2.1_3.2) ในปการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีรายวิชาที่ใช มคอ.3ทั้งหมด 29 
รายวิชาแบงเปน รายวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 12 รายวิชา และรายวิชาของคณะแพทยศาสตร จํานวน 17 
รายวิชา 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ในปการศึกษา 2556 โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีรายวิชาที่ใช มคอ. 
3 ทั้งหมด39รายวิชาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีรายวิชาที่ใช มคอ.3 ทั้งหมด26รายวิชา 
(med_56_2.1_3.3) 
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หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.1_3.1 คูมือหลักสูตร 7 หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 (อางอิง  med_56_2.1_1.2) 
med_56_2.1_3.2 เอกสารจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตแลว เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2556 
med_56_2.1_3.3 CD รายวิชาที่จัดทํา มคอ. 3 ในปการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

(http://med.swu.ac.th/tqf/)  
 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละปทุก
หลักสูตร 
 ทั้ง 7 หลักสูตรมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตนโดยมีคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร ทําหนาที่รับผิดชอบ/ บริหาร/ กํากับติดตาม/ ประเมิน/ ปรับปรุงหลักสูตร
(med_56_2.1_4.1) (med_56_2.1_4.2) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร   
med_56_2.1_4.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร   

 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุก
หลักสูตร 

ทั้ง 7 หลักสูตรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร(med_56_2.1_5.1)ทําหนาที่
รับผิดชอบ/ บริหาร/ กํากับติดตาม/ ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ใหครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนใหผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้(med_56_2.1_5.2-5.3) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.1_5.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร 
med_56_2.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร 7 หลักสูตร  
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หลักฐานอางอิง : 
(อางอิง med_56_2.1_4.1) 

med_56_2.1_5.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 7 หลักสูตร 
(อางอิง med_56_2.1_4.2)  

 6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางคณะท่ีเกี่ยวของนอกสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพท้ังหมด ทุกระดับการศึกษา 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตรรวมกับแพทย
สภาและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของครบทุกหลักสูตร 

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

-  มีการแตงตั้งกรรมการแพทยสภาเปนคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (med_56_2.1_6.1) 

- ประชุมรวมกนักับ กสพท. และแพทยสภาในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (med_56_2.1_6.22) 

- แพทยสภามาทําการประเมินหลักสูตรตาม มคอ ของ 
สกอ ในวันที่ 4-5 กันยายน 255 (med_56_2.1_6.3) 

-  สงนิสิตไปเรียนรายวิชาเลือกกับโรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันผลิตแพทยอ่ืนๆ 
ซึ่ ง ได รับผ ลก าร ประ เ มิน ม าพัฒ น าห ลั ก สูต ร 
(med_56_2.1_6.4) 

-  ตรวจเยี่ยมบัณฑิตและไดรับการประเมินโดยผูใช
บัณฑิต(med_56_2.1_6.5) 

2.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                 
(โครงการรวมระหวางคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราช
อาณาจักร) (ปรับปรุงป พ.ศ. 2555) 

-  มีการแตงตั้งกรรมการแพทยสภาเปนคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (med_56_2.1_6.1) 

- ประชุมรวมกนักับ กสพท. และแพทยสภาในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (med_56_2.1_6.2) 

-  แพทยสภามาทําการประเมินหลักสูตรตาม มคอ 
ของ สกอ ในวันที่ 4-5กันยายน 2555 
(med_56_2.1_6.3) 

-  สัญญาลงนามความรวมมือกับ Nottingham 
University 



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 43 

 

หลักสตูร สถาบันวิชาชีพ/ สมาคม 
-  สงนิสิตไปเรียนรายวิชาเลือกกบัโรงพยาบาลสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข และสถาบนัผลิตแพทยอ่ืนๆ 
ซึ่งไดรับผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร 
(med_56_2.1_6.4) 

-  ตรวจเยี่ยมบณัฑิตและไดรับการประเมินโดยผูใช
บัณฑิต (med_56_2.1_6.5) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา -  สงนิสิตไปศึกษาดูงานดาน ตจวิทยา กับ
โรงพยาบาลศิริราช สถาบนัโรคผิวหนัง  สถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี สถาบนัราชประชา
สมาสัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
(med_56_2.1_6.6) 

 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.1_6.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
med_56_2.1_6.2 สรุปรายงานการประชมุคณะกรรมการอํานวยการรวมกับกรรมการบริหารกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย    
med_56_2.1_6.3 รายงานการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตจากแพทยสภา เม่ือวันที่ 4-5 

กันยายน 2555   
med_56_2.1_6.4 สรุปการสงนิสิตแพทยไปเรียนรายวิชาเลือก ณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

และคณะแพทยศาสตรสถาบนัตางๆ   
med_56_2.1_6.5 สรุปผลการประเมินโดยผูใชบณัฑิต   
med_56_2.1_6.6 ตารางสรุปการไปศึกษาดูงานนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาตจวิทยา 

 ปการศึกษา 2556 
 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

มีหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร จาก 7 หลักสูตรคิดเปน รอยละ 
71.43 
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 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา 

จํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 61คน จากจํานวนนิสิตทั้งหมด 967 คน คิดเปนรอยละ 6.31 
 

รายการขอมลู 
หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 4 4 4 
ผลดําเนินการ ขอ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 4.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจยันําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูรายงานผล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล / คุณภคมน เวชประสิทธิ ์
 
เกณฑการประเมิน  

 แนวทางที่ 1 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 เทากับ รอยละ 60 ข้ึนไป 

 แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 12 ข้ึนไป 
วิธีการคํานวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับ 
 

 จํานวนอาจารยประจําทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 
 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5  รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
 แนวทางท่ี 2 

1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาเทากับ รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาที่ประเมิน 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่
ผานมาที่คํานวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 
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 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจํา 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

X 5  คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจํา 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
 
ผลการดําเนินการตัวบงช้ี : 
 แนวทางที่ 1 
 ในปการศกึษา 2556 คณะแพทยศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ รวม
ทั้งส้ิน 226.50 คน แยกเปนระดับการศกึษาปริญญาเอก 212.50 คน ระดับปริญญาโท 13 คน ระดับ
ปริญญาตรี 1 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  คิดเปนรอยละ 93.82 จาก
เกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 ข้ึนไป เม่ือนําผลการดําเนินงานมาเทียบ
เกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ 5.00 
 
ขอมูลพื้นฐาน 

รายการขอมลู 
หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย รอยละ 90.00 90.00 90.00 
- จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี คน 4 1 1 
- จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท คน 11 13 13 
- จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาเอก คน 205 213.50 212.50 
- จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ คน 220 227.50 226.50 
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา รอยละ 93.18 93.85 93.82 
คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีมี่คุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (2555) 

รอยละ 1.98 0.67 0.64 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
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รายการขอมลู 
หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

การบรรลุเปาหมาย -    
หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 

- 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
- นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 

 
 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.2_1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2556 จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา(ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก)   
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจยันําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูรายงานผล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล 
 
เกณฑการประเมิน  

 แนวทางที่  1 คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 30 ข้ึนไป 

 แนวทางที่ 2 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 6 ข้ึนไป 
วิธีการคํานวณ 
 แนวทางท่ี 1 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย 
เทากับ 

 จํานวนอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 

 
3. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 5  รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 แนวทางท่ี 2 

1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา เทากับ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาที่ประเมิน 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอที่ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากบั 
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 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจํา 
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

X 5 
 คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง 

ทางวิชาการเปรียบเทยีบกับปที่ผานมา กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินการตัวบงช้ี : 
 แนวทางที่ 1 
 ในปการศกึษา 2556 คณะแพทยศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งส้ิน 226.50 คน แยกเปน
ตําแหนงศาสตราจารย 3 คน  รองศาสตราจารย 31 คน ผูชวยศาสตราจารย 67.50 คน และอาจารย 125 
คน ดังนัน้ รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกนั คิดเปน
รอยละ 15.01 จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเตม็ 5 เทากับ รอยละ 30 ข้ึนไป เม่ือนําผลการ
ดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากบั 2.50 
 
ขอมูลพื้นฐาน 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย รอยละ 30.00 30.00 30.00 
- จํานวนอาจารยประจําทีมี่ตําแหนงอาจารย คน 122 125 125 
- จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
(ผศ.) 

คน 64 67.50 67.50 

- จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย (รศ.) คน 30 32 31 
- จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงศาสตราจารย (ศ.) คน 4 3 3 
- จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ คน 220 227.50 226.50 
รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดบั 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

รอยละ 15.45 15.38 15.01 

คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง รอยละ -0.75 -0.07 -0.44 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

รศ. และ ศ. รวมกันเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (2555) 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 2.58 2.56 2.50 
การบรรลุเปาหมาย -    

หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
- 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
- นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได 

 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.3_1 รายงานสรุปจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2556 จําแนกตามตําแหนง

ทางวิชาการ (อาจารย, ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย และศาสตราจารย)  
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล / รองคณบดีฝายการศึกษา 
ผูรายงานผล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล / คุณสุธัสสนีย สุขประเสริฐ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

มีแผนกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรที่ 2 และ 8 ใน
หัวขอ O และ S ของ ROADMAPS คือ Organization learning / Learning organization และ Staff 
focus 

1. แผนบริหารบุคลากร โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากจํานวนบุคลากร และประเภทของบุคลากร 
(สายวิชาการ/สายสนับสนุน)เพื่อการบริหารใหเหมาะสมกับพันธกิจในแตละดาน ซึ่งพิจารณาในประเด็น
บริหารอัตรากําลัง (med_56_2.4_1.1) บริหารคาตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการแขงขันและการขาด
แคลนในกลุมวิชาชีพเฉพาะ เชน การขอตําแหนงเพิ่ม การปรับเปล่ียนตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระงาน 
การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการให สูง ข้ึน 
(med_56_2.4_1.2 ) โดยใช KPI รายบุคคล เปนเคร่ืองมือในการติดตามผล  

2. แผนพัฒนาบุคลากร (med_56_2.4_1.3) คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับใหบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไปพัฒนาตนเอง โดยมีเกณฑเฉล่ียคือ ปละ 10,000 บาท ตอคนสําหรับ
อาจารย และ 5,000 บาท ตอคนสําหรับสายสนับสนุน นอกจากนี้ คณะและมหาวิทยาลัยมีการเตรียม
งบประมาณสนับสนุนการไปศึกษาดูงานและประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน (med_56_2.4_1.4) ดังนี้ 

- ทุนศึกษาตอตางประเทศ สําหรับบุคลากรสายวิชาการ จํานวน  2,000,000 บาท 
- ทุนศกึษาตอ/ฝกอบรมสําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ จํานวน 1,000,000บาท 
- ทุนประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ จํานวน  2,000,000 บาท 
(med_56_2.4_1.5) 
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แผนพัฒนาบุคลากร กําหนดใหอาจารยแพทยใหมจากทุกภาควิชา เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป 2556 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม2556 ณ หองเรียน ชั้น 4 อาคาร
คณะแพทยศาสตร จังหวัดนครนายก และวันที่ 30, 31 กรกฎาคม 2556 และ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ   
A-one the Royal Cruise Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี (med_56_2.4_1.6) ซึ่งประกอบดวย เทคนิคการสอน
และการวัดผลการเรียนของนิสิตแพทย  

นอกจากนี้มีแผนของภาควิชาพรีคลินิกจัดใหมีการพัฒนาอาจารยไดแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ประสบการณตรงและจากผูทรงคุณวุฒิในดานเทคนิคการสอนและการวัดผล โครงการสัมนาพรีคลิกนิก 
วันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2557 (med_56_2.4_1.7) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.4_1.1 แผนกรอบอัตรากําลังระยะ 4 ป   
med_56_2.4_1.2 เกณฑการกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน ของบุคลากรสายวิชาการ/บุคลากร

สายสนับสนนุ (career path)  
med_56_2.4_1.3 แผนการพัฒนาบุคลากรและการสรางสายความกาวหนาสําหรับศูนยการแพทยฯ 

และคณะแพทยศาสตร  
med_56_2.4_1.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณาทนุพัฒนาบคุลากร  
med_56_2.4_1.5 ทุนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2556  
med_56_2.4_1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป 2556  
med_56_2.4_1.7 โครงการสัมมนาพรีคลินิก วันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2557  

 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 
 มีรองคณบดีและคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อกํากับดูแลใหมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารยและสายสนับสนุนเปนไปตามแผนที่กําหนด และมีการวิเคราะหอัตรากําลังสายวิชาการ 
ซึ่งมีการวิเคราะหในชวงเดือนกันยายน 2556 และสายสนับสนุน มีการวิเคราะหในชวงเดือนกันยายนถึง
ธันวาคม 2556 (med_56_2.4_2.1) โดยผานโครงการทุนพัฒนาบุคลากรและตัวชี้วัด KPI รายบุคคลและ
ติดตามตัวบงชี้ที่หัวหนางานมอบหมาย เชน “จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเองของบุคลากร” 
(med_56_2.4_2.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.4_2.1 สรุปผลการวิเคราะหอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
med_56_2.4_2.2 สนับสนุน เอกสารตัวบงชี้ (KPI) จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเองของบคุลากร 
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 3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะฯ มีการจัดสวัสดิการดานเสริมสรางสุขภาพที่ดี และมีการสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย การใหรางวัลอาจารยผูสอนดีเดน 
นักวิจัยดีเดนการประกาศยกยองอาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจนไดรับการชื่นชมจากผูรับบริการและ
อาจารยที่มีผลงานวิจยัดีเดนในหนังสือขาว MED SWU Weekly การจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป การ
จัดหอพักสวัสดิการแกอาจารยและบุคลากร การจัดรถตูสวัสดิการรับ-สง ใหบริการแกอาจารยและบุคลากร 
การจัดสรรทุนคาเลาเรียนบุตรแกบุคลากรผูมีรายไดนอย 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.4_3.1 ประกาศสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
med_56_2.4_3.2 สรุปรายงานการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร คณะแพทยศาสตร ประจําป 2556 
med_56_2.4_3.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเดน คณะแพทยศาสตร 
med_56_2.4_3.4 รางวัลนักวิจัยดีเดน และรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ประจําป 2556 
med_56_2.4_3.5 ประกาศเกณฑการพิจารณาใหทุนคาเลาเรียนบุตรแกบุคลากรผูมีรายไดนอย 
med_56_2.4_3.6 MED NEWS Weekly ประชาสัมพันธการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดย 

วิธีการตางๆ 
med_56_2.4_3.7 สรุปโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

 
 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏบิตังิานท่ี
เกี่ยวของ 

คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลผานตัวบงชี้ระดับภาควิชาของตัวบงชี้ที่ 2.4.1 ระบบการ
พัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 3 และตัวบงชี้ มศว ภ. 2.5 ขอ 6 มีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามผานระบบ KPI รายบุคคล 
จํานวนส่ือการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส (e-learning) ที่ผลิตข้ึนใหมเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเองของนิสิต  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.4_4.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2556  
med_56_2.4_4.2 แบบประเมินการพัฒนาบุคลากรโดยหัวหนางาน หลังจากอบรม  
med_56_2.4_4.3 สรุปผลบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ปการศึกษา 2556 
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 5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะฯ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยแพทยในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และ
องคกรแพทย และมีการเผยแพรผาน Web site ของคณะแพทยศาสตร โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ทําหนาที่ควบคุมดูแลบุคลากรดานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีการตั้งตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร 
(SM8 SM9) นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรที่บรรจุใหมรวมกับ
มหาวิทยาลัย และจัดอบรมปฐมนิเทศที่ใหความรูดานจรรยาบรรณแพทยใชทุน พยาบาลและบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรจุใหมทุกคน  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
med_56_2.4_5.2 รายงานการประชุมองคกรแพทย 
med_56_2.4_5.3 จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
med_56_2.4_5.4 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่เขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม   

ปงบประมาณ 2556 
med_56_2.4_5.5 ธรรมนูญองคกรแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
med_56_2.4_5.6 กําหนดการโครงการปฐมนิเทศแพทยใชทุนและรายชื่อผูเขารวม 

 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 
 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยประเมินตาม KPI ของแผนบริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ปละ 2 คร้ัง 
และนําเสนอในที่ประชุมแถลงผลงานผูบริหารประจําป  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.4_6.1 เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงานผูบริหารประจําป  
 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากร สายสนับสนุน 
 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงยุทธศาสตร โดยจัดการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ เม่ือวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ณ บานอัมพวา รีสอรท แอนด สปา จังหวัด
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สมุทรสงคราม โดยเฉพาะในประเด็นการปรับปรุงคาตอบแทนตามภาระงาน ตามสาขาขาดแคลน และตาม
เปาหมายของคณะแพทยศาสตร 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.4_7.1 แผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร ฉบับปรับปรุง  
(ประจําปงบประมาณ 2554-2558) 

 

รายการขอมลู หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 7 7 7 
ผลดําเนินการ ขอ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี มศว 2.5.1 สื่อ อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจยันําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดลอม 
ผูรายงานผล   : วาที่ ร.ต.สมพจน หวลมานพ / คุณศิริพรรณ  ตนัติวัชรประกาย /  
  นายเฉลิม  สุวรรณะ / คณุสุธัสสนีย  สุขประเสริฐ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีบริการแหลงเรียนรูระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 คณะแพทยศาสตร  จัดใหมีบริการแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีนโยบายใช 
วิทยาการคอมพิวเตอร ตามยุทธศาสตรที่ 4 Digital ดานการเรียนการสอนมุงสงเสริมใหคณาจารยใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน มีระบบ A-Tutor และ Moodle ที่บรรจุบทเรียนผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร เฉพาะในปการศึกษา 2556 มีคณาจารยจํานวน 117 คน (med_56_2.5.1_1.1) ใช
วิธีการสอนดังกลาวอยางเต็มรูปแบบ สวนตําราเรียน หนังสือประกอบการเรียนการสอน คณะฯไดมองถึง
อนาคตจึงพยายามจัดหาฐานขอมูลเพิ่มข้ึน ไดแก ฐานขอมูล  UpToDate, ProQuest, Access Medicine, 
The Cochrane Library, และฐานขอมูล  Clinical  Key  E-Journal (Karger) ตลอดจนมีการจัดการอบรม
สืบคนฐานขอมูลทางดานการแพทยใหทั้ง นิสิต และอาจารย นอกจากนี้ยังมี    E-Book ไดแก book@ovid 
และ E-brary เพิ่มข้ึนจํานวน 53 รายการ  (med_56_2.5.1_1.2, med_56_2.5.1_1.3) 

 คณะแพทยศาสตรปรับปรุงหองสมุดโดยจัดทําหองสืบคนเพื่อสืบคนขอมูลโดยจัดเปนหองบริการ
คอมพิวเตอร จํานวน 2 หอง มีเคร่ืองคอมพิวเตอรบริการ 30 เคร่ืองและคอมพิวเตอรแบบส่ือสารทั่วไปชนิด
พกพา (I-pad) จํานวน 19 ชุด นอกจากนี้คณะยังมีบริการสนับสนุนใหนิสิตสามารถสืบคนผานเครือขาย
อยางกวางขวางโดยจัดใหมีจุดบริการ WIFI ในพื้นที่ของอาคารคณะแพทยศาสตร ประสานมิตรและ
องครักษ ศูนยการแพทยฯ และหอพักนิสิตแพทยศาสตรทุกตึก รวมจํานวนทั้งส้ิน 159 จุด โดยมีการ
ประชาสัมพันธใหนิสิตรับทราบ (med_56_2.5.1_1.4, med_56_2.5.1_1.5, med_56_2.5.1_1.6) 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.5.1_1.1 สรุปรายชื่ออาจารยทีใ่ชวิธกีารจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
med_56_2.5.1_1.2 รายชื่อผูเขารวมอบรมเร่ือง How  Mendelay Works และผลการประเมินผูเขารวม

อบรม 
med_56_2.5.1_1.3 รายละเอียดในการจัดการงบประมาณ 
med_56_2.5.1_1.4 ปายประชาสัมพนัธ และภาพจุดใหบริการ WIFI 
med_56_2.5.1_1.5 ประเมินความพึงพอใจ ของนิสิต 
med_56_2.5.1_1.6 คูมือแนะนําฐานขอมูล Karger  

 
 2. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยาง
นอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไร
สาย 
  คณะแพทยศาสตร ไดจัดใหมีหองเรียน และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะ รวมทั้งส้ินจํานวน 57 หอง แบงเปนหองเรียน 50 หอง และหองปฏิบัติการ 7 หอง อยูใน 4 อาคาร คือ 
อาคารคณะแพทยศาสตรตึก 15 อาคารกายวิภาคศาสตร อาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ และอาคาร
คณะแพทยฯ องครักษ (med_56_2.5.1_2.1) ซึ่งในหองเรียนและหองปฏิบัติการไดมีการจัดเตรียมอุปกรณ
ประกอบการศึกษาและจุดเชื่อมตอ WIFI ชนิด enterprise เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน (med_56_2.5.1_2.2) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมี งานแพทยศาสตร งานโสตทัศนศึกษา และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนผูรับผิดชอบ ควบคุมใหมีความพรอมในทุกภาคการศึกษา โดยมีขอปฏิบัติและ
ตารางในการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการติดบริเวณหนาหอง (med_56_2.5.1_2.3) รวมทั้งมีการซอม
บํารุงอุปกรณอยางสมํ่าเสมอโดยในทุกภาคการศึกษามีการรายงานสรุปผลการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ 
และอุปกรณการศึกษาเสนอใหผูบริหารที่รับผิดชอบรับทราบ ในปการศึกษา 2556 ไดปรับปรุงหองเรียน
หองใหญทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ เพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่จะเพิ่มข้ึน (med_56_2.5.1_2.4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.5.1_2.1 สรุปจํานวนหองเรียน และหองปฏิบัตกิาร (พรีคลินิก, เคร่ืองมือกลาง, หอง MDL) 
med_56_2.5.1_2.2 ภาพถายอุปกรณการศกึษา  
med_56_2.5.1_2.3 ระเบียบขอปฏิบตัิการ ตารางการใชหอง   
med_56_2.5.1_2.4 รายงานสรุป/สถิตกิารใชหองเรียน หองปฏิบัตกิาร และอุปกรณการศึกษา 

ประจําป 2556 
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  3. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ เชน บริการโสตทัศนูปกรณ บริการสงเสริม
สุขภาพหรือพื้นท่ีนันทนาการ เปนตน 
 คณะแพทยศาสตร จัดใหมีการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกในดานบริการโสตทัศนูปกรณ โดยจัด
ใหมีหองบริการยืม-คืนอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และมีเจาหนาที่ประจําหนวยงานเพื่ออํานวยความสะดวก
กับผูรับบริการ (med_56_2.5.1_3.1) และมีการจัดบริการสงเสริมสุขภาพ เชน ตูยาสามัญ หองพยาบาล 
ฯลฯ เพื่อใหบริการดานสุขภาพแกนิสิต นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร 
ชั้น 1 สําหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยจัดใหมีหองชมรม สโมสรนิสิตทั้งสองวิทยาเขต มีบริเวณที่นั่ง ได
พักผอนพบปะพูดคุย มีเคร่ืองดนตรี เคร่ืองออกกําลังกาย อุปกรณกีฬารวมถึงสนามกีฬาที่เปนของคณะ
ดูแล และมหาวิทยาลัยดูแล สวนของหองสมุดมีโซนที่เปดใหนิสิตไดเขาใชชวงนอกเวลาราชการ ที่มีโตะ ตู
น้ําดื่ม โดยเปนหองปรับอากาศ ใหบริการนิสิตใชอยางพอเพียง  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.5.1_3.1 ภาพถาย/เอกสารที่การใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
 
  4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเร่ืองหองสุขา ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 คณะแพทยศาสตร จัดใหมีการบริการระบบสาธารณูปโภค ไดแก ประปา ไฟฟา และระบบความ
ปลอดภัย โดย จัดให มีพนั กงานรักษ าความปลอดภัยประจํา ในพื้น ที่คณ ะตลอด 24 ชั่ ว โมง 
(med_56_2.5.1_4.2) รวมทั้งจัดจางพนักงานทําความสะอาดใหดูแลความสะอาดในบริเวณคณะฯ  
โดยเฉพาะหองสุขามีการควบคุมใหมีการทําความสะอาดเปนประจํา (med_56_2.5.1_4.1) นอกจากนี้จัด
ใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัย (med_56_2.5.1_4.3) ติดตั้งในทุกชั้นของอาคารคณะ  รวมทั้งมีระบบ
ตรวจสอบอุปกรณดังกลาวดวย และมีกิจกรรมฝกซอมอพยพอัคคีภัยในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพฯ เปนประจําทุกป โดยในปการศึกษา 2556 คณะไดจัดอบรมปองกันอัคคีภัย คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 25 
เมษายน 2557 ณ หองประชุม Convention Room ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร 
เพื่อฝกทักษะความรูเร่ืองการการใชแผนอพยพประจําหนวยงานและข้ันตอนการใชอุปกรณดับเพลิงของ
บุคลากรของศูนยการแพทยฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (med_56_2.5.1_4.4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.5.1_4.1 สัญญาจางพนักงานทําความสะอาด 
med_56_2.5.1_4.2 สัญญาจางพนักงานรักษาความปลอดภัย 
med_56_2.5.1_4.3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลแผนรองรับอัคคภัีย คร้ังที่ 1/2556  
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หลักฐานอางอิง : 
วันที่ 7 ตุลาคม 2556                                                                                                                                                                                

med_56_2.5.1_4.4 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย พรอมภาพถาย 
 
 
  5. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 1-4 ทุกขอไมต่าํกวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
 คณะแพทยศาสตร ไดกําหนดใหมีการประเมินคณุภาพของการบริการในขอ 1-4 โดยไดแจกแบบ
สํารวจความคิดเห็นของนิสิต และไดสงแบบสํารวจขอมูลใหมหาวิทยาลัยดําเนินการวิเคราะหและสรุป
ขอมูลกลับมายังคณะ ซึ่งมีนิสิตตอบแบบประเมินจํานวน 569 คน จากจํานวนนิสิตทั้งหมด 923 คน คิดเปน
รอยละ 61.64 และมีคาเฉล่ียผลการประเมินบริการแตละดานดังนี ้(med_56_2.5.1_5.1) 

การใหบริการอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู คะแนนความพึงพอใจของนิสิต (คะแนนเต็ม 5) 
1.การบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู 
2.การบริการดานกายภาพ 
3.การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกทีจ่ําเปนอ่ืนๆ 
4.ระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 

3.63 
3.65 
3.54 
3.44 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.56 
 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.5.1_5.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ประจําปการศึกษา 2556 
 
 6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 
 การปรับปรุงคุณภาพตองใชงบประมาณสูง คณะจึงใชวิธีการปรับปรุงในลักษณะเปนนโยบายคณบดี 
แผนยุทธศาสตร 4 ป มุงเปาหมายการเปล่ียนแปลงสู Digital Era ที่ทันสมัยตอบสนองตอโลกของการส่ือสารที่มี 
Social Media บนฐาน internet ที่เร่ิมยอขนาดมาอยูใน smart phone และ tablet PC ในการตอบสนองตอพันธ
กิจทั้งดานการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการบริหาร จึงมีการรับฟงขอคิดเห็นจากนิสิตและ
คณาจารยโดยตรง ทั้งทางแบบสอบถามและ Facebook อยางสมํ่าเสมอ  

คณะ ไดแจงใหผูรับผิดชอบในการบริการตามขอ 1-4 รับทราบผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห าร ค ร้ั งที่  2 /2557  วันที่  18 เมษาย น 2557 วาระที่  3 .1.2 
(med_56_2.5.1_6.1) และมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และความ
ตองการของผูรับบริการที่ปรากฏในผลการประเมิน (med_56_2.5.1_6.2) (med_56_2.5.1_6.3) 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.5.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2557 

วาระที่ 3.1.2 
med_56_2.5.1_6.2 รายงานการประชุมงานหองสมุด คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม  2557 
med_56_2.5.1_6.3 แผนดําเนินงานการปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 4 4 4 
ผลดําเนินการ ขอ 6 6 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

คณะแพทยศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหมี
คณะกรรมการประจํารายวิชา(med_56_2.6_1.1)  รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลของแตละรายวิชาและมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรรับผิดชอบในการกํากับควบคุมติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามนโยบายและระบบที่คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัย
กําหนด (med_56_2.6_1.2) 

คณะแพทยศาสตรกําหนดใหการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเปนการเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตรสําคัญ เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL, SDL, Project Seminar, Seminar course, Ward 
round, Morning Conference และมีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (med_56_2.6_1.3) 
ใหแกอาจารย เพื่อใหมีความเขาใจในกระบวนการ และมาตรฐานเดียวกันในการสอนและใหคะแนน ในวันที ่10-
11 มิถุนายน 2556  ณ หองประชุมชั้น 7 ตึกอาคารกายวิภาคศาสตรและหองเรียนกลุมยอยของนิสิตชั้นปที่  2 
(PBL 1-16) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.6_1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรายวิชาของคณะแพทยศาสตร ระดับพรีคลินิกและคลินิก  

ที่ 97/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 
med_56_2.6_1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตร 
med_56_2.6_1.3 สรุปโครงการการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL  

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2556  



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 62 

 

 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ปการศึกษา 2556ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนซึ่งมีการบรรจุอยูใน 
Course Syllabus ทุกหลักสูตร และมีการดําเนินการใช มคอ. 3 ในปการศึกษา 2556แบงเปนระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 29รายวิชาและบัณฑิตศึกษาจํานวน65รายวิชา (med_56_2.6_2.1) 
หลักฐานอางอิง :  
med_56_2.6_2.1 รายละเอียดรายวิชา มคอ 3 ทุกระดับหลักสูตร (http://med.swu.ac.th/tqf/) 

 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 การเรียนการสอนทั้ง 7 หลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและมี 18 รายวิชาที่
เนนใหนิสิตทําวิจัย 

หลักสตูร รายวิชาท่ีสงเสริมใหนิสิตทําวิจัย 
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  รายวิชาวช 501วช 511 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนอตตงิแฮม ประเทศอังกฤษ) 

รายวิชาวช 501 วช 511 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาตจวิทยา 

รายวิชา ตจ 571 และ ตจ 699 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาอณูชีววิทยา 

รายวิชา อช 671/ อช 672 / อช 699 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาอณูชีววิทยา 

รายวิชา อช 771/ อช 871 / อช 899 /อช 999 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาชีวภาพการแพทย 

รายวิชา ชวพ 671 / ชวพ 672 /ชวพ 699 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาชีวภาพการแพทย 

รายวิชา ชวพ 771 / ชวพ 871/ชวพ 899 / 
ชวพ 999 

 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.6_3.1 คูมือ หลักสูตรหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
med_56_2.6_3.2 คูมือ หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต(โครงการรวม Nottingham) 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.6_3.3 คูมือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาตจวิทยา 
med_56_2.6_3.4 คูมือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาอณชูีววิทยา 
med_56_2.6_3.5 คูมือหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาอณูชีววิทยา 
med_56_2.6_3.6 คูมือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพ

การแพทย 
med_56_2.6_3.7 คูมือหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาชีวภาพการแพทย 

 
 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 การเรียนการสอนทั้ง 7 หลักสูตร มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงาน
หรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (med_56_2.6_4.1) โดยใน
ระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย และมีการสงนิสิตไปศึกษาดู
งานที่หนวยงานภายนอก เชนโรงพยาบาลธัญรักษ (med_56_2.6_4.2) และชุมชนในจังหวัดนครนายก 
(med_56_2.6_4.3) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรไดมีการเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอก
เขามารวมสอนและวิทยากรที่มีประสบการณมาใหความรูแกนิสิต(med_56_2.6_4.4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.6_4.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยพิเศษ คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 
med_56_2.6_4.2 ตารางการสงนิสิตไปศึกษาดูงาน หนวยงานภายนอกของภาควิชาจิตเวชศาสตร  
med_56_2.6_4.3 ประมวลรายวิชา พศก 481 เวชศาสตรครอบครัวปฏิบัติ 1  
med_56_2.6_4.4 SAR หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก(ตัวบงชี้ สกอ. 2.6 ขอ 4)  

 
 5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

 ในปการศึกษา 2556 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากงานวิจัย เร่ือง Satisfaction of medical 
students towards a change form problem-solving approach to problem – based learning in a 3-
week renal system block(med_56_2.6_5.1)โดยไดนําเสนอในการประชุม AMEE 2013 ณ กรุงปราก 
ประเทศเชค และนํามาพัฒนาการเ รียนการสอนในรายวิชา พพ 322 ระบบทางเดินปสสาวะ
(med_56_2.6_5.2) 
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นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต ที่ไดจาการจัดการความรู เร่ือง 
การประเมินผลและการตัดเกรดและไดนําไปใชในการประเมินผลและตัดเกรดของภาควิชาพรีคลินิก
(med_56_2.6_5.3) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.6_5.1 บทคัดยอ เร่ือง Satisfaction of medical students towards a change form 

problem-solving approach to problem – based learning in a 3-week renal 
system block 

med_56_2.6_5.2 รายวิชา พพ 322 ระบบทางเดนิปสสาวะ 
med_56_2.6_5.3 กิจกรรมการจัดการความรู เร่ือง การประเมินผลและการตดัเกรด  

 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวชิา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูประจําปการศึกษา 2556 ซึ่งทุกรายวิชามีคะแนนไมต่ํากวา 3.51 โดยมีคะแนนความพึง
พอใจคิดเปน 4.23 (med_56_2.6_6.1) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.6_6.1 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
 ทุกรายวิชา มีระบบบริหารรายวิชาและผูดูแลโดยเฉพาะ ภายใตการกํากับโดยหัวหนาภาควิชา/รอง
คณบดี หลักฐานการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมการปรับกลยุทธการสอน มีปรากฏใน 
รายงาน SAR ภาควิชาครบทุกรายวิชา (med_56_2.6_7.1) และบันทึกการประชุมภาควิชา/ประชุม
กรรมการรายวิชา/สัมมนาภาควิชา/สัมมนาพรีคลินิก/ประชุมประธานกรรมการรายวิชา (med_56_2.6_7.2-
7.3) และ มคอ.5 หลักสูตรปรับปรุงป 2555 (med_56_2.6_7.4) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.6_7.1 สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองภาควิชา (ตัวบงชี้ มศว. ภ. 2.6 ) รอยละของรายวิชาที่

นําผลการประเมินที่จัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
med_56_2.6_7.2 สรุปรายงานการประชมุภาควิชาพรีคลินิกและคลินิก  
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.6_7.3 สรุปสัมมนาภาควิชา/สัมมนาพรีคลินิก/สัมมนาคลินิก  
med_56_2.6_7.4 CD ขอมูล มคอ. 5 หลักสูตรปรับปรุงป 2555  

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 7 7 7 
ผลดําเนินการ ขอ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 66 

 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการครบ 5 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม 

 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป : ขอ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

คณะแพทยศาสตรกําหนดใหหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวมระหวางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย นอตติงแฮม) มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตโดยใชแบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตแพทย
(med_56_2.7_1.1) (med_56_2.7_1.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.7_1.1 แบบประเมินการสํารวจตามความตองการของผูใชบัณฑิต   
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและโครงการรวมฯ) 

med_56_2.7_1.2 สรุปผลการสํารวจคณุลักษณะบณัฑติตามความตองการของผูใชบณัฑิต   
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 2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
 นําผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมบัณฑิตแพทย เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร(med_56_2.7_2.1) และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา(med_56_2.7_2.2) 
เพื่อใหทุกภาควิชารับทราบ และนําผลไปสัมมนาเพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.7_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรคร้ังที ่2/2557  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  

med_56_2.7_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษาคร้ังที่ 1/2557  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557  

 
 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 คณะแพทยศาสตรสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร โดยการจัดอบรมแพทยศาสตร
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป 2556 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร มศว องครักษและ 
วันที่ 30-31 กรกฎาคมและ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา(med_56_2.7_3.1) 
แกบุคลากรสายวิชาการและมีการสนับสนุนงบประมาณในการอบรม/พัฒนาตนเองของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนจัดสรรทุนนําเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพทั้งดานการ
บริการและการเรียนการสอนไดแก คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล หนังสือ/วารสารอิเลคทรอนิกส หุนฝก
ปฏิบัติการทางดานการเรียนการสอน (med_56_2.7_3.2) (med_56_2.7_3.3) ที่ เ อ้ือตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.7_3.1 โครงการจัดอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา 
med_56_2.7_3.2 รายการหนังสือ/วารสาร ที่จัดซื้อในปงบประมาณ 2556 
med_56_2.7_3.3 รายการหุนฝกปฏิบัติการทางดานการเรียนการสอน ปงบประมาณ 2556 
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 4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานอ่ืนหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะแพทยศาสตร มีการจัดประชุมวิชาการประจําป 2556 “Patient Safety” ระหวางวันที่ 3-4 
กุมภาพันธ 2557 (med_56_2.7_4.1-4.2)โดยสงเสริมใหนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมและเสนอผลงานวิจัย (med_56_2.7_4.3)นอกจากนี้ คณะยังสนับสนุนใหนิสิตไดนําเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมภายนอกทั้ งระดับชาติและนานาชาติ  โดยมีผลงานทางดานวิชาการและงานวิจัย
(med_56_2.7_4.4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.7_4.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการประจําป 2556  
med_56_2.7_4.2 หนังสือประชุมวิชาการประจําป 2556   
med_56_2.7_4.3 รายชื่อนิสิตระดบัปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาทีเ่ขารวมประชุมวิชาการประจาํป 2556  
med_56_2.7_4.4 รายชื่อนิสิตระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา ทีน่ําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปการศกึษา 2556 
 
 5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยคณะระดับปริญญาตรี มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต 
 คณะแพทยศาสตรมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา(med_56_2.7_5.1)ดังนี้ 

1. การจัดฟงเสวนา Ethics Forum หัวขอ Social network and professionalism 
วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ หอง Auditorium ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร 

2. โครงการเวชจริยศาสตรสําหรับนิสิตแพทย วันที่ 10-17 มีนาคม 2557 ณ หองเรียนรวมชัน้ 4 
และวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ศูนยส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินทร จังหวัดเพชรบุรี 

3. โครงการสงเสริมจริยธรรมและความกตญัูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทยและ
นิสิตทันตแพทย (งานทําบุญเล้ียงพระรับอาจารยใหญ) วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุม
ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

4. โครงการทําบุญสัตวทดลอง วันที่ 14 มีนาคม 2557  ณ หองประชุมชัน้ 7 อาคารกายวิภาค
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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5. จัดโครงการละครเวทีสงเสริมจริยธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทย เร่ือง มานขวัญ 
The musical วันที่ 9 กุมภาพันธ 2557 ณ Auditorium ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

6. จัดกจิกรรมไหวครู วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอง convention ชั้น 3 อาคารคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

ระดับบัณฑิตศึกษา มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิต ดังน้ี  
1. จัดกจิกรรมไหวครู วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอง convention ชั้น 3 อาคารคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
2. โครงการทําบุญสัตวทดลอง วันที่ 14 มีนาคม 2557  ณ หองประชุมชัน้ 7 อาคารกายวิภาค-

ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.7_5.1 สรุปโครงการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดบัปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา 

 
 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือ
หนวยงานวิชาชีพ 
(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุม ค1) 
 คณะแพทยศาสตรไดยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชผลงาน
จากวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแตอยูในชวงการดําเนินการขอหนังสือรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ 

 
 
 
 

รายการขอมลู หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 6 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 4.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ   : รองคณบดีฝายการศกึษา / รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก / 
   รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ / คุณถนอมรัตน  วัชระชัยพงษ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ  
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป : ขอ 
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

คณะแพทยศาสตร ไดมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทยที่ตองสงเสริม 
คือ  “จิตสาธารณะ” เพื่อเปนการบริการวิชาการและรับใชสังคม และยังสอดคลองกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ไดมีการประกาศไวในการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย 
(med_56_2.8_1.1) (med_56_2.8_1.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.8_1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอนกุรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย  
med_56_2.8_1.2 รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการจริยธรรมนิสิตแพทย คร้ังที่ 6/2556  

วันที่ 3 ธันวาคม 2556 
 
 2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการ
สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหารคณาจารยนิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะ 

คณะแพทยศาสตรไดถายทอดและเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทย             
“จิตสาธารณะ” โดยจัดทําเปน Poster ประชาสัมพันธ ประกาศไว ณ อาคารเรียนของคณะแพทยศาสตรและ
ศูนยการแพทยฯ (med_56_2.8_2.1) รวมทั้งในการปฐมนิเทศนิสิตของแตละชั้นป จะมีการนําเสนอพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทย “จิตสาธารณะ” ใหนิสิตแพทยไดรับทราบ (med_56_2.8_2.2) 
หลักฐานอางอิง : 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.8_2.1 Poster ประชาสัมพันธพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนิสิตแพทยคือ  

“จิตสาธารณะ” 
med_56_2.8_2.2 กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตแพทย 

 
  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุ ตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

คณะฯ มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
1. โครงการวันมหิดล จัดในวันที่ 17-24 กันยายน 2556โดยมีตัวบงชี้ทั้งส้ิน 1 ตัวบงชี้ คือ ผูเขารวม

โครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมจิตอาสา  ≥ รอยละ 80 
2. คณะกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทยและคณะอนุกรรมการจริยธรรมนิสิตแพทยมีการสอดแทรก

ในการเรียนการสอน  รายวิชา พศก125 หนทางสูความเปนแพทย โดยใหนิสิตแพทย จัดกิจกรรมจิตอาสา 
จํานวน 5 โครงการ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จดังนี้ 

1. นิสิตแพทย มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม มากกวา 3.51  
2.  นิสิตแพทยมีจิตอาสาเขารวมโครงการไมต่ํากวา รอยละ 80  
3.  นิสิตแพทยมีความภูมิใจในความเปนนิสิตแพทย มศว มากกวา 3.51 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.8_3.1 โครงการวันมหิดล วันที่ 17-24 กันยายน 2556 ณ หอง Convention ชั้น 3  

อาคารคณะแพทยศาสตร 
med_56_2.8_3.2 กิจกรรมจิตอาสาที่สอดแทรกในการเรียนการสอน รายวิชา พศก 125 ของนิสิตแพทยป 1  

 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงช้ี
และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัว
บงช้ี 
 โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพฒันาพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรม มีตัวบงชีท้ั้งส้ิน 4 ตัว
บงชี้ บรรลุเปาหมาย 4 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100 (med_56_2.8_4.1) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_2.8_4.1 สรุปผลการประเมินโครงการวันมหิดล พรอมรูปถาย 
med_56_2.8_4.2 สรุปผลการประเมินกิจกรรมจิตอาสาที่สอดแทรกในการเรียนการสอน รายวิชา พศก 

125 ของนิสิตแพทยป 1  
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 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  
 ในปการศึกษา 2556 ไดมีการพิจารณาคัดเลือกนิสิตแพทย อนุวัฒน ชาติกิจเจริญ เขารับโลรางวัล
แพทยดีเดนผูมีคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภา (med_56_2.8_5.1) ในพิธีไหวครูคณะแพทยศาสตร  

แพทยหญิงกานตสินี มงคลมาลย ศิษยเกาแพทย มศว รุนที่ 23 ไดรับการคัดเลือกประกาศเกียรติ
คุณบัณฑิตแพทยดีเดนของคณะ จากมูลนิธิมหิตลาธิเบศ เม่ือวันจันทรที่ 2 กันยายน 2556 ณ Life Style 
Hall ชั้น 2 ศูนยการคาสยามพารากอน (med_56_2.8_5.2)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_2.8_5.1 ภาพถายการรับโลรางวัลแพทยดีเดนคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภา 
med_56_2.8_5.2 ภาพถายผูที่ไดรับประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทยดีเดนของคณะจากมูลนิธิ 

มหิตลาธิเบศ 
 

 
รายการขอมลู 

หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 4 4 4 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ (โครงการรวมฯ) 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ   
 
เกณฑการประเมิน   

ใชบญัญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

X 100 
จํานวนบณัฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

  
 หมายเหตุ : 

- การนับรอบเวลาเปนปการศึกษาทั้งตัวตั้งและตัวหาร 
- ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวที่

ไมไดเปล่ียนงานใหม ผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร (หัก
ออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูสําเร็จการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
คณะแพทยศาสตร สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษา ประจําป 

2556 (รุนปการศึกษา 2555) โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง /ผานระบบ
การลงทะเบียนรับปริญญาบัตร ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 125 คน จาก 2 ภาควิชา คือ สาขาวิชา
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) และแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรโครงการรวมฯ) พบวา มีบัณฑิต
ตอบแบบสอบถาม 125คน คิดเปนรอยละ 100 (125/125)*100 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งเทากับ 
5.00 คะแนน 
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ขอมูลพื้นฐาน 

รายการขอมลู 
หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย รอยละ 100.00 100.00 100.00 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 119 125 125 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมี
งานทํา 

คน 119 125 125 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนบัรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 119 125 125 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - - - 
- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขา
ศึกษา 

คน - - - 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกจิการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว 

คน - - - 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบณัฑิตศึกษา คน - - - 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - - - 
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร คน - - - 
- เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คา 
เฉล่ีย 

- - - 

- รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงาน รอยละ 100.00 100 100 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    

 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_1_1.1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบณัฑิตระดับปริญญาตรี ประจําป 2556  

(รุนปการศกึษา 2555) 
med_56_1_1.2 ตัวอยางแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา 
med_56_1_1.3 สรุปจํานวนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา รุนปการศกึษา 2555 
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ตัวบงช้ี สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแหงชาต ิ

การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ 
 
เกณฑการประเมิน 
 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
วิธีการคํานวณ 

 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ (ตรี โท เอก) 

 
จํานวนบณัฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด (ตรี โท เอก) 

 
 หมายเหตุ :  ผูตอบแบบสํารวจอยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะแพทยศาสตร  สํารวจความคิดเห็นของผู ใชบัณฑิตที่ มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2556 (รุนปการศึกษา 2555) ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทาง
ปญญา (4) ดานทักความสัมพันธระหวางบุคคล (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูจาง
งาน ดังนี้  

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําป 2556 (รุนปการศกึษา 2555) ดําเนินการสํารวจทางไปรษณีย 
ระหวางเดือน ธันวาคม 2556- เมษายน 2557 ผลการสํารวจพบวา 

- มีจํานวนบัณฑิตปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษารวม 125 คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมา
จํานวน 112 ฉบับ คิดเปนรอยละ 89.60 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉล่ียเทากับ 
4.01 (449.49/112) 

- มีจํานวนบัณฑิตปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษารวม 6 คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 
5 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.33 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
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โดยระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาโทเฉล่ียเทากับ 4.75 
(23.76/5) 

- มีจํานวนบัณฑิตปริญญาเอก ที่สําเร็จการศึกษารวม 2 คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมา
จํานวน 1 ฉบับ คิดเปนรอยละ 50  จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาเอกเฉล่ียเทากับ 
4.80 (4.80/1) 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก 

 

ลําดบั
ท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี หนวย

วัด 
ระดับ 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหงชาต ิ

เฉล่ีย     

1 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาทั้งหมด คน 125 6 2 133 
2 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาที่ไดรับการประเมินคณุภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
คน 112 5 1 118 

3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจาง  
(เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 

 4.01 
 

4.75 4.80 4.54 

  (1) ดานคณุธรรมจริยธรรม คะแนน 459.20 24.70 5.00  
  (2) ดานความรู คะแนน 436.80 24.05 5.00  
  (3) ดานทกัษะทางปญญา คะแนน 439.04 22.60 5.00  

 (4) ดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคล คะแนน 465.92 23.95 5.00  
 (5) ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ

การใช 
คะแนน 448.00 23.50 4.00  

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด คะแนน 448.00 - -  
 ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูใชบัณฑิตของ

นายจางฯ ที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก 
คะแนน 449.49 23.76 4.80 478.05 

4 จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจาง
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี โท เอก 

คน 112 5 1 118 

5 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี โท เอก 

รอยละ 89.60 83.33 50  
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_2_1 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบณัฑติที่มีตอคณุลักษณะบัณฑติปริญญาตรี โท

และเอก ประจําป 2556 (รุนปการศกึษา 2555) 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 3.51 3.51 3.51 
- ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 466 478.05 478.05 
- จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด คน 115 118 118 
คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) เฉล่ีย 4.05 4.05 4.05 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
การคิดรอบป : ปปฏิทิน / ปการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ / คุณจนัทรทิมา  เจริญสิงห  
 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน  
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
 หมายเหตุ :  การนับรอบเวลาใชปปฏิทินเปนตัวตั้ง และปการศึกษาเปนตัวหาร 
 
ผลการดําเนินงาน 
ในป พ.ศ. 2556 คณะแพทยศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท    สาขาชีวภาพการแพทย    จํานวน   0   คน 
สาขาตจวิทยา     จํานวน   3  คน 
สาขาอณูชีววิทยา    จํานวน   3   คน 

                    
รวม 6 คน โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาจากแผน ก จํานวน 6 คน คน และแผน ข.0 คน มีผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตพีิมพหรือเผยแพรรวม 3 ชิ้น คิดเปนผลการดําเนินงานตามเกณฑ  
41.67 (2.50/6*100)   
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ขอมูลพื้นฐาน 
ลําดบั

ท่ี ขอมูลพื้นฐาน หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษา) คน 6 
2 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทแผน ก. (ปการศึกษา) คน 6 
3 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทแผน ข. (ปการศึกษา) คน - 
 ระดับคุณภาพงานวิจัย (ปปฏิทิน)   
4 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชน

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (คาน้ําหนกั 0.25) 
- - 

5 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ(Proceeding) (คาน้ําหนัก 0.50) 

1 0.50 

6 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) (คาน้ําหนัก 
0.75)  

- - 

7 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.75) 

- - 

8 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00) 

2 2 

9 ผลรวมถวงน้ําหนกัของบทความวิจัยทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของ
ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 

- 2.50 

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ปปฏิทิน) -  
10 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (คาน้ําหนัก 0.125) 
 - 

11 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คา
น้ําหนัก 0.25) 

- - 

12 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ (คาน้ําหนกั 0.50) 

- - 

13 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (คาน้ําหนัก 0.75) 

- - 

14 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
(คาน้ําหนัก 1.00) 

- - 
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ลําดบั
ท่ี ขอมูลพื้นฐาน หนวย

วัด ผลการดําเนินงาน 

15 ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรของ
ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 

- - 

16 ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานวิจยัและผลงานสรางสรรคทีต่ีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

- 2.50 

 
รายการหลักฐานอางอิง 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3_1 สรุปจํานวนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2556 
 
รายละเอียดของรายการหลักฐาน (รายช่ือผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตพีิมพหรือเผยแพร) 

ลํา 
ดับท่ี 

 

ช่ือบทความวิจัยฉบบั
สมบูรณ (Full Paper) 
ท่ีไดรับการตพีิมพ

เผยแพร (ไทย/
อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุม
วิชาการวัน-เดือน-ป 

สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด  

คานํ้าหนัก
พรอมระบุ

หนา
ฐานขอมลู 

 
รหัสเอกสาร 

1 การตรวจหาลําดับเบส
ใน neuramindase 
gese ของเชื้อไขหวัด
สารพันธใหม 2009 ที่
ดื้อตอยา oseltamivr  

นางสาวไพลิน  
กิตติคุณ 

มศว วิชาการคร้ังที่ 7 
1-2 เมษายน 2556 

0.50 med_56_3_2 

2 .Apoptotic induction 
of skin cancer cell 
death by plant 
extracts. J Med 
Assoc Thai. 2013 
Jan;96 Suppl 1:S60-
4. 

นางสาววลัย
รัตน   
ตันเจริญ 
Thuncharoen 
W1, Chulasiri 
M, Nilwarangk
oon 
S, Nakamura 
Y, Watanapok

J Med Assoc 
Thai. 2013 Jan; 96 
Suppl 1:S60-4. 

1.00 med_56_3_3 
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ลํา 
ดับท่ี 

 

ช่ือบทความวิจัยฉบบั
สมบูรณ (Full Paper) 
ท่ีไดรับการตพีิมพ

เผยแพร (ไทย/
อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุม
วิชาการวัน-เดือน-ป 

สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด  

คานํ้าหนัก
พรอมระบุ

หนา
ฐานขอมลู 

 
รหัสเอกสาร 

asin R 
3 Suppression of 

Human Fibrosarcoma 
Cell Metastasis by 
Phyllanthus emblica 
Extract in 
VitroWaraporn 
Yahayo1, Athikom 
Supabphol2, 
Roongtawan 
Supabphol1 Asian 
Pacific Journal of 
Cancer Prevention, 
Vol 14, 2013 6863 

นางสาววราพร  
ยะหะยอ 
Waraporn 
Yahayo1, 
Athikom 
Supabphol2, 
Roongtawan 
Supabphol1 
 

Asian Pacific 
Journal of Cancer 
Prevention, Vol 14, 
2013 6863 

1.00 med_56_3_4 

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 25.00 25.00 25.00 
- ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานที่ตีพิมพเผยแพรฯ ระดบั
ปริญญาโท 

คะแนน 5.25 4 2.50 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด คน 10 6 6 
รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
ที่ไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร 

รอยละ 52.50 66.66 41.67 

คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 4 ผลงานของผูสาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรับการตพีิมพหรือเผยแพร 
การคิดรอบป : ปปฏิทิน / ปการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ / คุณจนัทรทิมา  เจริญสิงห  
 
เกณฑการประเมิน 
  ใชบญัญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศกึษา 

ระดับปริญญาเอก X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทัง้หมด 

 
 หมายเหตุ :  การนับรอบเวลาใชปปฏิทินเปนตัวตั้ง และปการศึกษาเปนตัวหาร 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในป พ.ศ. 2556 คณะแพทยศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 1 คน โดยมีผลงาน
ของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรรวม 2 ชิ้น คิดเปนผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ 200 (2/1*100)  
 
ขอมูลพื้นฐาน 
ลําดบั

ท่ี ขอมูลพื้นฐาน หนวย
วัด ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ปการศึกษา) คน 1 
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยของปริญญานพินธที่ตีพิมพ (ปริญญา

เอก) 
 2 

 ระดับคุณภาพงานวิจัย (ปปฏิทิน)   
3 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(Proceeding) (คาน้ําหนัก 0.25) 
 - 

4 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ  - 
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ลําดบั
ท่ี ขอมูลพื้นฐาน หนวย

วัด ผลการดําเนินงาน 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) (คาน้ําหนกั 0.25)  
5 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI (คาน้ําหนัก 0.25) 
 - 

6 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.75) 

 - 

7 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75) 

 - 

8 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฏ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยูในควอไทลที่ 1 
(Q1) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (คาน้ําหนกั 1.00) 

 - 

9 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฏ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยูในควอไทลที่ 2 
(Q2) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (คาน้ําหนกั 1.00) 

 - 

10 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฏ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยูในควอไทลที่ 3 
(Q3) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (คาน้ําหนกั 1.00) 

 - 

11 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฏ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจดัอยูในควอไทลที่ 4 
(Q4) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (คาน้ําหนกั 1.00) 

 - 

12 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI (คาน้ําหนัก 
1.00) 

2 2 

13 จํานวนบทความวิจยัที่มีการตพีิมพในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล Scopus (คา
น้ําหนัก 1.00) 

 - 
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ลําดบั
ท่ี ขอมูลพื้นฐาน หนวย

วัด ผลการดําเนินงาน 

14 ผลรวมถวงน้ําหนกัของบทความวิจัยทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการ
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 - 

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ปปฏิทิน)  - 
15 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (คาน้ําหนัก 0.125) 
  

16 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คา
น้ําหนัก 0.25) 

 - 

17 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ (คาน้ําหนกั 0.50) 

 - 

18 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (คาน้ําหนัก 0.75) 

 - 

19 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
(คาน้ําหนัก 1.00) 

 - 

20 ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรของ
ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 

 - 

21 ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานวิจยัและผลงานสรางสรรคทีต่ีพิมพ
หรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 - 

 
รายการหลักฐานอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_4_1 สรุปจํานวนรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2556  
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รายละเอียดของรายการหลักฐาน (รายช่ือผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ
การตพีิมพหรือเผยแพร) 

ลําดั
บท่ี 

 

ช่ือบทความวิจัยฉบบั
สมบูรณ (Full Paper) 
ท่ีไดรับการตพีิมพ

เผยแพร (ไทย/
อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุม
วิชาการวัน-เดือน-

ป 
สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด  

คานํ้าหนัก
พรอมระบุ

หนา
ฐานขอมลู 

 
รหัสเอกสาร 

1 Polymorphisms in 
nitric oxide synthase 
and endothelin 
genes among 
children with 
obstructive sleep 
apnea.  

นางสาวศิริพร 
ฉัตรสุริยาวงศ 
Chatsuriyawon
g S, Gozal D, 
Kheirandish-
Gozal L, 
Bhattacharjee 
R, Khalyfa AA, 
Wang Y, 
Sukhumsirichar
t W, Khalyfa A 

BMC Med 
Genomics. 2013 
Sep 6; 6(1):29-42. 

1.00 med_56_4_2 

2 Genetic variance in 
nitric oxide synthase 
and endothelin 
genes among 
children with and 
without endothelial 
dysfunction.  

นางสาวศิริพร 
ฉัตรสุริยาวงศ 
 

Journal of 
Translational 
Medicine 2013, 
11:227-240. 
Chatsuriyawong S, 
Gozal D, 
Kheirandish-Gozal 
L, Bhattacharjee 
R, Khalyfa AA, 
Wang Y, 
Hakonarson  H, 
Keating B, 
Sukhumsirichart 

1.00 med_56_4_3 
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ลําดั
บท่ี 

 

ช่ือบทความวิจัยฉบบั
สมบูรณ (Full Paper) 
ท่ีไดรับการตพีิมพ

เผยแพร (ไทย/
อังกฤษ) 

ช่ือเจาของ
ผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุม
วิชาการวัน-เดือน-

ป 
สถานท่ี/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด  

คานํ้าหนัก
พรอมระบุ

หนา
ฐานขอมลู 

 
รหัสเอกสาร 

W, and  Khalyfa A.   
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 100.00 100.00 100.00 
- ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานที่ตีพิมพเผยแพรฯ ระดบัปริญญา
เอก 

คะแนน 8 5 2 

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด คน 6 2 1 
รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ที่ไดรับ
การตีพิมพ หรือเผยแพร 

รอยละ 133.33 250 200 

คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 50 เทากบั 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูรายงานผล : คุณอารีรัตน ศรีวรกุล 
 
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 
รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 

ดัชนีคณุภาพอาจารย = 
ผลรวมถวงน้ําหนกัของอาจารยประจํา  

อาจารยประจําทัง้หมด  
 
 หมายเหตุ :  การนับรอบเวลาเปนปการศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
 ในปการศึกษา 2556 คณะแพทยศาสตร มีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 226.50 โดยคํานวณมี
ผลรวมน้ําหนักของอาจารยประจําไดเทากับ 1264 ผลการประเมินระดับคุณภาพของอาจารยเทากับ 4.65 
คะแนน 
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              วุฒกิารศกึษา 
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย     
คาน้ําหนกั  0 2 5 - 

จํานวน (คน) 1 5 119 125 
คาถวงน้ําหนัก 0 10 595 605 

ผูชวยศาสตราจารย     
คาน้ําหนกั 1 3 6 - 

จํานวน (คน) 0 7 60.50 67.50 
คาถวงน้ําหนัก 0 21 363 384 

รองศาสตราจารย     
คาน้ําหนกั 3 5 8 - 

จํานวน (คน) 0 1 30 31 
คาถวงน้ําหนัก 0 5 240 245 

ศาสตราจารย     
คาน้ําหนกั 6 8 10 - 

จํานวน (คน) 0 0 3 3 
คาถวงน้ําหนัก 0 0 30 30 

รวม 
จํานวน (คน) 1 13 212.50 226.50 

คาถวงนํ้าหนัก 0 36 1228 1264 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย คะแนน 6.00 6.00 6.00 
-  ผลรวมตามคาน้ําหนกัการพัฒนาคณาจารย คะแนน 1221 1271 1264 
-  จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด คน 220 227.50 226.50 
คาดัชนีคณุภาพอาจารย - 5.55 5.59 5.58 
คะแนนประเมิน (คาดัชนีคณุภาพอาจารย 6 เทากับ 5 คะแนน) คะแนน 4.63 4.66 4.65 
การบรรลุเปาหมาย -    
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หลักฐานอางอิง : 

med_56_14_1 รายชื่ออาจารยที่แสดงคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ พรอมทั้งวันบรรจทุํางาน/ 
วันลาออกจากงาน ประจําปการศกึษา 2556 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผูรายงานผล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหนิสิตแพทยทุกคนเพื่อใหนิสิตไดเขาพบ
และขอรับคําปรึกษาจากคณาจารย (med_56_3.1_1.1), (med_56_3.1_1.2) และทางฝายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตไดจัดงานปฐมนิเทศนิสิตแพทยชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2556 ในวันที่ 3มิถุนายน  2556 
(med_56_3.1_1.3) โดยจัดการบรรยายเร่ือง การแนะนําคณะและศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ ฯ แนะนํา
หลักสูตร และการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร อัตลักษณของนิ สิตแพทย  เอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต คือ  “จิตสาธารณะ” การปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ การแตงกายที่ถูกระเบียบ การแนะนําการใชชีวิตใน มศว องครักษ โดยนิสิต
แพทยรุนพี่ และจัดใหผูปกครองและนิสิตแพทยไดรับประทานอาหารกลางวันรวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
เปนการแลกเปล่ียน สงตอขอมูลระหวางผูปกครองและอาจารยที่ปรึกษา มีการติดตอกันเม่ือมีปญหา
เกิดข้ึน มีการประสานงานเร่ืองหอพักสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 กับมหาวิทยาลัยและจัดเร่ืองกระบวนจัดหองพัก
ใหกับนิสิตแพทยชั้นปที่  1 มีการประสานงานในการแนะนําหนวยงานในมหาวิทยาลัย เชน สํานัก
หอสมุดกลาง  

ฝ า ย พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นิ สิ ต ได จั ด ทํ า น า ม บัต ร ข อ ง ห น วย ง า น พั ฒ น าศั ก ย ภ า พ นิ สิ ต 
(med_56_3.1_1.4) ที่มีเบอรโทรศัพทและ E-mail ของรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต อาจารยประจําชั้นปที่ 1 อาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่หนวยงานพัฒนา
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ศักยภาพนิสิตที่สามารถติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมงใหกับผูปกครองและนิสิตแพทยทุกคน เพื่อเปนส่ือในการ
ติดตอกันเม่ือมีปญหา 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.1_1.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศกึษา 2556 
med_56_3.1_1.2 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 
med_56_3.1_1.3 กําหนดการงานปฐมนเิทศนิสิตชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา 2556 
med_56_3.1_1.4 นามบัตรของหนวยงานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 
 2. มีการจัดบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 
 มีการสรางหนาเวปเพจของงานพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ใหนิสิตสามารถติดตอได มีการใชส่ือสังคม
ออนไลน เชน  Facebook ของงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปนศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสาร และยังมีการประชาสัมพันธรวมกับ facebook ของสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร (med_56_3.1_2.1)นอกจากนั้นมีการนําขาวสารกิจกรรมของสโมสรนิสิตและฝาย
พัฒนาศักยภาพนิสิตประชาสัมพันธในจดหมายขาวของคณะ (MED SWU weekly) และเวปไซดของคณะ
และมหาวิทยาลัย(med_56_3.1_2.2) (med_56_3.1_2.3) มีบอรดประชาสัมพันธของคณะ และหอพัก 
สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมตางๆ (med_56_3.1_2.4) เชน ขาวดาน
ทุนการศึกษา ทุนกูยืมการศึกษา แหลงศึกษาตอ อัตลักษณของนิสิต เอกลักษณของคณะแพทยศาสตร 
จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทยไทย การประกวดและแขงขันทักษะความสามารถดานตางๆ เปนตน 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.1_2.1 หนาเวปเพจ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร และเวปเพจของงานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน Face book 

med_56_3.1_2.2 เวปไซตของงานพฒันาศักยภาพนิสิต 
med_56_3.1_2.3 MED SWU weekly คณะแพทยศาสตร  
med_56_3.1_2.4 รูปถายบอรดประชาสัมพันธ 

 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

 คณะฯสนับสนุนใหสโมสรนิสิต จัดทําตําราคูมือวิชาการโดยสนับสนุนเร่ืองงบประมาณและ
ประสานงานกับคณาจารยผูเชี่ยวชาญในการตรวจดูความถูกตองของเนื้อหา (med_56_3.1_3.1) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.1_3.1 หนังสือคูมือวิชาการของนิสิต ป 2556 
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 4. มีการจัดบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีสวนสนับสนุนใหจัดทําเว็บไซตของชมรมศิษยเกา (med_56_3.1_4.1) 

facebook ของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตรและ facebook ของศิษยเกาแตละรุน (med_56_3.1_4.2) 
เพื่อเปนชองทางดานการติดตอส่ือสารของสมาชิกชมรมศิษยเกา การประชาสัมพันธขาวสารของคณะ และ
กิจกรรมของนิสิตปจจุบันใหศิษยเกาไดรับทราบ และยังมีการสงขาวโครงการตางๆเชน งานพิธีรับใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม งานพระราชทานปริญญาบัตรใหกับศิษยเกา เปนตน ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆของสโมสรนิสิตและศิษยเกาของคณะในจุลสารศิษยเกาสัมพันธของมหาวิทยาลัยดวย 
(med_56_3.1_4.3) (med_56_3.1_4.4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.1_4.1 เว็บไซตชมรมศิษยเกา คณะแพทยศาสตร  www.medswu.com 
med_56_3.1_4.2 หนาเพจของ facebook ของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตรและ facebook ศิษยเกา 
med_56_3.1_4.3 หนังสือเชิญเขารวมโครงการพิธีรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
med_56_3.1_4.4 จุลสารศิษยเกาสัมพนัธ มศว 

 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
 ในปการศึกษา 2556 ไดจัดการบรรยายวิชาการเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ใน
วันซอมรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2556 โดยผศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา 
อาจารยประจําภาควิชาอายุรศาสตร (med_56_3.1_5.1), (med_56_3.1_5.2) และในประชุมวิชาการ
ประจําปของคณะแพทยศาสตร เม่ือวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2557 ไดมีการประชาสัมพันธและเชิญศิษยเกา
เขารวมโครงการ โดยไมคิดคาใชจายในการลงทะเบียน (med_56_3.1_5.3) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.1_5.1 กําหนดการพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจําปการศึกษา 2555 
med_56_3.1_5.2 รายชื่อศิษยเกาผูเขารวมฟงจัดการบรรยายวิชาการเพื่อพฒันาความรูและ

ประสบการณ 
med_56_3.1_5.3 รายชื่อศิษยเกาผูเขารวมการประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตร  

ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2557  
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 6. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 1 พบวาคะแนนเฉล่ียเทากบั 4.36 
 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 2 พบวาคะแนนเฉล่ียเทากบั 4.41 
 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 3 พบวาคะแนนเฉล่ียเทากบั 4.22 
 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ขอที่ 1-3 พบวาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.33 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_3.1_6.1 แบบประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
med_56_3.1_6.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความตองการของนิสติ 
 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ไดนําผลการประเมินกิจกรรมเกี่ยวกับนิ สิตและศิษยเกา และ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการที่สนองตอความตองการของนิสิต (med_56_3.1_7.1) 
โดยวางแผนการปรับปรุงตามแผนการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต ปการศึกษา 
2557(med_56_3.1_7.2) โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 
2556 เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง  ซึ่งจะนําเขาเสนอในคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตประจําปการศึกษา 2557 ตอไป (med_56_3.1_7.3) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.1_7.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 
med_56_3.1_7.2 เอกสารการของบประมาณปรับปรุง 
med_56_3.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตคลินิก 

 

รายการขอมลู หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 7 7 7 
ผลดําเนินการ ขอ 7 7 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผูรายงานผล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ  
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพฒันานิสติท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

คณะแพทยศาสตร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต (med_56_3.2_1.1) โดยมี
หนาที่ดําเนินการตาม Domain ของ Outcome 6 ดาน จึงไดวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริม
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกดาน (med_56_3.2_1.2) 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1) โครงการเรียนรูคูคุณธรรม จิตตปญญาศึกษา จัด 4 รุน ณ คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ 

ดังนี้ (med_56_3.2_1.3) 
รุนที่ 1 วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2557 
รุนที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 
รุนที่ 3 วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2557 
รุนที่ 4 วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2557 

2) โครงการละครเวทีสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทยเร่ืองมานขวัญ the 
musical ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2557 (med_56_3.2_1.4) 

2. ดานความรู  
-  โครงการประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตร เม่ือวันที่ 3 – 4กุมภาพันธ 2557 ณ 

คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ 
3.   ดานทักษะทางปญญา  



คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 95 

 

-  สงเสริมใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยในวันประชุมวิชาการประจําปของคณะทั้งนิสิตระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก เม่ือวันที่ 3– 4กุมภาพันธ 2557 ณ คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ
med_56_3.2_1.5) 

4.   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
-      โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ คร้ังที่ 20 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ณ 

คณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร และ องครักษ (med_56_3.2_1.6) 
5.   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ คร้ังที่ 20 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ณ 
คณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร และ องครักษ (med_56_3.2_1.6) 

6.   ดานทักษะวิชาชีพ 
-  โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ คร้ังที่ 20 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2556 ณ 

คณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร และ องครักษ (med_56_3.2_1.6) 
 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_3.2_1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
med_56_3.2_1.2 แผนดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
med_56_3.2_1.3 โครงการเรียนรูคูคุณธรรม 
med_56_3.2_1.4 โครงการละครเวทีสงเสริมคณุธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทยเร่ืองมานขวัญ

the musical 
med_56_3.2_1.5 หนังสือประชุมวิชาการคณะที่มีรายชื่อนิสิตที่นําเสนอผลงานวิจัยและตารางการเสนอ

ผลงานของนิสิตในประชุมวิชาการ 
med_56_3.2_1.6 โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ 

 
 2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแกนิสิต 
 คณะแพทยศาสตรมีการจัดกิจกรรมของนิสิตแพทยไดมีการพัฒนาและนําหลักการ ความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ มาใชในการจัดกิจกรรม โดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงการและเจาหนาที่งาน
พัฒนาศักยภาพนิสิตเปนผูใหคําปรึกษา และสอนทักษะการประกันคุณภาพใหกับนิสิตที่จัดโครงการ อาทิ
เชน โครงการวันมหิดล โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ และไดจัดใหมีการเรียนการสอนเร่ืองหลักประกัน
คุณภาพกับกิจการนิสิตในรายวิชา พศก 125 เพื่อใหนิสิตนําหลักการดานประกันคุณภาพไปใชในการทํา
โครงการจิตอาสาของรายวิชานี้ (med_56_3.2_2.1) 
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นอกจากนั้นยังไดสงตัวแทนนิสิตแพทย เขารวมโครงการสัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
นิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2556ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปน
การแลกเปล่ียนเรียนรูของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพกับกิจกรรมนิสิต และไดสงโครงการวันมหิดลเขา
รวมประกวดโครงการ Good practices (med_56_3.2_2.2) (med_56_3.2_2.3) (med_56_3.2_2.3 -4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.2_2.1 ตารางสอนรายวิชาหนทางสูความเปนแพทย (พศก 125)  
med_56_3.2_2.2 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคณุภาพการศึกษานิสิตนกัศึกษาแพทย 4 สถาบัน 
med_56_3.2_2.3 รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาเครือขายประกนัคณุภาพการศึกษานิสิตนกัศกึษาแพทย 

4 สถาบนั 
med_56_3.2_2.4 รูปการเขารวมโครงการประกวดแนวปฏิบัตทิี่ดี good practice project ปการศึกษา 

2556 
 
 3. มีการสงเสริมใหนิสตินําความรูดานการประกนัคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนิสติอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดบัปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

1.  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก 
- โครงการละครเวทีสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทยเร่ืองมานขวัญ the musical  

เม่ือวันที่ 8-9 กุมภาพันธ 2557 ณ คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ (med_56_3.2_1.1) 
- โครงการดานมนุษยสัมพันธ และการเปนผูนํานิสิต เม่ือวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม

เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี (med_56_3.2_3.2) 
2.  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 
- โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ เม่ือวันที่ 19-21ตุลาคม 2556 
- โครงการ Med SWU league เม่ือวันที่ 18 ธนัวาคม 2556 –14 มกราคม 2557 (med_56_3.2_3.3) 

 3.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม ไดแก  
 - กิจกรรมปลูกปะการังเทียมในโครงการคายมนุษยสัมพันธ และความเปนผูนํานิสิต เม่ือวันที่ 13 – 14 
กรกฎาคม 2556 ณ หาดเตยงาม อาวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
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 - โครงการดนตรีไทยจิตอาสา และนําเงินบริจาคมาใหในกองทุนเพื่อผูปวยยากจน ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (med_56_3.2_3.4) 

4.  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน (med_56_3.2_3.5)  
- โครงการผอนคลายสบายจิต คายวิปสสนา ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 ณ วัดปาเจริญราช คลอง 

11  
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  

5.  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก  
- โครงการไหวครู  
- การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงในงานลา Stet let sing a songในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ คณะ

แพทยศาสตร มศว ประสานมิตร และในวันที่ 15 มกราคม 2557ณ คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ
(med_56_3.2_3.6) 

สําหรับบัณฑิตศึกษาไดจัดกิจกรรมวันไหวครู คณะแพทยศาสตร เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ใน
วันที่ 4กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุม 3 A คณะแพทยศาสตร มศว. องครักษ และกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรสอนนอง เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (med_56_3.2_3.7) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.2_3.1 โครงการละครเวทีสงเสริมคณุธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทยเร่ืองมานขวัญ
the musical   

med_56_3.2_3.2 โครงการมนุษยสัมพันธ และความเปนผูนํานิสิตและภาพกจิกรรม 
med_56_3.2_3.3 ภาพกิจกรรมโครงการเข็มสัมพันธ และMed SWU league 
med_56_3.2_3.4 โครงการดนตรีไทยจิตอาสา 
med_56_3.2_3.5 ภาพกิจกรรมทําบญุตักบาตร ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน 
med_56_3.2_3.6 ภาพกิจกรรมการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงในงานลา Stet let sing a song 
med_56_3.2_3.7 ภาพกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสอนนอง   

 
 4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ และระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน 

 คณะแพทยศาสตรมีการสนับสนุนใหนิสิตไดสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยโดย
รวมกับสโมสรนิสิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 5 คณะ ไดแก คณะทันตแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน 
โครงการกีฬา 5 หมอเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2557 โดยคณะพยาบาลเปนเจาภาพ (med_56_3.2_4.1) 
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 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหนิสิตไดสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางสถาบัน คือ การสราง
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย  4 สถาบัน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกิจกรรมในโครงการ
สัมมนาเครือขายประกันคุณภาพการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบันในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ณ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (med_56_3.2_4.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_3.2_4.1 รูปภาพงานกีฬา 5 หมอ  
med_56_3.2_4.2 โครงการสัมมนาเครือขายประกันคณุภาพการศึกษานิสิตนกัศึกษาแพทย 4 สถาบัน และ

ภาพถายกิจกรรม 
 
 5. คณะมกีารประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 คณะแพทยศาสตรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ซึ่งมีผลการประเมินของนิสิตที่เขารวมโครงการ  โดยใชแบบสอบถาม อาทิ เชน โครงการวันไหวครู บรรลุ
วัตถุประสงค รอยละ 89.52 (med_56_3.2_5.1) โครงการวันมหิดล บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 92.58    
(คิดเฉพาะขอ 1-3 ของแบบประเมิน) (med_56_3.2_5.2)  
หลักฐานอางอิง :  

med_56_3.2_5.1 สรุปผลการประเมินโครงการวันไหวครู จัดเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
med_56_3.2_5.2 สรุปผลการประเมินโครงการวันมหิดล จัดระหวางวันที่ 17-24 กันยายน 2556 

 
 6. คณะมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
 คณะแพทยศาสตร มอบหมายใหฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตไดนําผลการประเมิน
และขอปญหาในการจัดกิจกรรมดังกลาวไปวางแผนปรับปรุง โดยจัดการประชุมวิเคราะห Analysis การจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรม กอนการจัดกิจกรรมดังกลาว และจะนําเขาสูการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต (med_56_3.2_6.1-2) 
หลักฐานอางอิง :  
med_56_3.2_6.1 หนังสือเชิญประชมุคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตคลินิกและวาระการประชุม 
med_56_3.2_6.2 แผนการปรับปรุงจัดกจิกรรมวันไหวครูและวันมหดิล 
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รายการขอมลู 
หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 6 6 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร แสงซื่อ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของคณะและดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ตามที่ยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร (ROADMAPS) ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและ     
วิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบยุทธศาสตร R = Research Capital โดยมีผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิของฝ าย วิจั ยและวิ เท ศสัมพัน ธ  และคณะก รรมก าร  ชุดตาง  ๆ ของฝาย วิจัย ฯ 
(med_56_4.1_1.1) ทําหนาที่บริหารจัดการตามโครงสรางระบบบริหารงานวิจัยและนโยบายเกี่ยวกับ
งานวิจัย (med_56_4.1_1.2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย ในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรรอยละ 5 จากเงินรายไดของคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ 
(med_56_4.1_1.3) ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยและพัฒนาศูนยวิจัยเชิงรุก และแผน
ยุทธศาสตรสรางงานวิจัยชั้นเลิศ (med_56_4.1_1.4) เชน จัดทําโครงการสรางแรงจูงใจใหกับนักวิจัย รวม
ทั้งส้ิน 3 โครงการ (med_56_4.1_1.5) และมีติดตามผลการดําเนินงานและรายงานความกาวหนาในที่
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย (med_56_4.1_1.6) และคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร (med_56_4.1_1.7)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.1_1.1 คําส่ังแตงตั้งรองคณบดี ผูชวยคณบดี คณะกรรมการ และ อนุกรรมการ   บรรณาธิการและ
กองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

med_56_4.1_1.2  โครงสรางของระบบบริหารงานวิจยัและนโยบายเกี่ยวกบังานวิจัย  
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_4.1_1.3 งบประมาณที่ไดรับการจดัสรรรอยละ 5 จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตร/ศูนยการแพทยฯ 
med_56_4.1_1.4 - แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจยัและพัฒนาศูนยวิจัยเชิงรุก  

- แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจยัชัน้เลิศ 
med_56_4.1_1.5 - ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย 

- ประกาศรับสมัครทุนสนบัสนนุการตีพมิพบทความในวารสารระดบันานาชาติ  
- ประกาศรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรตินกัวิจยั และประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัล 

med_56_4.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจยั 
med_56_4.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร 

คร้ังที่ 8/2556 วันที่ 30 ก.ค.56  วาระ 1.2.1 และ 1.2.2 
คร้ังที่ 9/2556 วันที่ 2 ก.ย.56 วาระ 1.2.2  
คร้ังที่ 12/2556 วันที่ 26 พ.ย.56 วาระ 1.5.1  
คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 28 ม.ค. 57 วาระ 1.3.1  

 
  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
 มีการสนับสนุนการใหทุนวิจัย (med_56_4.1_2.1) ที่เนนการบูรณาการกระบวนการวิจัยเขากับ
การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา วช511 เวชศาสตรชุนภาคปฏิบัติ โดยใหนิสิตแบงกลุมยอย เพื่อฝกทํา
วิจัยดวยตนเองและใหนิสิตเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย เชน R2R, MED-GRAD, MED-RDENT 
โดยมีการดําเนินโครงการที่บูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และนําผลงานวิจัยไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. งานวิจัยเร่ือง การประเมินผลของการปรับปรุงลําดับหัวเร่ืองและเนื้อหาการสอนทางชีวเคมีโดย
ขอสอบใชซ้ําในกลุมนิสิตแพทยตางปการศึกษา (med_56_4.1_2.2) 

2. งานวิจัยเร่ือง Satisfaction of medical students towards a change from problem solving 
approach to problem based learning in a 3 weeks renal system block  
(med_56_4.1_2.3) 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_4.1_2.1 ประกาศรับสมัครทนุอุดหนุนวิจัย 
med_56_4.1_2.2 ผลงานวิจัย เร่ือง การประเมินผลของการปรับปรุงลําดับหัวเร่ืองและเนื้อหาการสอนทาง

ชีวเคมีโดยขอสอบใชซ้ําในกลุมนิสิตแพทยตางปการศกึษา  
โดย อ.พญ.จันทรทรา ตนนัทยทุธวงศ 

med_56_4.1_2.3 งานวิจัยเร่ือง Satisfaction of medical students towards a change from problem 
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หลักฐานอางอิง : 
solving approach to problem based learning in a 3 weeks renal system block   

 
  3. มีการพัฒนาศกัยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวจัิย 
 คณะฯ ไดจัดโครงการหรือสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจยัแกอาจารยประจําและนกัวิจัย ดงันี ้

1.  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย ใหกับอาจารยและ
บุคลากรของ คณะแพทยศาสตร (med_56_4.1_3.1) ดังนี้ 

1.1 เร่ือง การเตรียมนิพนธตนฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2557 ณ  คณะแพทยศาสตร องครักษ 

1.2 โครงการจัดการความรู (KM) ดานงานวิจัย เร่ือง “การนําผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ/ตํารา 
เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  
ณ คณะแพทยศาสตร ประสานมิตร 

1.3 จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเคร่ืองมือวิจัย (10 คร้ัง) ประจําปงบประมาณ  
2557 ณ หองประชุมคณะแพทยศาสตร (15-402) หองเคร่ืองมือกลาง และภาควิชาทางพ
รีคลินิก  คณะแพทยศาสตร ประสานมิตร 

3. สงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณ ใหอาจารย/บุคลากร เขารวมอบรมเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรการแพทย (med_56_4.1_3.2)   

3.1 ผศ.ดร.น.สพ.พูลพล ผดุงชัยโชติ เขารวมประชุมวิชาการ “การเล้ียงและใชสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร คร้ังที่ 3 ประจําป 2556 (The 3rd Thai National Symposium on Animal Care 
and Use for Scientific Purposes (TACUS) & Laboratory Animal Trade Exhibition 2013) 
หัวขอ “Animal Model and  Alternatives”  ระหวางวันที่  29-31 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม 
สวิสโซเทล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร 

4. จัดใหมีทีมงานเพื่อใหคําปรึกษาดานการเขียน  manuscript  เปนภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ 
โดยชาวตางชาติ จํานวน 2 ทาน (med_56_4.1_3.3)  

หลักฐานอางอิง : 
med_56_4.1_3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและองคความรูทางวิทยาศาสตร  
med_56_4.1_3.2 หนังสืออนุมัติเขารวมประชุมวิชาการการเล้ียงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร คร้ังที่ 3 
med_56_4.1_3.3 หนังสือประชาสัมพันธบุคคลทีใ่หคําปรึกษาเกี่ยวกับ การเขียน  manuscript เปน

ภาษาอังกฤษ 
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หลักฐานอางอิง : 
แบบฟอรมขอรับคําปรึกษาเร่ือง manuscript เพื่อลงตีพิมพในวารสารฯ  
แบบประเมินการใหคําปรึกษาเร่ือง manuscript เพื่อลงตพีิมพในวารสารฯ 

 
  4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ปงบประมาณ 2556 คณะแพทยศาสตร/ศูนยการแพทยฯ ไดจัดสรรงบประมาณ รอยละ 5 จากเงิน
รายไดคณะแพทยศาสตร เปนเงิน 1,600,000 บาท (med_56_4.1_4.1) และศูนยการแพทยฯ เปนเงิน 
15,000,000 บาท (med_56_4.1_4.2) เพื่อสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย และการบริหารงานวิจัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.1_4.1 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 5  จากเงนิรายไดคณะแพทยศาสตร 
med_56_4.1_4.2 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รอยละ 5  จากเงินรายไดศนูยการแพทยฯ 

 
  5. มีการสนับสนุนพันธกจิดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลกัษณของหนวยงานอยาง
นอยในประเด็นตอไปน้ี 
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หนวยวิจัยฯ ศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของหนวยงาน ดังนี้ 
1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานวิจัย หองเคร่ืองมือกลางและสัตวทดลอง 

(med_56_4.1_5.1) 
2. หองสําหรับปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ (med_56_4.1_5.2)  
2.1 มีหองเคร่ืองมือกลางและหองเล้ียงสัตวทดลอง  
2.2   มีหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก 
2.3   ใชระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช Key card สําหรับผูที่จะเขาใชหองเคร่ืองมือกลาง 

(องครักษ) 
2.4   มีหนวยสนับสนุนการทําวิจัยคลินิก (CRC) 
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2.5    มีหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพื่อตีพิมพในวารสาร 
2.6  มีหองสมุด สําหรับอาจารยและนิสิตแพทย ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ 
2.7 ระบบฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อสืบคนวารสารและตํารา 

3. หองสมุดชั้น 1 คณะแพทยศาสตร องครักษหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
(med_56_4.1_5.3) 

4. ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ (med_56_4.1_5.4) เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

4.1 ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช key card   สําหรับผูที่จะเขาใชหองเคร่ืองมือกลาง 
4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจยัของหองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS/issue/archive 
5. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค  

5.1 การจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิต ทั้งแบบ oral และ 
poster ในการประชุมวิชาการประจําป คณะแพทยศาสตร (med_56_4.1_5.5) 

5.2   เชิญศาสตราจารยรับเชญิ (visiting professor) จาก University of South Florida 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.1_5.1 จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานวิจยั  
หองเคร่ืองมือกลางและสัตวทดลอง  

med_56_4.1_5.2 รูปถายหองเคร่ืองมือกลางและหองเล้ียงสัตวทดลอง  
รูปถายหองปฏิบัติการทุกภาควิชาพรีคลินิก  
รูปถายระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช key card   
รูปถายหนวยสนับสนุนการทําวิจัยคลินิก (CRC)  
รูปถายหองใหคําปรึกษาดานภาษาอังกฤษสําหรับการสง manuscript เพื่อตีพิมพในวารสาร  
รูปถายหองสมุด อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ 
รูปถายระบบฐานขอมูลทางอิเล็กโทรนิกเพื่อสืบคนวารสารและตํารา 

med_56_4.1_5.3 หนาเว็บไซตหองสมุด ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร องครักษ 
หนาเว็บไซตวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS/issue/archive 

med_56_4.1_5.4 เว็บไซตระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยของหองสมุดคณะแพทยศาสตร 
http://www.med.swu.ac.th/library/  
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หลักฐานอางอิง : 
รูปภาพระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช key card  สําหรับผูที่จะเขาใช หองเคร่ืองมือ
กลางหนาเว็บไซตวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ online 

med_56_4.1_5.5 หนังสือประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร ประจําป 2556 
 
  6. มีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
 มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนพันธกิจวิจัย และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาวิจัย (med_56_4.1_6.1) โดยการสงบันทึกขอความติดตามการสงผลงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2556 จากสถาบันยุทธศาสตร (med_56_4.1_6.2) และประเมินผลความพึงพอใจพันธกิจดาน
ก าร วิจั ย  (med_56_4.1_6.3) ปร ะ เ มิน ผลคว ามพึ งพอใ จ ก ารใ หคํ าป รึก ษ าด าน  manuscript 
(med_56_4.1_6.4)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
med_56_4.1_6.2 บันทึกขอความตดิตามการสงผลงานวิจัย   
med_56_4.1_6.3 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจพนัธกจิดานการวิจัย 
med_56_4.1_6.4 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใหคําปรึกษาดาน manuscript 

 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของคณะ 
 มีการนําผลการประเมิน เขาที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย คร้ังที่ 5/2556 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 วาระ 4.2 (med_56_4.1_7.1) โดยนําปญหาที่พบมาพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้  

1. สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณลาชา แกไขโดย สรางระบบการติดตามงานวิจัย 
2. บุคลากรฝายวิจัยไมเพียงพอ แกไขโดย ขอตําแหนงบุคลากรเพิ่มจากคณะฯ 
3. ขาดการทํางานวิจัยรวมกันระหวางภาควิชาคลินิก และพรีคลินิก แกไขโดย จัดตั้งหนวยงานเพื่อ

สรางเครือขายระหวางภาควิชาคลินิก และพรีคลินิก 
4. การตีพิมพตําราวิชาการยังมีปริมาณนอย แกไขโดยจัดทํา KM เร่ืองการเขียนหนังสือ/ตํารา เพื่อขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.1_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย คร้ังที่ 5/2556 วันที่ 12 
กรกฎาคม 2556 วาระ 4.2 

med_56_4.1_7.2 โครงการจดัอบรม และคูมือการใชระบบการรับ-สงโครงรางวิจยัในระบบ online 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_4.1_7.3 สรุปโครงการที่เสนอขอทุนในระบบ online 
med_56_4.1_7.4 สรุปปญหาของการใชระบบรับสงขอมูล 
med_56_4.1_7.5 E-mail ที่ติดตอแจงซอมปรับปรุงระบบ 
med_56_4.1_7.6 แผนการจัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมหรือโครงการของฝายวิจยัฯ ทีเ่ผยแพรบนเว็บไซด 

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
255 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 6 6 6 
ผลดําเนินการ ขอ 7 7 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร แสงซื่อ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการ 
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนนิการครบ 
5 ขอ ตามเกณฑทั่วไป 

และครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  ขอ 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตพีิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสราง
งานวิจัยและรับผิดชอบในการเผยแพรผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ การจัดทําวารสารเพื่อตีพิมพ
ผลงานวิจัย การใหทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และการยกยอง
เชิดชูเกียรตินักวิจัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป 2556  
ไดจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิชาการจํานวน 138 เร่ือง (oral จํานวน 13 เร่ือง, poster จํานวน 
34 เร่ือง R2R Forum ภาคกลาง (poster จํานวน 81 เร่ือง oral จํานวน 8 เร่ือง success story 
จํานวน 2 เร่ือง) (med_56_4.2_1.1) 

2. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย  
2.1 ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารระดับนานาชาติ  
2.2 ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย ในงานสถาปนาคณะแพทยศาสตร ประจําป 

2556 วันที่ 16 มิถุนายน 2556 (med_56_4.2_1.2) 
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3. คณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท) ฉบับพิเศษ เนื่องในวัน
สถาปนาคณะแพทยศาสตร มศว ครบรอบ 27 ป  

a. จัดทําวารสารฯ ที่ไดรับการตีพิมพแลวใน Volume 96 Suppl.1 January 2013 จํานวน 19 
เร่ือง (med_56_4.2_1.3) 

4. กองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ (Journal of Medicine and Health 
Sciences) จัดทําวารสาร 3 ฉบับตอป เพื่อตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการและผลงานวิจัย 
จํานวน 16 เร่ือง  (med_56_4.2_1.4) 

5. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรในการเขารวมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ(med_56_4.2_1.5) 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_4.2_1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประจําป 2556 

หนังสือประชุมวิชาการประจําป 2556 
med_56_4.2_1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิจัย และเพิ่มเติม 

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพบทความในวารสารระดับนานาชาติ  
ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัย 

med_56_4.2_1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารจดหมายเหตุทางการแพทย (จพสท)  
ฉบับพิเศษ 
วารสารฯ ที่ไดรับการตีพิมพ Volume 96 Suppl.1 January 2013. 
ดูวารสารฯ online ที่ http://www.jmatonline.com/index.php/jmat 

med_56_4.2_1.4 คําส่ังแตงตั้งบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสารการแพทยและวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
website วารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ  

med_56_4.2_1.5 ประกาศการใหทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาต ิ
สรุปรายชื่อผูขอทุนพัฒนาบุคลากร  ป 2556 
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 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 มีการแตงตั้ งคณ ะอนุก รรมก ารคัดสรร วิ เ คราะห  ติดตาม และประ เ มินผลงาน วิจั ย
(med_56_4.2_2.1) เพื่อวิเคราะหขอมูลผลงานตีพิมพจากงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร และนํา
ผลงานดังกลาวมาเรียบเรียงเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได โดยมีการเผยแพรเปนองคความรูที่คน
ทั่วไปเขาใจได คือ ทันยุคกับการเล้ียงลูกดวยนมแม (med_56_4.2_2.2) และงานวิจัยการบริโภคบุหร่ีใน
วัยรุน (med_56_4.2_2.3)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.2_2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรร วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลงานวิจัย 
med_56_4.2_2.2 องคความรูที่ไดจากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย เร่ือง 

ทันยุคกับการเล้ียงลูกดวยนมแม 
med_56_4.2_2.3 เอกสารหลักฐานการเผยแพรงานวิจยัการบริโภคบหุร่ีในวัยรุน   

 
 3. มีการประชาสมัพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
 มีการเผยแพรเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได ดังนี้   

1. ทันยุคกับการเล้ียงลูกดวยนมแม (med_56_4.2_3.1) โดยไดทําการเผยแพรประชาสัมพันธใน 
website ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร  
( http://www.med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=1
20&Itemid=913)  และหนังสือพิมพนครนายกนิวส ปที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจําเดือน มกราคม 2557  

2. งานวิจัยการบริโภคบุหร่ีในวัยรุน ไดทําการเผยแพรประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และ
โทรทัศน (med_56_4.2_3.2) (med_56_4.2_3.3)   

หลักฐานอางอิง : 
med_56_4.2_3.1 website งานวิจยั 

(http://www.med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=120&Itemid=913)  
หนังสือพิมพนครนายกนิวส ปที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจําเดือน มกราคม 2557 

med_56_4.2_3.2 เอกสารหลักฐานการเผยแพรงานวิจยัการบริโภคบหุร่ีในวัยรุน  
med_56_4.2_3.3 Facebook ของคลินกิฟาใส 
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 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกดิประโยชน และมกีารรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
 มีผลงานที่ไดรับการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน ในเชิงสาธารณะ
(med_56_4.2_4.1) เชิงนโยบาย (med_56_4.2_4.2) เชิงพาณิชย (med_56_4.2_4.3) และทางออมของ
งานวิจัย/งานสรางสรรค (med_56_4.2_4.4) จํานวน 27 ฉบับ  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.2_4.1 หลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก ในเชิงสาธารณะ  
med_56_4.2_4.2 หลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก ในเชิงนโยบาย   
med_56_4.2_4.3 หลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก ในเชิงพาณิชย 
med_56_4.2_4.4 หลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก ทางออมของงานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
 
 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิข์องงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

คณะแพทยศาสตรมีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ที่ 901/2556 (med_56_4.2_5.1) เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการผูประสานงานการดําเนินงานวิจยั มี
นายอดิศร แสงซื่อ และนางสาวขวัญขาว สมนึก และบันทกึขอความขออนุมัติเปล่ียนและเพิ่มรายชื่อผูประสานงาน
การดําเนินงานวิจยั เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานกับสถาบันยทุธศาสตรทางปญญาและวิจัย มศว ในกรณีที่
นักวิจยัตองการยื่นจดทะเบียนสิทธิบตัร/อนุสิทธบิัตร ตามเอกสารที่ใชและแบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร (med_56_4.2_5.2) สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ 
http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload3 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.2_5.1 คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 901/2556 
บันทกึขอความขออนุมัตเิปล่ียนและเพิ่มรายชื่อผูประสานงานการดําเนินงานวิจยั 

med_56_4.2_5.2 เอกสารทีใ่ชสําหรับจดทรัพยสินทางปญญา 
แบบฟอรมบนัทึกขอความขอใหดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา 
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 6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร 

คณะแพทยศาสตรมีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร อนสิุทธิบัตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ที่ 901/2556 (med_56_4.2_6.1) เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการผูประสานงานการดําเนินงานวิจัย มี
นายอดิศร แสงซื่อ และนางสาวขวัญขาว สมนึก และบันทึกขอความขออนุมัติเปล่ียนและเพิ่มรายชื่อผูประสานงาน
การดําเนินงานวิจัย เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานกับสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มศว ในกรณทีี่
นักวิจัยตองการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตามแบบฟอรมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
(med_56_4.2_6.2) สามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่  http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload3 
และมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง ปลอกเข็มฉีดยา 
(med_56_4.2_6.3) และ เร่ืองแผนจับปลอกเข็มฉีดยา (med_56_4.2_6.4) โดยนายแพทยทัศนัย ปริตรโต
ทกพร, และอนุสิทธิบัตร"หนากากอนามัย Germ-guard (MG-2)" (med_56_4.2_6.5) โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ และคณะฯ  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.2_6.1 - คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 901/2556 
- บันทึกขอความขออนุมัติเปล่ียนและเพิม่รายชื่อผูประสานงานการดําเนนิงานวิจัย 

med_56_4.2_6.2 - เอกสารที่ใชสําหรับจดทรัพยสินทางปญญา 
- แบบฟอรมบันทกึขอความขอใหดําเนนิการดานทรัพยสินทางปญญา 

med_56_4.2_6.3 หนังสือรับจดทะเบียนอนุสิทธบิัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง ปลอกเข็มฉีดยา โดย
นายแพทยของ นพ.ทัศนัย ปริตโตทกพร 

med_56_4.2_6.4 หนังสือรับจดทะเบียนอนุสิทธบิัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง แผนจับปลอกเข็มฉีด
ยา โดยนายแพทยของ นพ.ทัศนัย ปริตโตทกพร 

med_56_4.2_6.5 อนุสิทธิบัตร "หนากากอนามัย Germ-guard (MG-2)" โดย รองศาสตราจารย ดร.
วาสนา สุขุมศิริชาติ และคณะฯ 

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 6 6 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจยันําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร แสงซื่อ 
 
เกณฑการประเมิน 
 การแปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดย
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบนักลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 180,000 บาทข้ึนไปตอ
คน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา เทากบั 
 

 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา  

 
2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได เทากับ 

 
 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5
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ผลการดําเนินการตามเกณฑประเมิน :  
ขอมูลสวนกลางจากฝายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2556 
แหลงเงินทุนภายในสถาบัน (med_56_4.3_1-3)   22,755,076.00  บาท  
แหลงทุนภายนอกสถาบัน (med_56_4.3_4)   10,206,505.50 บาท 

          รวม        32,961,581.50  บาท 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_4.3_1 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดคณะแพทย/ศูนยการแพทยฯ ประจําป 
2556 

med_56_4.3_2 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป 2556 
med_56_4.3_3 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน ประจําป 2556 
med_56_4.3_4 โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําป 2556 

 
เกณฑการประเมิน : บาท/คน 
เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจประเมิน ประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 
เปาหมาย บาท/คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
- จํานวนเงินสนับสนุนฯ จากภายใน 
(ปงบประมาณ) 

บาท 22,650,680 28,885,005 22,755,076 

- จํานวนเงินสนับสนุนฯ จาก
ภายนอก (ปงบประมาณ) 

บาท 18,126,732.55 13,753,683 10,206,505.50 

- จํานวนเงินสนับสนุนฯ จากภายใน
และภายนอก 

บาท 40,777,412.55 42,608,688 32,961,581.50 

- จํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานอยูจริง (ปการศกึษา) 

คน 188 208 207 

จํานวนเงินสนับสนนุฯ ตออาจารย
ประจํา 

บาท/คน 216,901.13 204,849.47 159,234.69 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจประเมิน ประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    

 
 
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร 
การคิดรอบป : ปปฏิทิน / ปการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร แสงซื่อ 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังนี ้
 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

 
วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนกัของงานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

ที่ตีพิมพหรือเผยแพร x 100 
 อาจารยประจําและนกัวิจยัประจําทั้งหมด 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศกึษา 2556 คณะแพทยศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน 
226.50 คน โดยมีผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพรวม 88 ชิ้น คิดเปนรอยละของผลงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพรตามเกณฑ = 35.43 (ผลรวมถวงน้ําหนกั/จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด*100) 
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ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพมิพ 
ลําดบั

ท่ี รายการขอมลูพื้นฐาน คา
นํ้าหนัก 

จํานวนช้ินงานในป
การศกึษา 2556 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั
ประจําทั้งหมด 

(คน) 226.50  

  - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  (คน) 226.50  
 - จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  (คน) 207  
 - จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  (คน) 19.50  
 - จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด  (คน) -  
 - จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง  (คน) -  
 - จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ  (คน) -  
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพ (อาจารยประจําและนกัวิจัย รวม
ลาศึกษาตอ) 

(ชิ้นงาน) -  

   - จํานวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

0.25 - - 

   - จํานวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

0.25 - - 

   - จํานวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI  

0.25 9 2.25 

   - จํานวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏในประกาศของ สมศ.  

0.50 2 1 

   - จํานวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  

0.75 - - 
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ลําดบั
ท่ี รายการขอมลูพื้นฐาน 

คา
นํ้าหนัก 

จํานวนช้ินงานในป
การศกึษา 2556 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

  - จํานวนการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 4 (Q4) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ  

1.00 - - 

  - จํานวนการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 (Q3) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ  

1.00 - - 

  - จํานวนการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 2 (Q2) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ  

1.00 - - 

  - จํานวนการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 (Q1) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ  

1.00 - - 

  - จํานวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI  

1.00 - - 

  - จํานวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มี
ชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล 
Scopus  

1.00 77 77 

3 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่ (ชิ้นงาน) - - 
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ลําดบั
ท่ี รายการขอมลูพื้นฐาน 

คา
นํ้าหนัก 

จํานวนช้ินงานในป
การศกึษา 2556 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

เผยแพร  
      - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ

เผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.125 - - 

       - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ  

0.25 - - 

  - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ  

0.50 - - 

  - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  

0.75 - - 

      - จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับนานาชาติ  

1.00 - - 

ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 80.25 
 
 
รายการหลกัฐานอางอิง 
5.1 รายชื่อของอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2556 (รหัสเอกสาร med_56_5.1_1) 
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5.2 ตารางรายชื่อที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI (คาน้ําหนัก 0.25) จํานวน 9 เร่ือง 

ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

1 Overweight, obesity and sickness absence 
among the workers in an automotive parts 
factory 

Premyot Piemnithikul, Adul 
Bandhukul, Suthee 
Rattanamongkolgul 

Journal of Medicine and Health 
Sciences 
(Vol.20 No.1 April 2013) p.21-28 

อยูในฐานขอมูล TCI  med_56_5.2_1 

2 The Comparative studies of Treatment 
Outcomes of Diabetes Thai patients in HRH 
Princess Mahachakri Sirindhorn Medical Center 
Using The ADA 2008 guideline 

Chaturon Tangsangwornthamma, 
Somsak Wasuwithitgul, Suthee 
Rattanamongkolgul 

Journal of Medicine and Health 
Sciences 
(Vol.20 No.1 April 2013) p.29-40 

อยูในฐานขอมูล TCI med_56_5.2_2 

3 Prevalence of obstructive sleep apnea in 
pregnancy 

Pawin Puapornpong, Chairat 
Neruntarat 

Journal of Medicine and Health 
Sciences 
(Vol.20 No.1 April 2013) p.41-45 

อยูในฐานขอมูล TCI med_56_5.2_3 

4 Mother’s knowledge, latch score and 
satisfaction after development of the 
breastfeeding support service in HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Medical Center 

Nongyao Baiya, Sukwadee 
Ketsuwan, Namtip Pachaiyapoom, 
Pawin Puapornpong 

Journal of Medicine and Health 
Sciences 
(Vol. 20 No.2 August 2013) p.17-23 

อยูในฐานขอมูล TCI med_56_5.2_4 

5 Etiology of upper gastrointestinal bleeding at 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical 
Center 

Chatchawan Wongjitrat, Nattakarn 
Wongjitrat 

Journal of Medicine and Health 
Sciences 
(Vol.20 No.1 April 2013) p.46-52 

อยูในฐานขอมูล TCI med_56_5.2_5 
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ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

6 Reliability of the noncontact tonometer (Nidek 
NT-3000) 

Arunee Tangsirichaipong Journal of Medicine and Health 
Sciences 
(Vol. 20 No.3 December 2013) p.35-
41 

อยูในฐานขอมูล TCI med_56_5.2_6 

7 การสํารวจความคิดเห็นของแพทยผูเช่ียวชาญ
ทางดานอาชีวเชศาสตรเก่ียวกับสมรรถนะของแพทย
อาชีวเวชศาสตรในประเทศ 
ไทยดวยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

นพ.สุธีร รัตนะมงคลกุล Thammasat Medical Jounal, 
Vol.13 No. 2, April-June 2013 

อยูในฐานขอมูล TCI med_56_5.2_7 

8 Prevalence and Risk Factors of Mild Cognitive 
Impairment in Menopausal Women at HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical 
Center 

Thanupat Deetong-on ,  
Pawin Puapornpong ,  
Somphoch Pumipichet ,  
Songpoom Benyakorn *,  
Maethaphan Kitporntheranunt ,  
Kittipong Kongsomboon  

 Thai Journal of Obstetrics and 
Gynaecology , July 2013, Vol. 21, 
pp. 110-116 

อยูในฐานขอมูล TCI med_56_5.2_8 

9 A rat walking behavior classification by body 
length measurement 

Chanchanachitkul  W, 
Nanthiyanuragsa 
P, Rodamporn S, Thongsaard W. 

The 2013 Biomedical Engineering 
International Conference 
(BMEiCON-2013) 

Conference med_56_5.2_9 
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5.3 ตารางรายชื่อที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.50) จํานวน  2 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 
ช่ือเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

1 Screening and Characterization of Lactic 
Acid Bacteria from Animal Faeces for 
Probiotic Properties 
 

Tanatip Thamacharoensuk, 
Nuttha Thongchul, Malai 
Taweechotipatr, Vasana Tolieng, 
Kentaro Kodama, Somboon 
Tanasupawat 

The Thai Journal of Veterinary 
Medicine Vol 43, No 4 (2013)  

 med_56_5.3_1 
 

2 Antiparasitic Efficacy of 10% w/v Fipronil 
Spot-on (Fiproline Spot-on) against 
Experimental Tick (Rhipicephalus 
sanguineus) Infestations on Dogs 

Sonthaya Tiawsirisup, Kanokwan 
Thiansirikhun, Kanoksak 
Thanadumkerng, Nuttika 
Pastarapatee, Nunaree 
Trirattananuwong, Wilai 
Rattanatayarom 

The Thai Journal of Veterinary 
Medicine Vol 43, No 2 (2013) 

 med_56_5.3_2 
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5.4 ตารางรายชื่อที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75) จํานวน 0 เร่ือง 

 
5.5 ตารางรายชื่อที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ในควอไทลที่ 1-4 ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus  
(คาน้ําหนัก 1.00)  จํานวน 77 เร่ือง 

ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

1 Nipple length and its relation to success in 
breastfeeding. 

Pawin Puapornpong,  
Kasem Raungrongmorakot, 
Panwara Paritkul, Sukwadee 
Ketsuwan, Sinutchanan Wongin  

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S1-4. 

 med_56_5.5_1 

2 Early, continuous, passive motion following 
flexor tendon repair in zone-II: using an 
originally invented passive  motion device. 

Niyom Laoopugsin, Arunwongse 
Thepchatri, Pawaris Sukavanich 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S5-11. 

 med_56_5.5_2 

3 Use of Computational Fluid Dynamics Nasal Visan Mahasittiwat, Khaisang J Med Assoc Thai 2013; 96:  med_56_5.5_3 

ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

-ไมม-ี 
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ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

Airflow Measurement to Design Septoplasty: 
A Pilot Study 

Hemtiwakorn, Chuchart 
Pintavirooj 

(Suppl. 1): S12-S17. 

4 Allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation for children with severe 
aplastic anemia. 

Sakara Hutspardol, Nongnuch 
Sirachainan, Usanarat 
Anurathapan, Samart 
Pakakasama, Duantida Songdej, 
Ampaiwan Chuansumrit, 
Somtawin Sirireung, Wanpen 
Panthangkool, Suradej Hongeng 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S18-S24. 

 med_56_5.5_4 

5 Infant Growth Rates Predict Childhood 
Obesity in Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, 
Thailand 

Kittipong Kongsomboon J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S25-S29. 

 med_56_5.5_5 

6 Development and validation of the body 
image scale among Thai breast cancer 
patients. 

Dolrudee Songtish, Prakobkiat 
Hirunwiwatkul 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S30-S39. 

 med_56_5.5_6 

7 Protective effect of Phyllanthus emblica fruit 
extract against hydrogen  peroxide - 
induced endothelial cell  death. 

Sudjai Wongpradabchai, Linda 
Chularojmontri, Srichan 
Phornchirasilp, Suvara K 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S40-S48. 

 med_56_5.5_7 
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ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

Wattanapitayakul 
8 A survey of birthmarks and cutaneous skin 

lesions in newborns. 
Suthida Chaithirayanon, Amornsri 
Chunharas 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S49-S53. 

 med_56_5.5_8 

9 CTLA-4 and its ligands on the surface of T- 
and B-lymphocyte subsets in chronic 
hepatitis B virus infection. 

Chatchawan Wongjitrat, Suchitra 
Sukwit, Thippawan Chuenchitra, 
Patcharin Seangjaruk, 
PornparnRojanasang,  Pornsuk 
Romputtan, Surangrat 
Srisurapanon 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S54-S59. 

 med_56_5.5_9 

10 An optimal cut-off point of serum C-reactive 
protein in prediction of neonatal sepsis. 

Suppawat Boonkasidecha, 
Jantana Panburana, Somboon 
Chansakulporn, Banchaun 
Benjasuwantep, Kittipong 
Kongsomboon 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S65-S70. 

 med_56_5.5_10 

11 Expressional changes of carbamoyl 
phosphate synthetase and glutamine 
synthetase in the liver of rat with 
thioacetamide-induced cirrhosis. 

Montinee Khunvirojpanich, 
Somkiat Wattanasirichaigoon, 
Wisuit Pradidarcheep 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S71-S77. 

 med_56_5.5_11 

12 Trends in tobacco use among Thai Tawima Sirirassamee, Buppha J Med Assoc Thai 2013; 96:  med_56_5.5_12 
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ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

adolescents. Sirirassamee (Suppl. 1): S78-S84. 
13 Effect of Thunbergia Laurifolia Extract on 

Extracellular Dopamine Level in Rat Nucleus 
Accumbens  

Watchareewan Thongsaard, 
Charles Marsden  

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S85-S89. 

 med_56_5.5_13 

14 Effects of mindfulness meditation on serum 
cortisol of medical students. 

Wanpen Turakitwanakan, 
Chantana Mekseepralard, 
Panaree Busarakumtragul 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S90-S.95. 

 med_56_5.5_14 

15 Home-made rapid urease test compared 
with commercial kit for diagnosis of 
Helicobacter pylori infection. 

Chatchawan Wongjitrat, 
Nattakarn Wongjitrat 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S96-S.100. 

 med_56_5.5_15 

16 Open tennis elbow release surgery (in 
chronic case). 

Yingyong Torudom, Arunwong 
Thepchatri 

J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S101-S103. 

 med_56_5.5_16 

17 Minimally invasive palatal surgery for 
obstructive sleep apnea. 

Jarinratn Sirirattanapan J Med Assoc Thai 2013; 96: 
(Suppl. 1): S108-S114. 

 med_56_5.5_17 

18 Cost evaluation of corneal ulcer treatment. Kosol Kampitak, Sureeporn 
Patrasuwan, Kittipong 
Kongsomboon 

J Med Assoc Thai 2013; 96(4): 
456-9. 

 med_56_5.5_18 

19 The correlation of parathyroid hormone and 
heart rate variability in CAPD patients. 

Weerasak Ussawawongaraya, 
Nuntana Spilles, Sirinun 

J Med Assoc Thai 2013; 96(5): 
595-602. 

 med_56_5.5_19 
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ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

Nilwarangkoon, Amporn 
Jariyapongskul 

20 The Specimen Handling of GI Mucosal 
Biopsy: 
A Simple and Effective Quality Improvement 
Initiative 

Therdkiat Trongwongsa, Jantima 
Tanboon, Akarin Nimmannit, 
Ananya Pongpaibul 

J Med Assoc Thai 2013; 96(10): 
1374-9.  

 med_56_5.5_20 

21 The influence of MR imaging on changes in 
patient counseling in obstetric patients with 
suspected fetal anomalies by ultrasound. 

Vithya Varavithya, Sith 
Phongkitkarun, Kasem 
Raungrongmorakot, Jittima 
Rujiwetpongstorn, Apichart 
Chittacharoen 

J Med Assoc Thai 2013; 96(7): 
839-48. 

 med_56_5.5_21 

22 Phyllanthus emblica L. Enhances Human 
Umbilical Vein Endothelial Wound Healing 
and Sprouting. 

Linda Chularojmontri, Maneewan 
Suwatronnakorn, and Suvara K. 
Wattanapitayakul  

Evidence-Based Complementary 
and Alternative Medicine Volume 
2013 

 med_56_5.5_22 

23 Pummelo protects Doxorubicin-induced 
cardiac cell death by reducing oxidative 
stress, modifying glutathione transferase 
expression, and preventing cellular 
senescence. 

L. Chularojmontri, O. 
Gerdprasert, and S.K. 
Wattanapitayakul 

Evidence-Based Complementary 
and Alternative Medicine Volume 
2013 

 med_56_5.5_23 
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ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

24 Overweight/Obesity and related factors 
among thai medical students. 

Chatchai Ekpanyaskul, Pornchai 
Sithisarankul, and Somkiat 
Wattanasirichaigoon 

Asia-Pacific Journal of Public 
Health 25(2) 170-180.  

 med_56_5.5_24 

25 A randomized controlled trial of 
electroacupuncture at body acupoints and 
Fenglong for regulating serum lipids in 
dyslipidemic patients in Thailand 

Lakkana Rerksuppaphol, 
Sanguansak Rerksuppaphol 

Complementary Therapies in 
Clinical Practice (2013) 1-6 

 med_56_5.5_25 

26 Optimal cut-off points of weight for height, 
waist circumference and waist-to-height 
ratio for defining overweight and obesity in 
Thai school-aged children 

Sanguansak Rerksuppaphol,  
Lakkana Rerksuppaphol 

JRHS 2013: 13(1): 13-18  med_56_5.5_26 

27 Morphology and Histology of the Adult 
Paramphistomum gracile Fischoeder, 1901. 

Busaba Panyarachun, Arin 
Ngamniyom, Prasert Sobhon, 
Panat Anuracpreeda 

Journal of Veterinary Science 
(2013), 14(4), 425-432 

 med_56_5.5_27 

28 Determination of sex from the proximal hand 
phalanges in a Thai population  

Pasuk Mahakkanukrauh, Pongsak 
Khanpetch, Sukon 
Prasitwattanseree, D. Troy Case 

Forensic Science International 
226 (2013) 208-215 

 med_56_5.5_28 

29 Expression Levels of Litopenaeus vannamei 
Toll in the Whiteleg shrimp (L. vannamei) in 

Raksawan Poonkhum, Gun 
Anantasomboon, Chutima Srisuk, 

Journal of Biological Sciences 13 
(2): 58-66, 2013 

 med_56_5.5_29 
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ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ป 
สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือ
ช่ือวารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

อยูในฐานขอมูล รหัสเอกสาร 

Response to Different Routes of Yello Head 
Virus Infection 

Arin Ngamniyom, Parin 
Chaivisuthagnkura and Boonsirm 
Withyachumnarmkul 

30 Effect of amphetamine on the clock gene 
expression in rat striatum 

Prapimpun Wongchitrat, Sujira 
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 med_56_5.5_76 

77 A randomized controlled trial of chelated 
zinc  for prevention of the common cold in 
Thai school children. 

Rerksuppaphol S,  
Rerksuppaphol L. 

Paediatr Int Child Health. 2013 
Aug;33(3):145-50. 

 med_56_5.5_77 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 80.25 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย รอยละ 20.00 20.00 20.00 
- ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิพ
หรือเผยแพร 

คะแนน 101.75 81 80.25 

- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 220 227.50 226.50 
รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตพีิมพหรือเผยแพร
ตอจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด 

รอยละ 46.25 35.60 35.43 

คะแนนประเมิน (รอยละ 20 เทากับ 5  คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
การคิดรอบป : ปปฏิทิน / ปการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร แสงซื่อ 
 
วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (ปปฏิทิน) 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําทั้งหมด (ปการศกึษา) 

หมายเหตุ  
 การนับรอบเวลาใชปปฏิทิน เปนตัวตัง้ และใชปการศึกษา เปนตัวหาร 

เกณฑการประเมิน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศกึษา 2556 คณะแพทยศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน 
226.50 คน โดยมีผลงานวิจัย /งานสรางสรรค ของอาจารยที่นําไปใชประโยชน รวม 17 ชิ้น เทากับรอยละ 
7.51 มีคาเทากับ 1.88 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการตีพมิพ 
ลําดบั

ท่ี 
ผลงานของผูสําเร็จการศกึษา 
ระดับปริญญาโทท่ีตีพิมพใน 

หนวยวัด ปการศึกษา 2556 

1 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด  คน 226.50 
2 จํานวนนักวิจยัประจําทั้งหมด  คน - 
3 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง  คน 207 
4 จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏิบัติงานจริง  คน - 
5 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศกึษาตอ  คน 19.50 
6 จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาตอ  คน - 
7 จํานวนรวมของงานวิจัยทีน่ําไปใชประโยชน  ชิ้นงาน 17 
8 จํานวนรวมของงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  ชิ้นงาน - 

รวมจํานวนรวมของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 17 
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รายการหลักฐานอางอิง 
6.1 รายชื่อของอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2556 (รหัสเอกสาร med_56_6.1_1) 

 
6.2 สรุปผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ปการศึกษา 2556 จํานวน 17 เร่ือง 

ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

1. แผนจับปลอกเข็ม
ฉีดยานิรภัยในเวช
ปฏิบัติ 

นพ.ทัศนยั  
ปริตโตทกพร 

โรงพยาบาล
องครักษ จังหวัด
นครนายก  
1 พ.ย.56-
ปจจบุัน 

เชิงสาธารณะ 
 
 

พยาบาลสามารถนําไปใชในการเก็บเข็มฉีดยาทําใหลด
อุบัติการณการถกูเข็มตํา 
 

med_56_6.2_1 

2. Antiparasitic 
Efficacy of 10% 
w/v Fipronil Spot-
on (Fiproline-
Spot-on) against 

รศ.ดร.วิไล 
รัตนตยารมณ 

บริษัท ไทนาโอ
กะ ฟารมาซูติ
คอล จํากัด 
26 ก.ค.56- 
ปจจบุัน 

เชิงพาณิชย บริษัททราบวาผลิตภัณฑ ฟโปรไลน สปอต-ออน ที่ผานการ
ทดสอบโดยทีมวิจัยมีประสิทธิภาพในการกําจัดและปองกนั
เห็บ Rhipicephalus sanguineus บนตัวสุนัขไดถึงรอยละ 
100 ซึ่งขอมูลดังกลาวทําใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑที่
ไดรับการรับรองคุณภาพจากงานวิจยั 

med_56_6.2_2 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 141 

 

ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

Experiment Tick 
(Rhipicephallus 
sanguineus) 
Infestations on 
Dogs 

3. The comparative 
study of 
depression 
between gifted 
children and 
normal children 

รศ.พญ.วันเพญ็  
ธุรกิตตวัณณการ 

โรงเรียนอนบุาล
องครักษ จังหวัด
นครนายก 
ม.ค.56-ปจจุบนั 

การใช
ประโยชน
ทางออมของ
งานวิจัย/งาน
สรางสรรค 

ทําใหครูมีความเขาใจในเดก็ทีเ่รียนหนังสือเกง (gifted) วามี
ความออนไหวและซึมเศราไดงาย  
 

med_56_6.2_3 

4. The Influence of 
MR Imaging on 
Changes in 

ผศ.นพ.วิทย  
วราวิทย 

บริษัท รัชวิภา 
เอ็ม อาร ไอ เซ็น
เตอร จํากัด 

เชิงสาธารณะ ใหขอมูลแกแพทยผูสงตรวจ MRI ของทารกในครรภทราบถึง
ประโยชนที่ไดจากการตรวจ 

med_56_6.2_4 
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ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

Patient 
Counseling in 
Obstetric 
patients with 
Suspected Petal 
Anomalies by 
Ultrasound 
 

1 ก.ย.56- 
ปจจบุัน 

5. A herbal 
medicine used in 
the treatment of 
addiction mimics 
the action of 
amphetamine on 

รศ.ดร.วัชรีวรรณ 
ทองสะอาด 

หนวยงานการ
พัฒนาระบบการ
ดูแลผูมีปญหา
การดื่มสุรา 
(ผสร.) อาคาร
อุบลรัตนราช

เชิงสาธารณะ หนวยงานสามารถนําผลงานวิจัยไปแนะนําใหผูปวยทีต่ิดสาร
เสพติดที่อยากเลิก หันมาดื่มสารสมุนไพรรางจืดทดแทน เพื่อ
ทําใหคอยๆ คลายอาการอยากยาเสพติดได กอใหเกิดผลดีใน
ดานเศรษฐกจิ มีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

med_56_6.2_5 
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ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

in vitro rat striatal 
dopamine 
release.  

กัญญา ชั้น 3 รพ.
สวนปรุง อ.เมือง 
จ.เชยีงใหม17 
ตุลาคม 2556 – 
ปจจบุัน 

6. Anti-
inflammatory 
activities of 
Lactobacilli 
isolated from 
infant feces on 
tumor production 

อ.ดร.มาลัย  
ทวีโชติภัทร 

บริษัท ไบโอแอม 
จํากัด 
1 พ.ย.56   
จนถึงปจจุบัน 

เชิงพาณิชย บริษัทนําสายพันธจุลินทรียโพรไบโอติกไปพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม 

med_56_6.2_6 

7. Effect of 
Thunbergia 

รศ.ดร.วัชรีวรรณ 
ทองสะอาด 

หนวยงานการ
พัฒนาระบบการ

เชิงสาธารณะ หนวยงานนําขอมูลสมุนไพรจากงานวิจยันี้ไปแนะนําใหผูปวย
ที่ติดสารเสพติดใชทดแทนอาการอยากยาเสพติดและชวยลด

med_56_6.2_7 
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ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

laurifolia extract 
on extracellular 
dopamine level 
in rat nucleus 
accumbens.  

ดูแลผูมีปญหา
การดื่มสุรา 
(ผสร.) อาคาร
อุบลรัตนราช
กัญญา ชั้น 3 รพ.
สวนปรุง อ.เมือง 
จ.เชยีงใหม 
18 พ.ย.56-
ปจจบุัน 

ความรุนแรงของพิษจากสารเสพติด ลดอาการมืนเมาและลด
อาการขางเคียงอันไมพึงประสงคตางๆ  

8. Water Quality 
Index of San 
Saeb Canal 

รศ.วิภาวี   
อนุพันธพิศิษฐ 

ประธานชุมชน
และผูใหญบาน 
หมูที่ 6 ตําบล
บางน้ําเปร้ียว  
8 พ.ค.56 

เชิงนโยบาย หนวยงานนําไปใชในการกําหนดนโยบายการบําบัดน้ําเสีย
ภายในชุมชน 

med_56_6.2_8 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 145 

 

ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

9. Water Quality 
Index of San 
Saeb Canal 

รศ.วิภาวี   
อนุพันธพิศิษฐ 

ประธานชุมชน
และผูใหญบาน 
หมูที่ 6 ตําบล
บางน้ําเปร้ียว  
8 พ.ค.56 

เชิงพานิชย หนวยงานจําหนายผลิตภัณฑน้ําหมักชีวภาพทําใหสามารถ
สรางรายไดใหแกชุมชน 

med_56_6.2_9 

10. Colorimetric 
DNA based 
biosensor 
combined with 
loop-mediated 
isothermal 
amplification for 
detection of 
Mycobacterium 

ดร.ธงชัย แกวพนิิจ
, รศ.ดร.สมชาย 
สันติวัฒนกุล,  
รศ.ดร.โกสุม จันทร
ศิริ 

สํานักวัณโรค 
ตุลาคม 2555 –
ธันวาคม 2558 
 

เชิงสาธารณะ สํานักวัณโรคไดนําชุดตรวจดีเอ็นเอไบโอเซนเซอรแบบแถบ
สีมาใชในการตรวจหาเชื้อวัณโรค 

med_56_6.2_10 
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ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

tuberculosis by 
using gold 
nanoprobe 
aggregation  

11. การรับรูเกีย่วกับ
กระบวนการ
เปล่ียนแปลงและ
การปรับตัวเม่ือเขา
สูวัยเจริญพันธุของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
และมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ในจังหวัด
กาญจนบุรี 

รศ.พญ.ทวิมา   
ศิริรัศมี 

โรงเรียนอนบุาล 
องครักษ, 
พฤษภาคม 2555 
จนถึงปจจุบัน 

เชิงนโยบาย ใชในการกําหนดนโยบายการดูแลนักเรียนทีเ่ร่ิมเขาสูวัยรุน
เพื่อลดปญหาการปรับตัวเม่ือเขาสูวัยรุนในนักเรียน 

med_56_6.2_11 
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ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

12. Prevalence and 
clinical 
characteristics of 
attention deficit 
hyperactivity 
disorder among 
primary school 
students in 
Bangkok 

ผศ.พญ.บานชื่น  
เบญจสุวรรณเทพ 

โรงเรียนอนบุาล 
องครักษ, 
พฤษภาคม 2555 
จนถึงปจจุบัน 

เชิงนโยบาย โดยนําไปปรับใชในการกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคซน สมาธิส้ัน 

med_56_6.2_12 

13. Effect of Nicotine 
Ploestex gum on 
smoking 
cessation and 
quality of life 

ผศ.นพ.สุทัศน   
รุงเรืองหิรัญญา 

เครือขายวิชาชพี
สุขภาพเพือ่
สังคมไทยปลอด
บุหร่ี 
ธันวาคม 2555  

เชิงสาธารณะ เพื่อใชเปนคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีแกผูสูบบุหร่ี ซึ่งชวยทาํให
ผูสูบบุหร่ีไดทราบทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนในการเลิกบุหร่ี 

med_56_6.2_13 
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ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

จนถึงปจจุบัน 
 
 

14. Efficacy of fresh 
lime for smoking 
cessation 

ผศ.นพ.สุทัศน   
รุงเรืองหิรัญญา 

เครือขายวิชาชพี
สุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอด
บุหร่ี 
ธันวาคม 2555  
จนถึงปจจุบัน 

เชิงสาธารณะ เพื่อใชเปนคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีแกผูสูบบุหร่ี ซึ่งผูสูบบหุร่ี
สามารถใชน้ํามะนาวสดเปนทางเลือกในการเลิกบหุร่ี 

med_56_6.2_14 

15. แผนจับปลอกเข็ม
ฉีดยานิรภัยในเวช
ปฏิบัติ 

นพ.ทัศนยั  
ปริตโตทกพร 

โรงพยาบาล
องครักษ จังหวัด
นครนายก 1 
พ.ย.56-ปจจบุัน 
 

เชิงนโยบาย โรงพยาบาลหรือหนวยงาน สามารถใชงานวิจัยนีเ้ปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

med_56_6.2_15 
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ลําดบั
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
ช่ือเจาของ

ผลงาน (อาจารย/
นักวิจัย) 

หนวยงาน/
องคกรท่ี
นําไปใช

ประโยชน และ
เดือน-ป พ.ศ.ท่ี
ใชประโยชน  

ลักษณะการ
ใชประโยชน 

ผลท่ีเกิดจากการนําผลงาน วิจัยไปใชประโยชน รหัสเอกสาร 

16. แผนจับปลอกเข็ม
ฉีดยานิรภัยในเวช
ปฏิบัติ 

นพ.ทัศนยั  
ปริตโตทกพร 

โรงพยาบาล
องครักษ จังหวัด
นครนายกเชิง1 
พ.ย.56-ปจจบุัน 

ทางออมของ
งานวิจัย 

เปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ สรางความสุข
ในการทํางานการพยาบาล ทําใหเกิดความม่ันใจจาการถอด
หัวเข็ม และใสหัวเข็มฉีดยาวาตัวผูปฎิบัติจะปลอดภัยจาก
การทํางานโดยไมตองกงัวลวาจะถูกเข็มตําขณะถอดหรือใส
หัวเข็ม 

med_56_6.2_16 

17. Antimicrobial 
and Antioxidant 
Activities of 
Traitional Thai 
Herbal 
Remedies for 
Aphthous Ulcers: 
Phytotherary 
Research  

รศ.ดร.จันทนา 
เมฆสีประหลาด 

บริษัท ขาวละออ
เภสัช จํากดั 

เชิงพาณิชย บริษัทมีผลิตภัณฑรักษาแผลในปากที่มีผลงานการศึกษา
คุณภาพรองรับและสรางรายไดเพิ่มข้ึนแกกจิการ 

med_56_6.2_17 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย รอยละ 20.00 20.00 20.00 
- ผลรวมของจํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน ผลงาน 27 34 17 
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 220 227.50 226.50 
รอยละงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 

รอยละ 12.27 14.95 7.51 

คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 20 เทากบั 5 คะแนน) คะแนน 3.07 3.74 1.88 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
การคิดรอบป : ปปฏิทิน / ปการศกึษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ 
ผูรายงานผล : คุณอดิศร แสงซื่อ 
 
 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคณุภาพ (ปปฏิทนิ) 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําทั้งหมด (ปการศกึษา) 

หมายเหตุ  
 การนับรอบเวลาใชปปฏิทิน เปนตัวตั้ง และใชปการศึกษา เปนตัวหาร 

 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศกึษา 2556 คณะแพทยศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํานับรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน 
226.50 คน โดยมีผลงานวิชาการของอาจารยและนักวิจยัที่ไดรับการรับรองคุณภาพรวม 22 ชิ้น เทากับ คิด
เปนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 5.96 มีคาเทากับ 2.98 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานวิชาการของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
ลําดบั

ท่ี รายการขอมลูพื้นฐาน คานํ้าหนัก จํานวน (ช่ินงาน)       
ปการศึกษา 2556 

ผลรวมคา
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด  คน 226.50  
2 จํานวนนักวิจยัประจําทั้งหมด  คน -  
3 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง  คน 207  
4 จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏิบัติงานจริง  คน -  
5 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  คน 19.50  
6 จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาตอ  คน -  

7 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับ
การรับรองคุณภาพ 

ชิ้นงาน 22  
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ลําดบั
ท่ี รายการขอมลูพื้นฐาน คานํ้าหนัก จํานวน (ช่ินงาน)       

ปการศึกษา 2556 

ผลรวมคา
นํ้าหนัก 

 
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับชาติ  
0.25 7 1.75 

 
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ  
0.50 5 2.50 

 
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอาน

โดยผูทรงคณุวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด  

0.75 3 2.25 

 

- ตําราหรือหนังสือทีใ่ชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคณุภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ  

1.00 7 7.00 

ผลรวมท้ังหมด 13.50 
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รายการหลักฐานอางอิง 
7.1 รายชื่อของอาจารยประจําทั้งหมด ปการศึกษา 2556 (รหัสเอกสาร med_56_7.1_1) 
 

7.2 บทความวิชาการของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ (คานํ้าหนัก 0.25) จํานวน 7 เร่ือง        

ลําดับที่ 
 ช่ือบทความวิชาการ 

ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ
การตีพิมพ ปที/่ฉบับที่วัน-เดือน-ป ที่

ตีพิมพ และเลขหนา 
อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

1 Tramadol-induced Stevens-Johnson syndrome Piyakan Limtanyakul, Piyakorn 
Poonyam, Rithee Smithrithee, Mana 
Taweevisit 

Journal of Medicine and Health 
Sciences (Vol. 20 No.2 August 
2013) p.4-8 

TCI (กลุมที่ 1) med_56_7.2_1 

2 Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) 
technique for the detection of Mycobacterium 
tuberculosis complex 

Thongchai Kaewphinit, Somchai 
Santiwatanakul, Kosum Chansiri 

Journal of Medicine and Health 
Sciences (Vol.20 No.1 April 2013) 
p.13-20 

TCI (กลุมที่ 1) med_56_7.2_2 

3 Tongue-tie and breastfeeding Pawin Puapornpong Journal of Medicine and Health 
Sciences (Vol. 20 No.3 December 
2013) p.10-15 

TCI (กลุมที่ 1) med_56_7.2_3 

4 Hemangiolymphangioma of the floor of mouth: 
a case report and literature review 

Niran Hunchaisri Journal of Medicine and Health 
Sciences (Vol. 20 No.3 December 
2013) p.4-9 

TCI (กลุมที่ 1) med_56_7.2_4 

5 NEW INVENTED WIRING DEVICE FOR 
ORTHOPAEDIC SURGERY 

Visit Rungsinaporn วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) Vol 
5, No 10 (2013) 

TCI med_56_7.2_5 
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ลําดับที่ 
 ช่ือบทความวิชาการ ช่ือเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ
การตีพิมพ ปที/่ฉบับที่วัน-เดือน-ป ที่

ตีพิมพ และเลขหนา 
อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

6 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเคล่ือนไหวผิดปกติ พญ.กุลธิดา เมธาวศิน วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
North-Eastern Thai Journal of 
Neuroscience 
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 
2556) 

TCI med_56_7.2_6 

7 การรักษาโรคพารคินสัน พญ.กุลธิดา เมธาวศิน วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
North-Eastern Thai Journal of 
Neuroscience 
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 
2556) 

TCI med_56_7.2_7 

 
 
 
 
 
 
\ 
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7.3 บทความวิชาการของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการตพีิมพในวารสารระดับนานาชาติ (คานํ้าหนัก 0.50) จํานวน 5 เร่ือง         

ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิชาการ ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ
การตีพิมพ ปที/่ฉบับที่วัน-เดือน-ป ที่

ตีพิมพ และเลขหนา 
อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

1 Early Onset and Rapid Progression of 
Glaucoma in a Neonate with Sturge-Weber 
Syndrome 

Chaithirayanon S,  
Boonyaleephan S, Treesirichod 
A, Siripornpanich V. 

J Med Assoc Thai. 2013  Mar; 
96(3):374-7. 

Scopus med_56_7.3_1 

2 Posterolateral rotatory instability from multiple 
steroids injections for tennis elbow: a case 
report. 

Chanlalit C, Limsricharoen W. J Med Assoc Thai. 2013 Jan; 96 
Suppl 1:S104-7. 

Scopus med_56_7.3_2 

3 Pseudoathetosis: Three cases of delayed-
onset movement disorder 

Methawasin, K., 
Phanthumchinda, K., Kaufman, 
L. 

Neurology Asia 2013; 18(2) : 217 – 
223 

Scopus med_56_7.3_3 

4 Autophagy in epithelial homeostasis and 
defense 

Sukseree S, Eckhart L, 
Tschachler E, Watanapokasin R 

Front Biosci (Elite Ed). 2013 Jun 1; 
5:1000-10. 

Scopus med_56_7.3_4 

5. A Guideline for Reinforcing Water Based 
Community’s Economic Strength 

Chiratus Ratanamaneichat, 
Senee Suwandee, Vipavee 
Anupunpisit, Revadee 
Annannab, Pavana Mentara, 
Asanee Nimnoun, Piyanan 
Boonpen 

Procedia  Social and Behavioral 
Sciences 88 (2013) 173-178 

 med_56_7.3_5 
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7.4 ตําราหรือหนังสือของอาจารยและนักวิจัยที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (คานํ้าหนัก 0.75) จํานวน 3 เร่ือง  

ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิชาการ ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ
การตีพิมพ ปที/่ฉบับทีว่ัน-เดือน-ป ที่

ตีพิมพ และเลขหนา 
อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

1. หนังสือ เร่ือง มหกายวิภาคศาสตร-เนื้อเย่ือ
วิทยาของระบบกลามเนื้อและกระดูก 
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7.5 ตําราหรือหนังสือของอาจารยและนักวิจัยที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (คานํ้าหนัก 1.00) จํานวน 7 เร่ือง 

ลําดับที่ 
 

ช่ือบทความวิชาการ ช่ือเจาของผลงาน 
และผูรวม 

ช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ
การตีพิมพ ปที/่ฉบับที่วัน-เดือน-ป ที่

ตีพิมพ และเลขหนา 
อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

1 Hyperglycemic Emergencies. สมลักษณ จึงสมาน ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน.กรุงเทพฯ: 
โครงการตํารา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552. 
หนา 457-472.  

ประกอบการขอตําแหนง
รองศาสตราจารย 

med_56_7.5_1 
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ลําดับที่ 
 ช่ือบทความวิชาการ ช่ือเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ
การตีพิมพ ปที/่ฉบับที่วัน-เดือน-ป ที่

ตีพิมพ และเลขหนา 
อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

 Hypoglycemia in Diabetes Patients สมลักษณ จึงสมาน ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน.กรุงเทพฯ: 
โครงการตํารา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552. 
หนา 473-484.  

  

 Adrenal Crisis สมลักษณ จึงสมาน ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน.กรุงเทพฯ: 
โครงการตํารา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552. 
หนา 485-500.  

  

 Thyroid Storm สมลักษณ จึงสมาน ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน.กรุงเทพฯ: 
โครงการตํารา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552. 
หนา 501-516.  

  

 Myxedema Coma สมลักษณ จึงสมาน ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน.กรุงเทพฯ: 
โครงการตํารา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552. 
หนา 517-528.  

  

2 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกพรุน
ในหญิงวัยหมดประจําเดือน 

สมลักษณ จึงสมาน,  
สมพงษ สุวรรณวลัยกร 

โครงการตําราอายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Evidence-Base Clinical Practical 

ประกอบการขอตําแหนง
รองศาสตราจารย 

med_56_7.5_2 
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ลําดับที่ 
 ช่ือบทความวิชาการ ช่ือเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ช่ือวารสารวิชาการ (Journal) ที่ไดรับ
การตีพิมพ ปที/่ฉบับที่วัน-เดือน-ป ที่

ตีพิมพ และเลขหนา 
อยูฐานขอมูลใด รหัสเอกสาร 

guideline ทางอายุรกรรม: 2548. หนา 
552-559. 

3 Asthma Exacerbation and Status 
Asthmaticus in children   

ย่ิงวรรณ พูลทรัพย ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน หนา 261-274  ประกอบการขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

med_56_7.5_3 

4 ปญหาโรคเย่ือบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ  ย่ิงวรรณ พูลทรัพย ตํารากุมารเวชศาสตร 1  ประกอบการขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 

med_56_7.5_4 

5 สรีรวิทยา ระบบหัวใจและหลอดเลือด พัชรินทร เทพอารีนันท สรีรวิทยา ระบบหัวใจและหลอดเลือด ประกอบการขอตําแหนง
รองศาสตราจารย 

med_56_7.5_5 

6 ตําราศัลศาสตรขอสะโพกและขอเขาเทียม ชลวิช จันทรลลิต ตําราศัลศาสตรขอสะโพกและขอเขา
เทียม 

ประกอบการขอตําแหนง
รองศาสตราจารย 

med_56_7.5_6 

7 Upper Gastrointestinal Bleeding  ชัชวาลย วงศจิตรัตน ตําราเวชศาสตรฉุกเฉิน หนา 851-876 ประกอบการขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย รอยละ 10.00 10.00 10.00 
- ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรอง
คุณภาพ 

คะแนน 20.25 15.00 13.50 

- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 220 227.5 226.50 
งานวิชาการที่ไดรับรองคณุภาพตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

รอยละ 9.20 6.59 5.96 

คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 10 เทากบั 5 คะแนน) คะแนน 4.60 3.30 2.98 
การบรรลุเปาหมาย -    
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
ผูรายงานผล : คุณสุมาลี มณีวงษ / คณุสุพัตรา  คําไพเราะ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 คณะแพทยศาสตรมีระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการโดยมีการวางแผนยุทธศาสตรที่เปนงาน
ตามพันธกิจหลัก ใหบริการดานวิชาการและดานสุขภาพระดับตติยภูมิที่ไดมาตรฐานระดับสากล  เปนการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ผูปวย ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร โดยมีคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร เปนผูรวมพิจารณา วางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผน การประเมินผล และการ
ปรับปรุงพัฒนา 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.1_1.1 พันธกจิหลักของคณะแพทยศาสตร 
med_56_5.1_1.2 แนวทาง/แผนปฏิบัตกิารบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา  2556 
med_56_5.1_1.3 แผนปฏิบัติการโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ประจาํปการศึกษา 2556 
med_56_5.1_1.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร  

(หนาที่คณะกรรมการฯ ขอที่ 1 และ 6) 
med_56_5.1_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 13/2555  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 3.3 
med_56_5.1_1.6 โครงการบริการวิชาการประจําป 2556  
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  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกบัการเรียนการสอน 
 คณะแพทยศาสตรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับกระบวนการดานการเรียนการสอน ผานทางการ
ถายทอดยุทธศาสตรลงสูภาควิชาและหนวยงาน โดยในปการศึกษา 2556 ไดมีการจัดโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้งส้ิน 9 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดการบูรณาการ 
และผลของการบูรณาการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การบูรณาการระบบการจัดการสุขภาวะที่
ตอบสนองกับความตองการชองชุมชนโดย
ชุมชน 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา วช. 201 ,281 , 481 

หนวยบริการปฐมภูมิและ
เวชศาสตรครอบครัว 

2. วันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทย รพ. 
สายใยครอบครัว 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา สน.411 

ภาควิชาสูติศาสตร –  
นรีเวชวิทยา 

3. มอบความรักแกผูปวยเดก็ - รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา นว 411, 611 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

4. บริการวิชาการนิติเวชศาสตรแกประชาชน 
     - รณรงคปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน 
     - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎจราจรและ
การขับข่ีปลอดภัย 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา นว 521 

ภาควิชานิติเวชศาสตร 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขาย
การดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย
ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา อย 401 

หนวยงานลางไตทางชอง
ทอง ภาควิชาอายุรศาสตร 

6. บูรณาการความรูโรคติดเชื้อกับการพัฒนา
ส่ือประชาสัมพันธ 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา พพ 224 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

7. การใหความรูเร่ืองพิษภัยของสารเคมีทาง
เกษตรกรรมทีใ่ชในการกําจัดศัตรูพืช 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา PM 101, PR 327 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

8. พัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน - รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา อย 401 

หนวยงานคลินิกเลิกบุหร่ี 

9. สงเสริมทันตสุขศกึษาแกผูมารับบริการ - รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา วช 401 

งานทันตกรรม 
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หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.1_2.1 แผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน 
ประจําปการศึกษา 2556 

med_56_5.1_2.2 โครงการการบูรณาการระบบการจัดการสุขภาวะที่ตอบสนองกับความตองการของ
ชุมชนโดยชุมชน 

med_56_5.1_2.3 โครงการวันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทย รพ. สายใยครอบครัว 
med_56_5.1_2.4 โครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก 
med_56_5.1_2.5 โครงการบริการวิชาการนิติเวชศาสตรแกประชาชน 
med_56_5.1_2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ือรังระยะ

สุดทายฯ 
med_56_5.1_2.7 โครงการบูรณาการความรูโรคติดเชื้อกับการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ 
med_56_5.1_2.8 โครงการการใหความรูเร่ืองพิษภัยของสารเคมีทางเกษตรกรรมที่ใชในการกําจดัศตัรูพชื 
med_56_5.1_2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน 
med_56_5.1_2.10 โครงการสงเสริมทันตสุขศึกษาแกผูมารับบริการ 
 
  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกบัการวิจัย 

คณะแพทยศาสตรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยผานทางการถายทอดยุทธศาสตร
ทางดานงานวิจัยลงสูภาควิชาและหนวยงานภายใน โดยในปการศึกษา 2556 ไดมีการจัดโครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับวิจัยทั้งส้ิน 2 โครงการ ไดแก โครงการวันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทยฯ รพ.สายใย
ครอบครัวบูรณาการกับงานวิจัย เร่ือง ความรูของมารดาคะแนนการเขาเตาและความพึงพอใจจากการพัฒนา
ระบบบริการการเล้ียงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ และโครงการสรางเสริมสุขภาพผูปวย
เบาหวานและครอบครัวบูรณาการกับงานวิจัย เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.1_3.1 แผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการรวมกับการวิจัย 
ประจําปการศึกษา 2556 

med_56_5.1_3.2 โครงการวันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทยฯ รพ.สายใยครอบครัว 
med_56_5.1_3.3 ผลงานวิจัย เร่ือง ความรูของมารดาคะแนนการเขาเตาและความพึงพอใจจากการ

พัฒนาระบบบริการการเล้ียงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
med_56_5.1_3.4 โครงการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานและครอบครัว 
med_56_5.1_3.5 ผลงานวิจัย เร่ือง การศึกษาเปรียบเทยีบผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
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 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

คณะแพทยศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ตามแผนบริการวิชาการและแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยฯ โดยประเมินตามตัวชี้วัด
ในแตละโครงการ และสรุปผลรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เปนรายไตรมาส 
หลักฐานอางอิง : 
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้รายโครงการ 

med_56_5.1_4.1 แบบประเมินโครงการการบูรณาการระบบการจัดการสุขภาวะที่ตอบสนองกับ  
ความตองการของชุมชนโดยชุมชน 

med_56_5.1_4.2 แบบประเมินโครงการวันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทย รพ. สายใยครอบครัว 
med_56_5.1_4.3 แบบประเมินโครงการมอบความรักแกผูปวยเด็ก 
med_56_5.1_4.4 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการนิติเวชศาสตรแกประชาชน 
med_56_5.1_4.5 แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยโรคไต

วายเร้ือรังระยะสุดทายฯ 
med_56_5.1_4.6 แบบประเมินโครงการบูรณาการความรูโรคติดเชื้อกับการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ 
med_56_5.1_4.7 แบบประเมินโครงการการใหความรูเร่ืองพิษภัยของสารเคมีทางเกษตรกรรมที่ใชใน

การกําจัดศัตรูพืช 
med_56_5.1_4.8 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน 
med_56_5.1_4.9 แบบประเมินโครงการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานและครอบครัว 
med_56_5.1_4.10 แบบประเมินโครงการสงเสริมทันตสุขศึกษาแกผูมารับบริการ 

รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
med_56_5.1_4.11 รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่   2/2556 
med_56_5.1_4.12 รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่   5/2556 
med_56_5.1_4.13 รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 12/2556 
med_56_5.1_4.14 รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่   3/2557 

 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

คณะแพทยศาสตร ไดนําผลการประเมินดงัแสดงในเกณฑขอที่ 4 ไปปรับปรุงกระบวนการดานการเรียน
การสอน ตามมาตรฐาน TQF และการวิจัย โดยการนําผลงานวิจัย เร่ืองความรูของมารดาคะแนนการเขาเตาและ
ความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบบริการการเล้ียงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลศนูยการแพทย ฯ ใชปรับปรุงแนว
ทางการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักครอบครัว 
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หลักฐานอางอิง : 
การจัดโครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลบณัฑิตตามมาตรฐาน TQF  

med_56_5.1_5.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF 
med_56_5.1_5.2 ผลการประเมินผลบัณฑิตตามมาตรฐาน TQF  
med_56_5.1_5.3 ผลงานวิจัย เร่ือง ความรูของมารดาคะแนนการเขาเตาฯ  (อางอิง med_56_5.1_3.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 4 4 4 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา  คําไพเราะ/ คุณสุมาลี มณีวงษ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ัวไป :  ขอ 
 1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 
 คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ไดมีการสํารวจและศึกษารวมกับชุมชนในพื้นที่ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของศูนยการแพทยฯ คือพื้นที่ ต.ชุมพล ต.บึงศาล ต.คลองใหญ และหมู 6,7 ต.องครักษ โดยการออกพบ
ผูนําชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนในพื้นที่  พบวาปญหาที่ชุมชนตระหนักและใหความสําคัญ
นอกเหนือจากเร่ืองการประกอบอาชีพ คือปญหาสุขภาพทั้งการเจ็บปวยดวยโรคทั่วไป โรคเร้ือรังที่มีแนวโนมเพิ่ม
มากข้ึน การเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเร้ือรัง ปญหายาเสพตดิ และปญหาเพศสัมพันธในวัยรุน โดยชุมชนในพื้นที่
มีความตองการในดานการสรางเสริมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรค การคัดกรอง
โรคเบื้องตน และการดูแลสุขภาพเม่ือเกิดการเจ็บปวย คณะแพทยฯ จึงไดจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน ไดแก โครงการบูรณาการระบบการจัดการสุขภาวะที่ตอบสนองกับความ
ตองการของชุมชนโดยชุมชน ,โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน และโครงการรณรงคปองกัน
ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.2_1.1 โครงการบูรณาการระบบการจัดการสุขภาวะที่ตอบสนองกับความตองการของชุมชน
โดยชุมชน 

med_56_5.2_1.2 ผลการสํารวจความตองการของชุมชน  
med_56_5.2_1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน 
med_56_5.2_1.4 โครงการรณรงคปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 
med_56_5.2_1.5 ภาพกิจกรรมรวมกับชุมชน 
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  2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ โดยหนวยงานบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว 
ดําเนินการใหบริการโดยเปนแมขายในการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวม
ของเจาหนาที่สาธารณสุขกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
เครือขายทั้ง 3 ตําบล และ 1 หนวยบริการ คือ รพ.สต.บานทํานบ รพ.สต. บานลาดชาง รพ.สต.บานคลอง 14 เหนือ 
และสุขศาลาศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการจัดอบรมใหแกผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
(อสม.) เพื่อใหชุมชนสามารถจัดระบบสุขภาพชุมชนไดอยางเหมาะสมดวยชุมชนเอง โดยในปการศึกษา 2556 ได
มีการจัดโครงการบริการวิชาการใหความรู ดังนี้ โครงการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
ยุคใหมใสใจสุขภาพจิต, โครงการศึกษาดูงานและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) และโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน 

ศูนยการแพทยฯ มีนโยบายการดําเนินงานเพื่อเปนโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ โดยเปนตนแบบ
โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี และโรงพยาบาลสายใยรัก นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พื้นที่เขต 4 ในการพัฒนาเครือขายทารกแรกเกิด โดยรับเปนโรงพยาบาลแมขายรับ – สงตอทารกแรกเกิด 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.2_2.1 โครงการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ยุคใหมใสใจ
สุขภาพจิต 

med_56_5.2_2.2 โครงการศึกษาดูงานและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) 

med_56_5.2_2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบหุร่ีในชุมชน 
med_56_5.2_2.4 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 

 
 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการในพื้นที่ 3 ตําบล 2 หมูบาน จากโครงการ
การบูรณาการดังกลาว ที่ตอบสนองกับความตองการของชุมชนโดยชุมชน  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.2_3.1 แบบประเมินโครงการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ยุคใหม
ใสใจสุขภาพจิต 

med_56_5.2_3.2 แบบประเมินโครงการศึกษาดูงานและสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

med_56_5.2_3.3 แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน 
med_56_5.2_3.4 สรุปผลกระทบของการตอบสนองความตองการของชุมชน (อสม. ดีเดน , เบาหวาน/

ความดันลดลง) 
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 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ 
คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ไดมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและปรับปรุงการใหบริการ

วิชาการ เพื่อใหผลลัพธในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 3 ตําบล 2 หมูบาน และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนใหดีข้ึน เชนการสรางเครือขายในการดูแลผูปวยรวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแนว
ทางการดูแลรักษาผูปวย 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.2_4.1 สรุปผลลัพธการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพในชุมชน  
med_56_5.2_4.2 ผลลัพธดานการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน  

 
 5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ 
และเผยแพรสูสาธารณชน  

คณะแพทยศาสตร มีการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ และ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในและบุคลากรสาธารณสุข  โดยสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ใน
รูปแบบของการจัดทํา Case Conference รวมกันของบุคลากรภายในหนวยงาน และมีการถายทอด เผยแพร
ความรูเร่ืองพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหร่ีและวิธีการเลิกบุหร่ีไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ใหแกบุคลากรภายใน 
กํานัน ผูใหญบาน บุคคลทั่วไป และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  นอกจากนั้นยังมีการ
เผยแพรความรูผานส่ือทางโทรทัศน 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_5.2_5.1 สรุปผลการดําเนนิการผานระบบ Case Conference  
med_56_5.2_5.2 สรุปผลการประชุม KM Case Conference 
med_56_5.2_5.3 ภาพถายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน  
med_56_5.2_5.4 Facebook : คลินิกฟาใส  
med_56_5.2_5.5 ภาพกิจกรรมของนิสิตแพทย 

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา การ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา  คําไพเราะ/ คุณสุมาลี มณีวงษ 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั x 100 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 
 หมายเหตุ :  การนับรอบเวลาเปนปการศึกษาทั้งตัวตั้งและตัวหาร 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2556 คณะแพทยศาสตรกําหนดแผนงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัยที่เนนใหโครงการบริการวิชาการสอดคลองกับการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา โดย
จัดโครงการบริการวิชาการจํานวน 10 โครงการ  

การจัดบริการวิชาการของคณะ  เนนใหคณาจารยมีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวิชา
การบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน รวม 9 โครงการ ไดแก 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดการบูรณาการ 
และผลของการบูรณาการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การบูรณาการระบบการจัดการสุขภาวะที่
ตอบสนองกับความตองการชองชุมชนโดยชุมชน 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา วช. 201 ,281 , 481 

หนวยบริการปฐมภูมิและ
เวชศาสตรครอบครัว 

2. วันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทย  
รพ. สายใยครอบครัว 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา สน.411 

ภาควิชาสูติศาสตร – นรี
เวชวิทยา 

3. มอบความรักแกผูปวยเดก็ - รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา นว 411, 611 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
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4. บริการวิชาการนิติเวชศาสตรแกประชาชน 
     - รณรงคปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียน 
     - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎจราจรและการ
ขับข่ีปลอดภัย 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา นว 521 

ภาควิชานิติเวชศาสตร 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายการ
ดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทายในระบบ
หลักประกนัสุขภาพถวนหนา  

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา อย 401 

หนวยงานลางไตทางชอง
ทอง ภาควิชา
อายุรศาสตร 

6. บูรณาการความรูโรคติดเชื้อกบัการพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา พพ 224 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

7. การใหความรูเร่ืองพิษภัยของสารเคมีทาง
เกษตรกรรมทีใ่ชในการกําจัดศัตรูพืช 

- รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา PM 101, PR 327 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

8. พัฒนาศักยภาพแกนนําเลิกบุหร่ีในชุมชน - รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา อย 401 

หนวยงานคลินิกเลิกบุหร่ี 

9. สงเสริมทันตสุขศกึษาแกผูมารับบริการ - รวมกับการเรียนการสอน
รายวิชา วช 401 

งานทันตกรรม 

 
การจัดบริการวิชาการทีใ่ชกบังานวิจัย จํานวน   2   เร่ือง ไดแก 

1. โครงการวันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทย รพ. สายใยครอบครัวบูรณาการกับงานวิจัย เร่ือง ความรูของ
มารดาคะแนนการเขาเตาและความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบบริการการเล้ียงลูกดวยนมแมใน
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 

2. โครงการสรางเสริมสุขภาพผูปวยเบาหวานและครอบครัวบูรณาการกับงานวิจัย เร่ือง การศึกษา
เปรียบเทยีบผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

 
การจัดบริการวิชาการทีใ่ชกบัการเรียนการสอนและงานวิจยั จํานวน   1   เร่ือง คือ  

1. วันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทย รพ. สายใยครอบครัว 
 
จึงสรุปไดวาคณะแพทยศาสตร นําผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ  

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย คิดเปน รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_8_1 แผนปฏิบัติการประจําปการศกึษา 2556 
med_56_8_2 โครงการ/กิจกรรมการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย ปการศึกษา 2556 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย รอยละ 30.00 30.00 30.00 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

24 10 10 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ/
กิจกรรม 

24 10 10 

รอยละจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ตอจํานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 100 100 100 

คะแนนประเมิน (กําหนดรอยละ 30 เทากบั 5 คะแนน) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา  คําไพเราะ/ คุณสุมาลี มณีวงษ 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา : ขอ 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหแกผูปวยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทายที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่
ตองไดรับการบําบัดทดแทนไต จะตองใชวิธีการลางไตทางชองทองเปนลําดับแรก ในปจจุบันผูปวยในสิทธิ
หลักประกันสุขภาพที่ตองรับการลางไตทางชองทองมีปริมาณมาก คณะแพทยศาสตร โดยศูนยการแพทย ฯ จึง
จัดบริการวิชาการเพิ่มคุณภาพการดูแลผูปวยไตวายเร้ือรัง โดยจัดโครงการพัฒนาตนแบบคุณภาพการบริการลาง
ไตทางชองทอง ในรูปแบบ PD Service and Training Center เพื่อใหการดูแลผูปวยแบบองครวม และเปนแหลง
ใหบริการวิชาการ ศึกษาดูงานและฝกอบรมใหแกหนวยบริการสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมความรูในการดูแลตนเองของ
ผูปวยไตวายเร้ือรัง 

ข้ันตอนการวางแผน (P) 
โครงการความรวมมือทางการแพทยเพื่อพัฒนาตนแบบการบริการลางไตทางชองทอง (CAPD) ในรูปแบบ PD 

Service and Training Center มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. สรางตนแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยลางไตทางชองทองภายใตการบูรณาการเพื่อดูแลผูปวย

แบบองครวมและการมีสวนรวมของชุมชน 
2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปวยลางไตทางชองทอง 
3. เปนแหลงฝกอบรม ดูงานแกหนวยบริการสุขภาพอ่ืนๆ 
ข้ันตอนการดําเนินการ (D) 

 โครงการมีการดําเนนิงานในสวนที่เกี่ยวของกับชุมชน ดังนี ้
1. จัดอบรมใหความรูผูปวยและญาตใินประเด็นตางๆไดแก 

- การปรับตารางเวลาการลางไตใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวยและญาต ิ
- คําแนะนําดานโภชนาการ เพื่อปองกนัภาวะทุพโภชนา โดยนักกําหนดอาหาร 
- การดูแลความสะอาดเชน การลางมือ การผูกผาปดปากและจมูก การทิง้ถุงน้ํายา การแกปญหา
ในกรณีสายตก-หลน การดูแลแผลชองออก 

       - การฝกฟนฟูกายภาพ รวมกับหนวยกายภาพบําบัด 
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      2.จัดกิจกรรมเยีย่มบานและสรางกําลังใจใหผูปวยและญาต ิโดยจัดกิจกรรมดังนี ้
  - ผูปวยติดดาว 
  - กิจกรรมสันทนาการลดความเครียด 
  - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูแบบ success story telling 
 3. สรางเครือขายการดูแลผูปวยรวมกับหนวยบริการทุตยิภูมิและปฐมภูมิ โดยจัดทํา home visit program 
รูปแบบนครนายก (Nakhonnayok model) รวมกับรพ.นครนายก และรพ.สต.ทั่วจังหวัด ซึ่งกําลังจะขยาย
รูปแบบนี้ไปยงัจังหวัดนนทบุรี โดยรวมกับรพ.พระนั่งเกลา และพืน้ที่ที่รับผิดชอบใน 3 ตําบล 2 หมูบาน 
 4.จัดอบรมพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยไตวายเร้ือรังแกบุคลากรประจํารพ.สต. 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล (C) 
มีการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการดูแลรักษาผูปวยไตวายเร้ือรังที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวย

วิธีการลางไตทางชองทองตามตัวบงชี้ 3 ประเด็น และสรุปผลการดูแลผูปวยได ดังนี ้

ตัวช้ีวัด คาเฉลี่ยจากฐานขอมลูไทย 
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 2555 2556 

อัตราการติดเชื้อ 1/25.8 1/32 1/36.2 1/66.7 
อัตราการยุติการรักษา (รอยละ) < 24.8 12.6 17.7 11 
อัตราการเสียชีวิต (รอยละ)                 <17.1 10.6 15.6 9.5 

 
ข้ันตอนการปรับปรุง (A) 
มีการปรับปรุงตามผลการประเมินดังนี้ 

 1. ประสานความรวมมือกับทีมเวชศาสตรฟนฟู ในการจัดทําโปรแกรมฟนฟูดานกายภาพ 
2. จัดโครงการพัฒนาสูตรอาหารและสงเสริมความรูความเขาใจการเลือกอาหารสําหรับผูปวยโรคไต 

รวมกับคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. พัฒนาเปนศนูยวิชาการโรคไต เพื่อสรางองคความรูและสรางเครือขายการดูแลผูปวยโรคไต เพื่อเปน 

model ใหใหแกหนวยบริการอ่ืนนําไปใชและมีการประสานงานเร่ืองการดูแลผูปวย  
4. จัดโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อเครือขายการดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทายในระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา คร้ังที่ 4 เร่ือง การคนหาปญหาจากการเยี่ยมบานผูปวยลางไตทางชองทอง  
แบบองครวมและเปนแหลงในการฝกอบรมดูงานใหแกหนวยบริการสุขภาพอ่ืนๆ ที่ดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ืองรังท่ี
ไดรับการบําบดัทดแทนไตดวยวิธี  CAPD ในเขต สปสช. เขต 4 จ.สระบุรี อยางตอเนื่องทกุป  

5. มีการจัดประชมุ KM ทบทวนผลการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองในชุมชน โดยทีมงานเวชศาสตร
ครอบครัว  
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_9_1.1 โครงการความรวมมือทางการแพทยเพื่อพัฒนาตนแบบการบริการ CAPD ในรูปแบบ 

PD Service and Training Center 
med_56_9_1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเครือขายการดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย

ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คร้ังที่ 4 เร่ืองการคนหาปญหาจากการเยี่ยมบาน
ผูปวยลางไตทางชองทอง 

med_56_9_1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเครือขายการดูแลผูปวยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย
ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาฯ 

med_56_9_1.4 KM การดูแลผูปวยลางไตทางชองทองในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่าํกวารอยละ 80 

มีการบรรลุเปาหมายตาม 3 ตัวบงชี้ จากทั้งส้ิน 3 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9_2.1 Clinical Tracer Highlight :  Continuous ambulatory peritoneal dialysis : CAPD 
 
 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ไดรับความเชื่อม่ันจาก สปสช. ใหเปน PD Service and 
Training Center ระหวางป 2554 - 2557 โดยเปนสถานที่สําหรับฝกอบรมเพิ่มพูนความรูดานการดูแลผูปวยลาง
ไตทางชองทองและผูปวยไตเส่ือมใหกับอายุรแพทยทั่วไปจาก รพ.นครนายกในป 2555 - 2556 เปนสถานที่ดูงาน
ของตางประเทศ โดยทีมแพทยประเทศอินโดนีเซียไดเดินทางมาดูงานเร่ืองการบริหารจัดการศูนยความเปนเลิศ
ดานการลางไตทางชองทองที่ศูนยการแพทยฯ เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2556 และเปนแหลงฝกอบรมภาคปฏิบัติ
หลักสูตรพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการลางไตทางชองทองรวมกับ รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดฝกอบรม
พยาบาลหลักสูตรพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการลางไตทางชองทอง จํานวน 9 คน สามารถกลับไปใหบริการ
วิชาการดูแลรักษาผูปวยไตวายเร้ือรังในโรงพยาบาลตนสังกัดซึ่งอยูในเขต สปสช เขต 4 จ.สระบุรี อยางตอเนื่อง 
รวมทั้งมีผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เขารวมการอบรมและนําความรูที่ไดรับไป
ใชติดตามดูแลเยี่ยมผูปวยในชุมชนที่ศูนยการแพทย ฯ รับผิดชอบ  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9_3.1 หลักฐานภาพถายกจิกรรม ตางๆ ดังนี ้ 
 - ฝกอบรมหลักสูตรพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการลางไตทางชองทองรวมกับ รพ.จุฬาฯ 
 - ฝกอบรมเพิ่มพนูความรูดานการดูแลผูปวยลางไตฯ ใหกบัอายุรแพทยทั่วไป 
 - ศึกษาดูงานของทีมแพทยประเทศอินโดนีเซีย 

med_56_9_3.2 รายชื่อแพทย พยาบาลที่ผานการอบรม และเขาศึกษาดูงาน 
med_56_9_3.3 หลักฐานภาพถายกจิกรรมที่มีผูนํา หรือ อสม. ที่เขารวมโครงการลางไตทางชองทอง 
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 4. ชุมชนหรือองคกรสร างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเ น่ืองและยั่ งยืน โดย 
คงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

ระดับชุมชนมีผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่ผานการอบรมดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงานบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว เปนหนวยงานสนับสนุนและ
กระตุนติดตามประเมินผลการดูแลผูปวยไตวายเร้ือรังที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีการลางไตทางชองทอง 
(CAPD) ที่อยูในชุมชนศูนยการแพทยฯ รับผิดชอบ ทําใหชุมชนมีการพัฒนาความรูในการดูแลผูปวยในประเด็น
ตางๆ เชน โภชนาการ การออกกําลัง การคลายเครียต  

ระดับเขตมีหนวยงานลางไตทางชองทอง ศูนยการแพทย ฯ คณะแพทยศาสตร ใหบริการวิชาการดานการ
ดูแลรักษาผูปวยไตวายเร้ืองรังที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีลางไตทางชองทอง (CAPD) ที่ศูนยการแพทยฯ 
และเปนตนแบบการใหบริการ CAPD ในรูปแบบ PD Service and Training Center รวมทั้งใหความรู ให
คําปรึกษา ชวยเหลือหนวยบริการอ่ืนๆ ในเขต สปสช เขต 4 จ.สระบุรี ผานทาง DPEX Website 
(http://203.157.208.2/nhso4/pd_saraburi/prototype.php) และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหนวยงานและกระบวนการใหบริการอยางตอเนื่อง จากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพฯ ทุกป 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9_4.1 KM การดูแลผูปวยลางไตทางชองทองในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
med_56_9_4.2 โครงการความรวมมือทางการแพทยเพื่อพัฒนาตนแบบการบริการ CAPD ในรูปแบบ 

PD Service and Training Center 
med_56_9_4.3 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ ฯ 
med_56_9_4.4 ภาพกิจกรรมงานวันไตโลก 

med_56_9_4.5 DPEX Website : http://203.157.208.2/nhso4/pd_saraburi/prototype.php 
 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

 ผลกระทบทีเ่กิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือชุมชน/ องคกรมีความเขมแข็งจากการพัฒนาตนแบบ
การบริการลางไตทางชองทอง ในรูปแบบ PD Service and Training Center ดังนี้ 

1. ชุมชนมีความรูในการดูแลผูปวยโรคไตวายเร่ือรังแบบองครวม โดยผูนําชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  มีการถายทอดความรูไปยังผูปวย ญาติ ทําใหมีทักษะในการดูแลตนเอง
เบื้องตน ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

2. อบรมแพทย พยาบาล ใหมีความรู เปนผูเชี่ยวชาญดานการลางไตทางชองทอง ออกไปใหบริการ
วิชาการดูแลรักษาผูปวยไตวายเร้ืองรังที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตในเขตสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เขต 4 สระบุรี ทําใหเกิดความเขมแข็งตอทั้งชุมชนและองคกรอยางยั่งยืน 
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3. สรางองคความรูและเผยแพรไปยังบุคลากรสาธารณสุขระดับชุมชน เชน การผสมยาปฏิชีวนะในน้ํายา
ลางไต การฉีดยากระตุนเม็ดเลือดแดง เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูปวยในชุมชน ทําใหระบบสาธารณสุข
ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพิงตนเอง 
หลักฐานอางอิง : 

  med_56_9_5.1 โปรแกรม DPEX  Website เพื่อชวยเหลือหนวยบริการในการ M&E ผูปวยโรคไตวาย
เร้ือรัง  
(http://203.157.208.2/nhso4/pd_saraburi/index.php) 

  med_56_9_5.2 ข้ันตอนการผสมยาปฏิชีวนะลงในน้ํายาลางไตทางชองทอง
(http://203.157.208.2/nhso4/pd_saraburi/Download/ATB-fresenius.pdf) 

  med_56_9_5.3 วิธีการเตรียมและการฉีดยากระตุนการสรางเม็ดเลือดแดงเขาใตผิวหนัง
(http://203.157.208.2/nhso4/pd_saraburi/Download/ESA-inject.pdf) 

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 18.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเดน็ท่ี 1 ภายในสถาบัน 
 (การพัฒนาคุณลกัษณะของนิสิตท่ีเอ้ือตอสังคม ไดแก การมีจิตสาธารณะ) 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผูรายงานผล : คุณถนอมรัตน วัชระชัยพงษ 
 
เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา : ขอ 
 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ไดมีมติเกี่ยวกับผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานที่ 1 ภายใน
สถาบันเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตที่เอ้ือตอสังคม ไดแก การมีจิตสาธารณะ ตามมติของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2556  

คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการเสริมสรางจิตสาธารณะใหแกนิสิต โดย มี รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต เจาหนาที่งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร รับผิดชอบในการดําเนินการตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

P = Plan (การวางแผนงานกอนการปฏิบัติงาน) 
ในปการศึกษา 2556 โดยไดกําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางจิตสาธารณะ ในโครงการงานวันสัปดาห

วันมหิดล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งไดมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ทางดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะแกนสิิตแพทยใหมากข้ึนกวาในปการศึกษา 2555 โดยนิสิต
แพทยเปนตัวหลักในการดําเนินกิจกรรม 

D = Do (การปฏิบัติตามแผนงาน) 
ในการดําเนินงานตามแผนไดจัดกิจกรรมข้ึนระหวางวันที่ 17-24 กันยายน 2556 ประกอบดวย กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมในวันเสารที่ 21 กันยายน 2556 ณ อาคารปฏิบตัิการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย      ศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร  ไดมีการจัดกิจกรรม “การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ วิทยาศาสตรทาง
การแพทย สัปดาหวันมหิดล “ โดยมีตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนตางๆมาเขารวม
แขงขันทั้งหมด 29 ทีม ทีมละ 2 คน ในโครงการมีนิสิตแพทยชั้นป 2-3 ที่มีจิตอาสาเขารวมดําเนินโครงการ
คร้ังนี้ดวยจิตสาธารณะจํานวน 105 คน  
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2. ในการจัดกิจกรรมหารายไดสมทบ”กองทุนเพื่อผูปวยยากไรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี” ซึ่งไดรับยอดเงินบริจาคทั้งส้ิน 202,999 บาท (สองแสนสองพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน) ใน
โครงการนี้มีนิสิตแพทยชั้นป1-5 อาสาเขารวมดําเนินโครงการคร้ังนี้จํานวน 150 คน 

3. ในวันที่ 24 กันยายน 2556 มีกิจกรรม “ วางพวงมาลา วันมหิดล คณะแพทยศาสตร มศว “ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารปฏิบัติการ คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนิสิตแพทยชั้นป1-6 ที่มีจิตอาสาเขารวมดําเนิน
โครงการคร้ังนี้ จํานวน 170  คน  
ในการจัดกิจกรรมนี้พบวานิสิตแพทยเกิดการเรียนรูที่จะนําศักยภาพของตนมาใหเกิดประโยชนตอสังคม 
และไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม ทําใหเกิดจิตสาธารณะเพิ่มมากข้ึนซึ่งสะทอนไดจาก
แบบประเมิน และหลังจากการจัดกิจกรรมดังกลาว นิสิตรุนนองและรุนพี่มีการติดตอส่ือสารกันมากข้ึน มี
การแบงหนาที่ที่เหมาะสมในการทํางาน และรูจักการทํางานแบบ PDCA มากข้ึน 

C = Check (การตรวจสอบผลการดําเนินงาน) 
สรุปผลการประเมินโครงการมีผลการดําเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผน เปาประสงค โดยพิจารณาจากการ

บรรลุเปาหมายเปนจํานวน 4 ตัวบงชี้ที่ชัดเจนดังนี้  
1. นิสิตมีระดับจิตอาสาเพิ่มข้ึนหลังจากที่ไดทํากิจกรรมสัปดาหวันมหิดลไมนอยกวา 3.51    
2.  นิสิตแพทยและผูเขารวมโครงการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมแตละกิจกรรมยอย มากกวา 3.51   
3. นิสิตแพทยมีจิตอาสาเขารวมโครงการไมต่ํากวา 100 คน ในทุกกิจกรรมของโครงการ     
4. นิสิตแพทยมีความภูมิใจในความเปนนิสิตแพทย มศว  
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมแตละคร้ังนี้ทางโครงการฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินของโครงการ โดยผล

การประเมินระดับจิตอาสาที่เพิ่มข้ึนหลังจากทําโครงการ อยูในระดับ 4.32 และนิสิตแพทยมีความภูมิใจในความ
เปนนิสิตแพทย มศว อยูในระดับ 4.43 
A = Action (การปรังปรุงแกไข) 

หลังจากที่ไดมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน  ไดมีการรายงานผลใหคณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
รับทราบ รวมทั้งไดนําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนมาใชประกอบการพิจารณาจัดแผนปฏิบัติการฉบับใหม
ประจําป 2557 นอกจากนี้การจัดโครงการนี้คณะไดจัดตอเนื่องมาเปนระยะเวลา 4 ปการศึกษา และในแตละปไดมี
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงรายละเอียดดังแนบ  
หลักฐานอางอิง :  

med_56_18.1_1.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังที่ 1/2556 วันศุกรที่ 4 
มกราคม 2556 

med_56_18.1_1.2 แผนกลยุทธคณะฯ ตามพันธกิจที่ 4 (ดานจิตสาธารณะ)  
med_56_18.1_1.3 โครงการงานวันสัปดาหวันมหิดล  
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  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่าํกวารอยละ 80 
 มีการบรรลุผลตามตวับงชี้ของแผน คือระดบัความภาคภูมิใจที่มีตอคุณปูการของสมเดจ็พระราชบิดา ≥3.51 
จาก 5 คะแนน (ผลการดาํเนินงาน เทากบั 4.51 คดิเปนรอยละ 90.51) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_18.1_2.1 ผลการประเมินการบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการงานสัปดาหวันมหิดล  
 
  3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย 

การดําเนินการของคณะแพทยศาสตร สงผลใหนิสิตแพทยมีการพัฒนาความสัมพันธ มีการพูดคุยให
คําปรึกษาระหวางรุนพี่รุนนอง เกิดการพัฒนาดานจิตสาธารณะ โดยนิสิตเขามามีสวนรวมและชวยเหลือกิจกรรม
ตางๆ เชน กิจกรรมของคณะตางๆที่นิสิตเขามามีบทบาทและมีสวนรวม เชน มีสวนรวมในการจัดพิธีวางพวงมาลา 
เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2556 และรวมรองเพลงประสานเสียงในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2557 เปนตน 
หลักฐานอางอิง :  
med_56_18.1_3.1 โครงการวันคลายวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
med_56_18.1_3.2 ภาพกิจกรรมที่นิสิตเขามามีสวนรวม (พิธีวางพวงมาลา และ วันสมเด็จพระเทพ ฯ) 

 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม  

 การดําเนินการของคณะแพทยศาสตร  ทําใหเกิดผลที่ดีตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเร่ืองจิตอาส
ทําใหสถาบันเปนที่รูจักของประชาชนมากข้ึน โดยการจัดกิจกรรมหารายไดสมทบ”กองทุนเพื่อผูปวยยากไรใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งไดรับยอดเงินบริจาคทั้งส้ิน 202,999 บาท และไดนําเงิน
บริจาคใหมูลนิธิ เพื่อนําไปใชในการรักษาผูปวยยากไร 

 
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 -ไมมี- 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 4 4 4 
ผลดําเนินการ ขอ 5 4 4 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ดานสุขภาพ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ 
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา  คําไพเราะ/ คุณสุมาลี มณีวงษ 
 
เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา : ขอ 
 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ศูนยการแพทย ฯ คณะแพทยศาสตร  ตระหนกัถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพทั้งตอมารดาหลัง
คลอดและทารกแรกเกิดโดยมีการจัดส่ิงแวดลอมและกิจกรรมตาง ๆ ในการรณรงคสงเสริมใหมารดาหลังคลอดให
สามารถเล้ียงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกจิกรรมบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาศูนยการแพทย ฯ 
เปนโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวตามเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 ข้ันตอนการวางแผน (P=Plan) 
ในป 2556 ไดจัดโครงการวันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทยฯ รพ.สายใยครอบครัว เปาหมายการพัฒนา ดังนี้  
 1. การดําเนินงานสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมที่ศนูยการแพทยฯ 

- ผลการเล้ียงลูกดวยนมแมสําเร็จกอนออกจากโรงพยาบาล โดยมีอัตราการเล้ียงดวยนม 
  แมสําเร็จกอนออกจากโรงพยาบาล รอยละ 100 
- ผลการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน โดยมีอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน  
  รอยละ 30 

2. การดําเนินงานในชุมชน 3 ตําบล 
- อัตราการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกดิ (3 ตําบล) รอยละ 100 
- อัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน (3 ตําบล) รอยละ 30 

 3. โรงพยาบาลสายใยรักครอบครัวผานการประเมินโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ข้ันตอนการดําเนินการ (D=Do) 

 1. ปรับปรุงพื้นที่ใหเปนมุมใหนมแม (หองอุนไอรัก)  
2. ประชุมชี้แจง สรางความตระหนกัใหแกบุคลากรเพื่อใหเห็นความสําคัญและรับทราบแนวทางสงเสริม

การเล้ียงลูกดวยนมแมของโรงพยาบาล 
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3. ยึดถือแนวทางการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมตามหลักบันได 10 ข้ันสูความสําเร็จในการเล้ียงลูก
ดวยนมแม  

4. มีการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมตั้งแตแผนกฝากครรภ โดยมีการตรวจคัดกรอง ประเมินหัวนม เตา
นมมารดาตั้งครรภทุกราย หากพบภาวะหัวนมส้ัน บอด บุม จะดําเนินการสงแกไขที่คลินกินมแมชั้น 2 หรือ ชั้น 8 
เพื่อใหมารดาสามารถใหนมบุตรไดเม่ือหลังคลอด 

5. เม่ือมารดาเขาสูระยะคลอด ในหองคลอดจะชวยใหมีการ early bonding ภายใน 30 นาทีหลังคลอด 
หากทารกไมมีภาวะแทรกซอนหลังคลอดพยาบาลนําทารกมาใหมารดาไดโอบกอดสัมผัสและชวยใหดูดนมแม
ทันทหีลังคลอด 

6. ภายในแผนกหลังคลอดใหมารดาและทารกอยูดวยกันตลอด 24 ชั่วโมง (rooming in)  
7. สงเสริมสนับสนนุใหมารดาเล้ียงลูกดวยนมตนเอง โดยการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัตเิกี่ยวกบั ประโยชน

ของนมแม ทาในการใหนมทีถู่กตองพรอมทัง้ชวยมารดาไดฝกการใหนมบตุร รวมทั้งสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวม
ในการชวยเหลือมารดาในการใหนมบุตร 

8. สอนแทรกการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมเขาไปในการเรียนการสอนของนิสิตแพทยและนิสิต
พยาบาลทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 ทุกคนตองมาฝกปฏิบัติกบัพยาบาลผูเชีย่วชาญใน
การชวยเอาทารกเขาเตา เสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม 

9. เม่ือกลับบานมีการประเมิน ติดตามการเล้ียงลูกดวยนมแมทางโทรศัพทตามระยะเวลาดงันี้ 7, 14, 45 
วัน และ 2, 4, 6 เดือน และการนัดมาติดตามที่แผนกคลินกินมแมชัน้ 2 ตามระยะเวลาดังนี ้1, 4, 6 สัปดาห และ 2, 
4, 6 เดือน เพื่อเปนการประเมินติดตามชวยเหลือมารดาหากพบปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแมเม่ือกลับบาน 

10. ดําเนนิการจัดทําโครงการ วิจยัเกีย่วกับการเล้ียงลูกดวยนมแมเพื่อพัฒนาองคความรูใหมและเพื่อ
คนหาแนวทางวิธีการชวยเหลือการเล้ียงลูกดวยนมแมตอไป 

11. พัฒนาระบบการติดตามสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมของโรงพยาบาลรวมกันระหวางทีมแพทยสูติ
ศาสตร, กุมารเวชศาสตร และทีมเวชศาสตรครอบครัวในการติดตามประเมิน ใหความรู คําปรึกษาแกมารดาหลัง
คลอดและบุตรในชุมชน 3 ตําบล ที่ศนูยการแพทย ฯ รับผิดชอบ 

12. จัดตั้งคลินิกนมแมสาขา 2 ที่แผนกหองตรวจผูปวยนอกนรีเวช เพื่อความสะดวกของผูรับบริการ 
 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล (C=Check) โดยการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ขอมูล /ตวัช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 2556 

อัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมสําเร็จกอนออก
จากโรงพยาบาล (รอยละ) 

100 % 84.09 90.33 88.73 92.1 

อัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน  
จากการติดตามไดทางโทรศัพท  (รอยละ) 

30 % 9.42 5.79 28.93 31.75 
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ขอมูล /ตวัช้ีวัด เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 2556 

อัตราการติดตามเยีย่มมารดาหลังคลอดและ
ทารกแรกเกิด (3 ตําบล) 

100 % NA 100 100 100 

อัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน  
(3 ตําบล) 

30 % NA 35.29 42.66 42.1 

โรงพยาบาลผานการประเมินคณุภาพโดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

- ผาน ผาน ผาน 

 
  ข้ันตอนการปรับปรุง (A=Action)  
โครงการไดนําผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไปปรับปรุงพฒันาระบบการสงเสริมการโรงพยาบาลสายใยรัก
ครอบครัว ดังนี ้

1. ดําเนนิการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมตามแผนพัฒนาระบบของศูนยการแพทยฯ ใหครบรอยละ 
100  

2. จัดตัง้กลุมอาสาสมัครเพื่อชวยรณรงคสงเสริมมารดาหลังคลอดใหสามารถใหนมบุตรไดนานเม่ือกลับ
บาน 

3. การนําผลงานวิจัย เร่ืองความรูของมารดาคะแนนการเขาเตาและความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบ
บริการการเล้ียงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลศนูยการแพทย ฯ ใชปรับปรุงแนวทางการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนม
แมในทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

4. วางแนวทางชวยเหลือรวมกับ CLT กุมารเวชศาสตร เพือ่ชวยสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมในทารกทีมี่
ภาวะแทรกซอน 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_18.2_1.1 โครงการวันแมแหงชาติ เร่ือง ศูนยการแพทยฯ รพ.สายใยครอบครัว 
med_56_18.2_1.2 Clinical tracer Breastfeeding 

 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่าํกวารอยละ 80 
 บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว 4 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 80 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_18.2_2.1 Clinical tracer Breastfeeding 
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 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคณะและ/หรือมหาวิทยาลยั 
จากการพัฒนาศูนยการแพทยฯ เปนโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ระดับทอง ตามเกณฑมาตรฐาน 

ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สงผลใหศนูยการแพทยฯ คณะแพทยศาสตร ไดรับการยกยองระดับชาติ ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของประเทศและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ สรางคณุคาใหกับศูนยการแพทย
ฯ คณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_18.2_3.1 งานวิจัยความรูของมารดาคะแนนการเขาเตารางวัลและความพึงพอใจจากการ
พัฒนาระบบบริการ  

med_56_18.2_3.2 บันทึกแจงผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สายใยรักแหงครอบครัว และภาพถาย 
 

 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
จากการพัฒนาศูนยการแพทยฯ เปนโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว โดยมุงเนนกิจกรรมบริการ

วิชาการเพื่อชุมชนโดยสงเสริมรณรงคการเล้ียงลูกดวยนมแม ผานทางอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) โดย
ชมรมสายใยรักแหงครอบครัว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมใหความรูแกมารดาและทารกอยางตอเนื่อง อยางนอยเดือนละ 
2 คร้ัง สงเสริมความรูเกี่ยวกับการเล้ียงลูกดวยนมแม ใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการ และแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับ
เล้ียงลูกดวยนมแม ดําเนินการปรับปรุงมุมใหนมแม (หองอุนไอรัก)  เพื่อใหบริการแกมารดาไดสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน พรอมทั้งไดดําเนินการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม พบวาสมาชิกชมรมฯ มีการ
พัฒนาดานความรูการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน สรางผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอมารดา
และบุตร และใหความรูแกมารดาหลังคลอดและบุตรในชุมชน 3 ตําบล ที่ศูนยการแพทยฯ รับผิดชอบ สรางสังคม
นมแมในจังหวัดนครนายกอยางตอเนื่อง สงผลใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูและเปนการวางรากฐานการ
เจริญเติบโตของเด็ก เพื่อใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคมตอไป 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_18.2_4.1 โครงการสรางเครือขายการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภใหนมบุตร จนถึงระยะวัยทอง 
med_56_18.2_4.2 ผลงานวิจัย เร่ืองความรูของมารดาคะแนนการเขาเตาและความพึงพอใจจากการ

พัฒนาระบบบริการการเล้ียงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ 
 
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ 

คณะแพทยศาสตร ไดรับการยกยองระดับชาติ โดยผานเกณฑการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใย
รักแหงครอบครัว ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของประเทศและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ  
หลักฐานอางอิง : 
med_56_18.2_5.1 หนังสือแจงผลการประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ระดับทอง 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต / รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ 
ผูรายงานผล   :  คุณถนอมรัตน วัชระชยัพงษ / คุณอํานาจ พลอยพลาย /  
  คุณศุภวรรณ พันธุภักดี / คุณสุธัสสนยี  สุขประเสริฐ / คุณสมพจน หวลมานพ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
 คณ ะแพท ย ศาสตร  ได ดํ า เ นิ น ก ารตามน โย บาย ด าน ก ารทํ านุบํ า รุ งศิ ลปะและ วัฒน ธรร ม 
(med_56_6.1_1.1) ซึ่งจัดเปนพันธกิจหลักโดยมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรของคณะ  (med_56_6.1_1.2), 
(med_56_6.1_1.3) ตามพันธกิจที่ 4 คือ สงเสริมใหมีการอนุรักษ และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูภูมิภาค
อาเซียน และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนการอนุรักษ ฟนฟู 
สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น มีการถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานโดยมี
สํานักงานคณบดีและสํานักงานอํานวยการศูนยการแพทย ฯ รวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตรวมเปนเจาภาพ
หลัก และมีการแตงตั้งคณะกรรมการและที่รับผิดชอบการดําเนินโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (med_56_6.1_1.4), (med_56_6.1_1.5) 
 ในปการศึกษา 2556 คณะแพทยศาสตร  ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จากเงินรายไดศูนยการแพทย ฯ เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 445,000 บาท เพื่อดําเนินการจัดโครงการ เชน 
งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร, โครงการวันมหิดล โครงการเกษียณอายุราชการ โครงการสงเสริมจริยธรรม
และกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) โดยมี
นิสิต บุคคลทั้งภายในและภายนอกเขารวมโครงการ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งทุกโครงการมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_6.1_1.1 นโยบายดานการเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
med_56_6.1_1.2 แผนยุทธศาสตรคณะฯ  ป 2555-2557 ดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_6.1_1.3 แผนการดําเนินการประจําป 
med_56_6.1_1.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
med_56_6.1_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

คณะแพทยศาสตร มศว ไดจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยสอดแทรกกับการเรียนการสอน ในรายวิชา พศก 125 หนทางสูการเปนแพทย รายวิชามหกายวิภาคศาสตร 
และวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร  ในปการศึกษา 2556 มีการจัดโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. โครงการงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร  จัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เพื่อใหนิสิตแพทยได
อุทิศสวนกุศลใหแกผูรวมกอตั้งคณะแพทยศาสตรและผูมีคุณูปการที่ลวงลับไปแลว ระลึกถึงวันกอตั้งคณะ และมี
ความพูกพัน ความรัก ความกตัญูกตเวทีตอคณะ  

2. โครงการงานสัปดาหวันมหิดล จัดในวันที่ 17-24 กันยายน 2556 ณ หองโถงเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดา สโมสรนิสิตภายใตการสนับสนุนของคณะฯ เปนผูคิดและดําเนินการกิจกรรม เพื่อใหนิสิตได
สักการะและระลึกถึงบิดาของวงศการแพทย เปนการปลูกฝงความกตัญญกตเวที เสียสละ สามัคคีและเรียนรูการ
ทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน  กิจกรรมที่จัดไดแก การรับบริจาคโลหิต การรณรงคหารายไดเพื่อบริจาคใหกองทุน
พระราชทานเพื่อผูปวยยากจน  ตอบปญหาวิทยาศาสตรทางการแพทยสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดนครนายก และจัดพิธีวางพวงมาลา  

3. โครงการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ จัดในวันที่  26 กันยายน 2556 ณ คณะ
แพทยศาสตร องครักษ  นิสิตแพทยมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อเปนการแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ  

4. โครงการสงเสริมจริยธรรมและความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทยและ
นิสิตทันแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) จัดในวันที่ 13 มีนาคม 2556 นิสิตรวมกับภาควิชากายวิภาค
ศาสตรดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพใหแกผูอุทิศรางกายเพื่อการศึกษาทางการแพทยเพื่อเปนเกียรติ
แกทานอาจารยใหญ  ญาติ เพื่อตอบแทนบุญคุณ เพื่อปลูกฝงจริยธรรมใหนิสิต สงเสริมใหแสดงออกความกตัญู
ตอผูมีพระคุณและผูใหวิชาความรู  
หลักฐานอางอิง : 
med_56_6.1_2.1 โครงการงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 

โครงการงานสัปดาหวันมหิดล  
โครงการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ  
โครงการสงเสริมจริยธรรมและความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิตแพทย
และนิสิตทันแพทย (งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ) 

med_56_6.1_2.2 รายวิชา พศก 125 หนทางสูการเปนแพทย  
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หลักฐานอางอิง : 
รายวิชา PR275 ระบบกลามเนื้อและกระดูก  
รายวิชา PR276 ระบบประสาทสวนกลาง 

 
 3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธและภาพกิจกรรมในโครงการตางๆ ผาน  Website คณะแพทยศาสตร และ
ศูนยการแพทยฯ ขาวรายสัปดาห (MED SWU Weekly) และประชาสัมพันธใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกสถาบันทราบ  (med_56_6.1_3.1) (med_56_6.1_3.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_6.1_3.1 MED SWU Weekly  
med_56_6.1_3.2 หนังสือเชิญบุคคลภายนอกมารวมโครงการ (งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร,งาน

วันมหิดล  งานวันเกษียณอายุและงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ) 
 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 หลังจากที่คณะแพทยศาสตรไดจัดกิจกรรมตางๆ ก็จะมีการประเมินผลโครงการตามแผนที่ไดกําหนดไว 
โดยมีการประเมินผลดังนี้ 

กิจกรรม เปาหมาย ผูเขารวม ผลประเมิน 
โครงการงานวันสถาปนา
คณ ะแพ ท ย ศา สตร ผู มี
พระคุณของนิสิตแพทย
และนิสิตทันแพทย (งาน
พิธีพระราชทานเพลิงศพ 

≥ 3.51 นิสิตแพทย 107 คน 
อาจารย 28 คน 
เจาหนาที่ 97 คน 

4.37 

โครงการงานสัปดาหวัน
มหิดล  

 

≥ 3.51 นิสิตแพทย 74 คน 
 

4.41 

โครงการจัดงานมุทิตาจิต
ผูเกษียณอายุ  

 

≥ 3.51 นิสิตแพทย 44 คน 
อาจารย 18 คน 
เจาหนาที่ 46 คน 

4.66 

โครงการสงเสริมจริยธรรม
แ ล ะ ค ว า ม ก ตั ญ ู ต อ
อาจารยใหญ 

≥ 3.51 ผูตอบแบบสอบถาม 138 
คน 

4.73 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_6.1_4.1 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายของตัวบงชี้ 

- โครงการงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร  (วันที่ 14 มิ.ย. 56) 
- โครงการงานสัปดาหวันมหิดล ( วันที่ 24 ก.ย.56) 
- โครงการจดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ (วันที่ 26 ก.ย.56) 

 -     โครงการสงเสริมจริยธรรมและความกตัญูตออาจารยใหญผูมีพระคุณของนิสิต
แพทยและนิสิตทันแพทย ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (วันที่ 12 มี.ค.56) 

 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 ในการจัดกิจกรรมโครงการแตละปจะมีการนําผลการประเมินที่ไดนําไปปรับปรุงการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 

โครงการงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร มีการปรับปรุง ดังนี้ 
1. กําหนดใหนิสิตแพทยไดมีสวนรวมทํากิจกรรมตางๆ มากข้ึน โดยงดการเรียนการสอนในวันจัด

งาน   
2. มอบหมายใหนิสิตจัดหากิจกรรมรวมกับคณะฯ  ในปตอไปจะใหนิสิตเสนอกิจกรรมที่มีความ

หลากหลายมากข้ึน โดยจุดมุงหมายใหนิสิตแพทยไดเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันเปนสําคัญ 
ตลอดจนสอดแทรกในการเรียนวิชาหนทางสูความเปนแพทย  

 โครงการงานสัปดาหวันมหิดล  
 จากผลการประเมินโครงการวันมหิดล ประจําป 2556 พบวา การประชาสัมพันธและเผยแพรดานการให
ความรูในการจัดงานโครงการสัปดาหวันมหิดลมีคะแนนนอยที่สุด ดังนั้นจึงตองทําการปรับปรุงการ ดังนี้  

1. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหเพิ่มมากข้ึน โดยผานทางหนังสือเชิญ และส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน
website  e-mail  line  

2. แบงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยจัดทําเปนคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหิดล ของฝายโสต
ทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ แยกออกจากกันเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ใหนิสิตแพทยมีสวนรวมในกิจกรรมหลากหลายมาก  
 โครงการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ มีการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธใหบุคลากรและนิสิตเขารวมงานใหมากยิ่งข้ึน  
2. ใหบุคลากรและนิสิตแพทยไดไดมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากยิ่งข้ึนเพื่อสรางบรรยากาศการจัดงาน

ใหมีความประทับใจ 
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โครงการสงเสริมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย(พิธีพระราชทานเพลิงศพ)  
มีการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ปรับปรุงเร่ืองการบริหารจัดการในการจัดงานเนืองจากมีผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกจะตองมีการ
ประสานงาน การเชิญ การขออนุมัติโครงการ ลวงหนา  
หลักฐานอางอิง : 
med_56_6.1_5.1 สรุปผลการประเมินโครงการและแผนการปรับปรุงงานในปตอไป 

 
 6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 
 -ไมมี- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 4 4 4 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม / รักษาราชแทนเลขานุการคณะฯ 
ผูรายงานผล : คุณอํานาจ พลอยพลาย / คุณศุภวรรณ พันธุภักด ี
 
เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา : ขอ 
 1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 คณะฯไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสรางทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวางแผนจัดกิจกรรมทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม และดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการ
ประเมินผลจากการจัดงานในปที่ผานมาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมและบรรลุกับเปาประสงคมากยิ่งข้ึน   
การวางแผน (P)  
 คณะฯไดกําหนดแผนกลยุทธดานศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจําปของคณะแพทยศาสตร และมี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานเปนประจําทุกป  เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  445,000 บาท  
(med_56_10_1.1-2) 
การดําเนินการ (D)  

คณะฯไดสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตมีสวนรวม และรับผิดชอบดูแลในการดําเนินกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตามแผนที่กําหนดไว โดยในปการศึกษา 2556 ไดจัดโครงการตามแผน ดังนี ้

1.  โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร  จัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 
2. โครงการวันมหิดล จัดในวันที่ 24 กันยายน 2556 
3. โครงการมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ จัดในวันที่ 26 กันยายน 2556  
4. โครงการสงเสริมจริยธรรมและความกตัญูตออาจารยใหญ จัดในวันที่ 13 มีนาคม 2557  

การตดิตามและประเมินผล (C) 
 การทํากิจกรรมทุกโครงการมีการติดตามประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ และมีคณะกรรมการจัด
กิจกรรมของโครงการเพื่อนําผลมาวิเคราะหแกไขเพื่อการดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพในคร้ังตอไป ผล
การประเมินความสําเร็จของโครงการตามตัวบงชี้ของแผน มีดังนี้ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
1.โครงการจัดงานวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร   
 

บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นิ สิ ต มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจและเกิดความรักผูกพัน
กับคณะ > 3.51 

4.35 

2.โครงการวันมหิดล  
 

ความภาคภูมิใจที่มีตอคุณูปการ
ของพระราชบิดา > 3.51 

4.56 

3.โครงการมุทิตาจิตผูเกษียณอาย ุ 
 

บุคลากรและนิสิตมีโอกาสไดเขา
รวมแสดงมุทิตาจิต > 3.51 

4.63 

4.โครงการสงเสริมจริยธรรมและ
ความกตัญูตออาจารยใหญ   

นิ สิตมีความสํานึกตอพระคุณ
อาจารยใหญ > 3.51 

4.72 

 
การปรับปรุง (A) 
 คณะไดนําผลการประเมินโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุง ดังนี้ 
 1. โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร คณะฯกําหนดใหนิสิตแพทยไดมีสวนรวมทํา
กิจกรรมตางๆ มากข้ึน โดยงดการเรียนการสอนในวันจัดงาน และมอบหมายใหนิสิตจัดหากิจกรรมรวมกับคณะฯ   
 2. โครงการวันมหิดล 
 ผลการประเมินโครงการวันมหดิล พบวา ดานการประชาสัมพันธ เผยแพร และการใหความรูในการจัดงาน
โครงการสัปดาหวันมหิดลมีผลการประเมินนอยที่สุด คณะฯจึงทําแผนการปรับปรุงการจัดโครงการดังนี ้ 

 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหเพิ่มมากข้ึน เชน ทาง website  e-mail  line  
 กําหนดหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน โดยออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมหิดล 

ของฝายโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธแยกออกจากกันเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของ
แตละฝายมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
3. โครงการงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ คณะฯ กําหนดใหมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและ

นิสิตเขารวมงานใหมากยิ่งข้ึน และใหบุคลากรและนิสิตแพทยไดไดมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากยิ่งข้ึนเพื่อสราง
บรรยากาศการจัดงานใหมีความประทับใจมากยิ่งข้ึน   

4. โครงการสงเสริมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย(พิธีพระราชทานเพลิงศพ
อาจารยใหญ)  คณะกําหนดใหมีการปรับปรุงเร่ืองการบริหารจัดการในการจัดงาน ในดานการประสานงาน/การ
เชิญ ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก และการขออนุมัติโครงการลวงหนา  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_10_1.1 แผนกลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
med_56_10_1.2 แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_10_1.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่าํกวารอยละ 80 
 มีการบรรลุผลตามตัวบงชี้ของแผนครบทั้ง 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_10_2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน 
 
 3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 
                คณะฯ มีการกําหนดเปนนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับพันธกิจและ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โครงการที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องไดแก 

1. โครงการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร เปนวันสําคัญคณะฯจัดงานเปนประจําทุกป และมีการ
จัดงานใหญในโอกาสครบรอบสําคัญเชน 20 ป 25 ป  

 2. โครงการวันมหิดล คณะแพทยศาสตรไดเร่ิมจัดกิจกรรมตั้งแตป 2548 และมีการดําเนินการ
ตอเนื่องเปนประจําทุกปจนถึงปจจุบัน  

             3. โครงการงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ  กิจกรรมนี้ไดดําเนินการตอเนื่องเปนประจําทุกป  
ยกเวนในปที่ไมมีผูเกษียณอายุราชการ 
     4. โครงการสงเสริมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย(พิธีพระราชทานเพลิงศพ
อาจารยใหญ)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_10_3.1 ภาพประกอบการจัดกิจกรรม ป 2554 - 2556 
 
  4. เกดิประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 

คณะฯ มีการติดตามผลความสําเร็จของตัวบงชี้ในโครงการกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะแพทยศาสตร  รวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตพบวาในการดําเนินโครงการเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชนภายในและภายนอก  ดังนี้ 

1. โครงการงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร  
 คุณคาภายในองคกร ทําใหบุคลากรมีความรักและผูกพันในองคกรและรวมกันระลึกถึงผูมีคุณณูปการ

ตอคณะแพทยศาสตร นอกจากนี้มีกิจกรรมมอบรางวัลแดผูไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน  ทําใหเปน
แบบอยางที่ดีแกบุคลากร   

 คุณคาภายนอก คณะฯ ไดเชิญหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยมารวมกิจกรรม ในวันสถาปนาและในวัน
สถาปนาคณะฯ ทําใหเกิดความสามัคคี  ความรัก ความผูกพันระหวางองคกร สรางมิตรภาพระหวางกัน 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 192 

 

2. โครงการวันมหิดล  
 คุณคาภายในองคกร  ทําใหบุคลากรและนิสิตแพทยไดรําลึกถึงพระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของ

ไทย และกอใหเกิดความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา   
 คุณคาตอองคกรภายนอก คณะฯ ไดเปนศูนยกลางแหงหนึ่งของการจัดกิจกรรมถวายพวงมาลา วัน

มหิดลใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ในจังหวัดนครนายก และคณะดานวิทยาศาสตร
การแพทยในมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ยังใหบริการตรวจสุขภาพและใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคที่ตรวจพบ
เบื้องตนแกบุคลากรและประชาชน   จัดหาเงินบริจาคสมทบกองทุนเพื่อผูปวยยากไรในสมเด็จพระเทพฯ  
กิจกรรมแขงขันตอบปญหาทางดานการแพทยแกนักเรียนชั้นมัธยมในจังหวัดนครนายก นักเรียนไดมี
ความรูดานการแพทยเพื่อเปนทางเลือกในการเรียนตอในอนาคต 

3. โครงการงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ  
 คุณคาภายในองคกร ทําใหบุคลากรและนิสิตแพทยไดรวมการแสดงมุทิตาจิตและระลึกถึงความดีงาน

ของบุคลากรที่ไดทุมเทและสละเวลาใหกับราชการจนถึงวันเกษียณอายุ ทําใหเปนตนแบบใหผูปฏิบัติตาม   
 คุณคาภายนอกองคกร  คณะฯไดเชิญหนวยงานตางๆ มารวมงานในวันดังกลาว เปนการสงเสริมใหเห็น

ตัวอยางดานความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุ  
4. โครงการสงเสริมจริยธรรมสําหรับนิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย(พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย

ใหญ)  
 คุณคาภายในองคกรและภายนอก เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมดานความเสียสละและความ

กตัญูกตเวที  
 
  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 -ไมมี- 

 
 
 
 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 4 4 4 
ผลดําเนินการ ขอ 4 4 4 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 4.00 4.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม / รักษาราชแทนเลขานุการคณะฯ 
ผูรายงานผล : คุณอํานาจ พลอยพลาย / คุณศุภวรรณ พันธุภักด ี
 
เกณฑการใหคะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณา : ขอ 
 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี
 คณะฯมีการดําเนินงานที่สนับสนุน สงเสริม สืบสาน และสรางสรรคองคความรู ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่ดี
ภายในหนวยงานโดยจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร/โครงการวันมหิดล ในวันที่ 24 
กันยายน 2556 โครงการมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ ในวันที่ 26 กันยายน 2556 และโครงการสงเสริมจริยธรรมสําหรับ
นิสิตแพทยและนิสิตทันตแพทย (พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารยใหญ) 
นอกจากนี้ยังมีการแตงกายผาไทยทุกวันศุกร  โดยมีบุคลากรและนิสิตเขารวมการประกวดแตงกายแบบไทยในงานสาน
สัมพันธ กิจกรรมตางๆดังกลาวมีเปาหมายเพื่อสงเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และสรางวัฒนธรรมที่ดี
ภายในองคกรใหเกิดความสัมพันธ ความสุข สนุกสนาน ร่ืนเริงและมีขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากข้ึน  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_11_1.1 ภาพถายกจิกรรมโครงการมุทิตาจิตผูเกษียณอาย ุการประกวดแตงกายแบบไทย 
 
 2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรี 
 คณะฯใหความสําคัญดานอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ เนื่องจากอาคารใชเปนทั้งอาคารเรียนและ
ปฏิบัติทางดานการเรียนการสอน  สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร  หองสมุด  โรงอาหาร และพื้นที่จัดกิจกรรมตาง ๆ   ซึ่ง
ตองคํานึงใน เร่ือง ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  มีการตกแตงสถานที่อยางมีสุนทรียภาพ กอใหเกิด
ความสุขใจใหแก บุคลากรและนิสิตแพทย และมีพื้นที่ที่เอ้ือและสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม  

คณะฯ ไดตกแตงอาคารใหมี ตนไม ดอกไม มีสวนหยอมตามจุดตาง ๆ   มีหองสมุดที่มีบรรยากาศรมร่ืน  มีลานจัด
กิจกรรมเปนโถงกวาง ใชสําหรับจัดกิจกรรมตาง  ๆและไดจัดมุมเกาอ้ีบริเวณริมบึงน้ําใกลหอพระไวสําหรับนั่งพักผอนและ
รับประทานอาหาร  อานหนังสือของบุคลากรและนิสิต นอกจากนี้ยังมีหองจัดประชุม ขนาดตาง  ๆ โดยมีหองประชุมขนาด
ใหญไดแก หอง Convention และ หองTheater เปนที่จัดประชุมวิชาการทั้งของคณะและหนวยงานตางๆทั้งภายในและนอก
สถาบัน และยังใหนิสิตแพทยใชแสดงละครเวที  
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สําหรับดานการรักษาความสะอาด คณะฯ ไดจางบริษัททําความสะอาดและมีพนักงานประจําแตละชั้น และดาน
ความปลอดภัย คณะฯ มีการจางพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อดูแลตามจุดตาง ๆ ที่กําหนดไว และ
บุคคลภายนอกจะตองแลกบัตรเขาออก นอกจากนี้ยังมีระบบกลองวงจรปดของคณะฯ เพื่อตรวจสอบ มีระบบปองกัน
อัคคีภัยภายในบริเวณตัวอาคาร มีผูรับผิดชอบและผูประสานงานในการดูแล และอุปกรณดับเพลิงตามจุดตางๆ รวมทั้ง
บันไดหนีไฟ  มีการจัดถังขยะไวตามจุดตาง ๆ  อยางเพียงพอ โดยแยกเปนขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิรล และมีปายรณรงค
ประหยัดพลังงานเพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกบุคลากรเชน การข้ึนลงดวยบันได ปดน้ํา ปดไฟเพื่อชวยประหยัดพลังงาน  
หลักฐานอางอิง : 
med_56_11_2.1 ภาพถายทัศนียภาพในอาคารของคณะแพทยศาสตร 

 
 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 คณะฯตระหนักในความสําคัญของการปรับแตงและรักษาภูมิทัศน  ใหมีความสวยงามตามธรรมชาติ และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม โดยจัดแตงไมดอก ไมประดับ อยางสวยงามและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีการรณรงคในการ
ประหยัดพลังงาน  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_11_3.1 ภาพถายภูมิทัศนคณะแพทยศาสตร  
 
 4. มีพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ 
 คณะฯไดจัดพื้นที่บริเวณชั้นลาง เปนลานศิลปวัฒนธรรม   เพื่อสงเสริมใหจัดกิจกรรมตางๆที่เอ้ือและสงเสริมให
นิสิตและบุคลากรมีสวนรวมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง  ๆเชน  กิจกรรมทําบุญ    ตักบาตรใน
วันวันข้ึนปใหม  ประชุมวิชาการ  กิจกรรมเตนแอโรบิค  กิจกรรม 5ส กิจกรรมการประชุมผูพิการ  จัดงานวันเด็ก   วัน
พยาบาล  และบุคลากรใชเปนที่ออกกําลังกาย เชน แอโรบิค และแบตมินตัน  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_11_4.1 ภาพถายกิจกรรมตางๆที่จัดบริเวณลานศิลปวัฒนธรรม    
 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 คณะฯมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตดานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม จากผูตอบแบบสอบถามที่เปนนิสิต จํานวน 569 คน จากทั้งหมด 923 คน คิดเปนรอยละ 61.64  และอาจารย
และบุคลากร จํานวน 604  จากจํานวน ทั้งหมด 1,285  คน  พบวา ระดับความพึงพอใจ เฉล่ียรวม 3.98  จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_11_5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : คณบด ี
ผูรายงานผล : รักษาราชการแทนเลขานุการคณะฯ / คณุศุภวรรณ พันธุภักด ี
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. คณะกรรมการประจําคณะปฏบิัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑท่ีกาํหนดลวงหนา 

คณะกรรมการประจําคณะ ไดปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนตามประกาศอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร ไดชี้แจงอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 10 ขอ 
(med_56_7.1_1.1) ใหกับผูบริหารรักษาราชการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะคร้ังที่ 8/2556 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 1.1 และมีการ ในการประเมินตนเองโดยใช
แบบสอบถาม โดยใหคณะกรรมการประจําคณะทุกทานประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบของตนเอง 
ผลการประเมินตนเองที่ไดถูกนําไปรวบรวมวิเคราะห และนําผลตามขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
คณะแพทยศาสตร ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังที่ 8/2556 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 
4.8 (med_56_7.1_1.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_7.1_1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ  
med_56_7.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 8/2556 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 

2556 วาระที่ 1.1 และ วาระที่ 4.8 
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 2. ทีมผูบริหารคณะมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ 
 ทีมผูบริหารไดจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะ  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับประกอบดวย 
ผูบริหาร คณาจารยและฝายสนับสนุน รวมทั้งใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมโดยตอบแบบสอบถาม วิเคราะห  
SWOT แ ล ะ นํ า ไ ป เ ส น อ ใ น โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า จั ด ทํ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
คณะแพทยศาสตร  โดยดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556  ในวันที่ 3 
กันยายน 2555 และวันที่ 12 ตุลาคม 2555  ณ หอง Convention  ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร องครักษ  
(med_56_7.1_2.1) และวัน ที่  28-29 ตุ ลาคม 2555 ณ โรงแรม เดอะไท ด  รีสอรท  จั งห วัดชลบุ รี  
(med_56_7.1_2.2)  ซึ่งมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวยผูบริหารทุกระดับ แลวเสนอแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป (ฉบับปรับปรุง) เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคร้ังที่ 13  วันที่ 
28 พฤศจิกายน 2555 วาระที่ 3.3 (med_56_7.1_2.3) ตอมาทีมผูบริหารไดจัดประชุม โดยเชิญบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกระดับรวมทบทวนและทําความเขาใจและตรวจสอบความสอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมาย 
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556  เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2556  และ 24-25 มกราคม 2556 
(med_56_7.1_2.4)เพื่อใหการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

ทีมผูบริหารไดถายทอดวิสัยทัศนไปยังบุคลากรครบถวนทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยผาน KPI รายบุคคล การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประชุมคณะกรรมการ
ภาควิชา ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี Website คณะแพทยศาสตร และมีการดําเนินงานบันทึก
ในระบบฐานขอมูลสารสนทศ โดยใชระบบ KPI online และ E meeting โดยนําขอมูลดังกลาวมาใชในการบริหาร
คณะ (med_56_7.1_2.5)   
หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.1_2.1  

 
โครงการทบทวนและวิเคราะห SWOT Analysis คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทย
ฯ ประจําปงบประมาณ 2556 วันที่ 3 กันยายน 2555ณ หอง convention พรอมรายชื่อ
ผูเขารวม    

med_56_7.1_2.2  
 

โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 
12 ตุลาคม 2555 ณ หอง convention  และวันที่ 28-29 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะ
ไทด รีสอรท จังหวัดชลบุรี   พรอมรายชื่อผูเขารวม  

med_56_7.1_2.3  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 13/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2555  วาระที่ 3.3 

med_56_7.1_2.4 
 

รายชื่อผูเขารวมโครงการประจําป เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตร 
(ทบทวนทําความเขาใจและตรวจสอบความสอดคลองของวัตถุประสงค เปาหมาย 
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556)  วันที่ 8, 24-25 มกราคม 56 
พรอมรายชื่อผูเขารวม 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.1_2.5 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของคณะ/มหาวิยาลัย เชน ระบบ e-meeting, KPI online, 

HURIS   
 

 3. ทีมผูบริหารคณะมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 ทีมผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยระบบ KPI มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการประเมิน KPI รายบุคคลของบุคลากรทุกระดับในคณะแพทยศาสตร 
(med_56_7.1_3.1-4) และมีการส่ือสาร ผลการปฏิบัติงานผานทางที่ประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อถายทอดไป
ยังภาควิชา website คณะ วารสาร Med SWU News  
หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.1_3.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI)  

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร 
med_56_7.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เร่ือง รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน 

คร้ังที่ 1/2557 วันที่ 28 มกราคม 2557 วาระที่ 4.9 
med_56_7.1_3.3 บันทึกขอเชิญประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
med_56_7.1_3.4 ใบเซ็นชื่อผูเขารวมประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัตงิาน ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและของบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 10 -12 กุมภาพันธ 
2557 

 
 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม 

ทีมผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม โดยจัดทําคําส่ังมอบหมายหนาที่ใหรองคณบดี/ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/
หัวหนาหนวยงาน/ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน (med_56_7.1_4.1) และสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนในคณะ มีสวนรวมโดยการวิพากษ KPI และกําหนดใหทุกคนสามารถตัดสินใจเลือก KPI ตัวเลือกได  

คณะกรรมการบริหารคณะ มีการกําหนดนโยบาย และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีการ
จัดแถลงนโยบายผูบริหารคณะฯในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อใหบุคลากรของคณะ มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ (med_56_7.1_4.2) และเปดชองทางไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน เชน 
Facebook อีเมล กลองรับความคิดเห็น 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_7.1_4.1 คําส่ังมอบหมายหนาที่ใหรองคณบดี/ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงาน 
med_56_7.1_4.2 แถลงนโยบายผูบริหารคณะฯ วันที่ 30 เมษายน 2557 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.1_4.3 Facebook คณบดี 

 
 5. ทีมผูบริหารคณะถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 

 ทีมผูบริหารไดถายทอดความรูไปยังผูรวมงาน เชน คณบดีเปนผูบรรยายในการประชุมจัดทําแผน
ยุทธศาสตร (med_56_7.1_5.1) ในปการศึกษา 2556 คณะไดมีการสงเสริมพัฒนาผูบริหารจํานวน 1 ทาน ไป
อบรมหลักสูตร Leadership for hospital administrator ในวันที่ 4 -27 กุมภาพันธ 2557 ณ USF Medicine 
International College of Medicine University of South Florida, Tampa, FL, USA (med_56_7.1_5.2) อนุมัติ
ใหหัวหนาภาควิชาวิสัญญีและผูชวยคณบดีเขารวมอบรมหลักสูตรผูบริหาร ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในเดือน
มิถุนายน 2557 (med_56_7.1_5.3)  และสงบุคลากรผูบริหารระดับกลางเขารวมอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศึกษาระหวางวันที่ 2 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2556ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
หนวยงาน (med_56_7.1_5.4) นอกจากนี้ทีมผูบริหารยังเดินตรวจเยี่ยมหนวยงานทางคลินิกและระบบงานสําคัญ
ของโรงพยาบาลเปนประจําทุกเดือนเพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณการทํางาน (med_56_7.1_5.5)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_7.1_5.1 โครงการสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร 
med_56_7.1_5.2 เอกสารหลักฐานการเขารวมอบรมหลักสูตร Leadership for hospital administrator  
med_56_7.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 10 เมษายน 2557  

วาระที่ 4.1 
med_56_7.1_5.4 รายชื่อผูบริหารเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร 
med_56_7.1_5.5 ภาพถายทีมผูบริหารตรวจเยี่ยมหนวยงานทางคลินิกและระบบงานสําคัญของ

โรงพยาบาล  
 
 6. ทีมผูบริหารคณะบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนได
สวนเสีย 

ทีมคณะผูบริหารคณะแพทยศาสตรบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น โดยคํานึงถึงประโยชน
ของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. หลักประสิทธิผล คือ การบริหารงานโดยยึดหลัก KPI ของแผนยุทธศาสตร และ KPI ระดับบุคคล 
2. หลักประสิทธิภาพ คือ การวิเคราะห Unit Cost ในการผลิตบัณฑิตแพทย  
3. หลักการตอบสนอง โดยมีการประเมินความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการ

ปรับปรุง เชนการเพิ่มการฝกหัตถการ และการประเมินความคาดหวังของคนไขที่มาใชบริการ โดยจัดใหมี
กลองรับขอเสนอแนะ (OP-Voice, IP-Voice) 
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4. หลักความรับผิดชอบ คือ การรับผิดชอบตอการรักษาพยาบาล โดยมีการกําหนด Patient Safety และดูแล
คนไขที่อยูในชุมชน 3 ตําบลที่โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ รับผิดชอบ 

5. หลักความโปรงใส โดยกําหนดใหนิสิตสามารถขอดูผลการสอบได 
6. หลักการมีสวนรวม  โดยจัดใหมีประชาพิจารณแผนกลยุทธ และ KPI  และจัดใหสมาคมผูปกครองเขามามี

สวนรวมในการรับนิสิตใหม  
7. หลักการกระจายอํานาจ  ผูบริหารไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองคณบดี และรองผูอํานวยการใหมีสวน

รวมในการตัดสินใจ 
8. หลักนิติธรรม  คือการบริหารโดยยึดหลักเกณฑและกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ                 

คณะแพทยศาสตร 
9. หลักความเสมอภาค  จัดใหมีการใหบริการคนไขโดยไมเลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะ 
10. หลักมุงเนนฉันทามติ  ทีมผูบริหารจัดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด KPI และการปรับปรุงแผนกลยุทธแบบ

ฉันทามติ ซึ่งไมมีการนับคะแนนเสียง 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_7.1_6.1 คําส่ังมอบอํานาจหนาที่ผูบริหาร คณะแพทยศาสตร 
 
 7. กรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของทีมผูบริหารและทีมผูบริหารคณะนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะทําการประเมินผลการบริหารงานของทีมผูบริหารและนําเสนอใน การประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 8/2556 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 วาระ ที่ 4.8 พบวา คะแนนผลการประเมิน
เฉล่ียเพิ่มข้ึนเปน 4.19 จากคะแนนเฉล่ียเดิม 3.99 และมีมติเห็นชอบและมอบหมายใหคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน (med_56_7.1_7.1) และมีการประเมินผลการบริหารงานของ
ทีมผูบริหารอีกคร้ังในเดือนมกราคม 2557 พบวา 

- คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของทีมคณะกรรมการประจําคณะเพิ่มข้ึนจาก 4.21 เปน 4.29 
-  คะแนนความพึงพอใจตอการทํางานของคณบดี คณะแพทยศาสตร เพิ่มข้ึนจาก 4.17 เปน 4.24 
- คะแนนความพึงพอใจตอตนเองในฐานะที่เปนคณะกรรมการประจําคณะเพิ่มข้ึนจาก 4.16 เปน 4.19 

หลักฐานอางอิง :  
med_56_7.1_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 8/2556 วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 

วาระ ที่ 4.8 (อางอิง med_56_7.1_1.2) 
med_56_7.1_7.2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ  

ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 
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รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 7 7 7 
ผลดําเนินการ ขอ 7 7 7 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ   : คณะกรรมการจัดการความรู / รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
    รองคณบดีฝายวิจยัและวิเทศสัมพันธ / รองคณบดีฝายการศึกษา 
ผูรายงานผล : คุณเกษทิพย ปล้ืมวงษ / คุณอดิสร  แสงซื่อ / คุณสุธัสสนยี  สุขประเสริฐ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
คณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
 คณะแพทยศาสตร ไดประกาศเปนนโยบายการจัดการความรู (med_56_7.2_1.1) และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู (med_56_7.2_1.2) มีหนาที่จัดทําแผนจัดการความรู (med_56_7.2_1.3) 
(med_56_7.2_1.4 ) และดําเนินการติดตามประเมินผลการจัดการความรู คณะฯไดกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯที่ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต 
เร่ือง แนวทางการตัดเกรด และดานการวิจัย คือเร่ืองการนําผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ/ตํารา เพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ และไดกําหนดเปาหมายในการจัดการความรูดังนี้ 1.) สงเสริมและพัฒนาคณะแพทยศาสตร ไปสูองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) 2.) สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ มี
ขีดความสามารถที่สูงข้ึน, เกิดนวัตกรรม และตอบสนองความตองการของสังคม 3.) สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ของคณะแพทยศาสตร ใหมีศักยภาพสูง ภายใตบรรยากาศการเรียนรูทั้งในและนอกองคกร และ 4.) สงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการทํางานเปนทีมภายใตบรรยากาศที่เอ้ืออาทรในองคกร  
หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.2_1.1 นโยบายการจัดการความรู  
med_56_7.2_1.2 คําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู  
med_56_7.2_1.3 แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2556 
med_56_7.2_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ 

2556 
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 2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
 คณะฯ มีการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรูดานการจัดการเรียนการสอน คือ กลุมอาจารยคลินิกและพรีคลินิก และดานการวิจัย คือ กลุมอาจารย
คลินิกและพรีคลินิกและบุคลากรที่สนใจทั่วไป (med_56_7.2_2.1-2) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.2_2.1 แผนปฏิบัติการจัดการความรู ปงบประมาณ 2556  
med_56_7.2_2.2 กิจกรรมจัดการความรูปงบประมาณ 2556  

 
 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
ประเด็นการจัดการเรียนการสอน ประเด็นงานวิจัย ประเด็นดานประกัน

คุณภาพ 
แนวทางการตดัเกรด เทคนิคการนําผลงานวิจัยไปเขียน

หนังสือ/ตํารา เพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

เทคนิคการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลประกันคุณภาพ
ภาควิชาได 

มีการดําเนนิงานแบงปนและ
แลกเปล่ียนเรียนรูทีเ่ปนลักษณะ
ตอเนื่อง ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
หองประชุมชั้น 4 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร มศว 
องครักษ และวันที่ 20 – 22 
พฤษภาคม 2557 ในงานสัมมนา
ประจําปภาควิชาพรีคลินิก
(med_56_7.2_3.1) 

มีการดําเนนิงานแบงปนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุมชัน้ 7 
อาคารกายวิภาคศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มศว ประสานมิตร 
(med_56_7.2_3.2) 

มีการดําเนนิงานแบงปนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู ในวันที่ 23 
ธันวาคม 2556 ณ หอง
บรรยาย ชัน้ 3 อาคารเรียน
และปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร มศว องครักษ 
(med_56_7.2_3.3) 

มีการเผยแพรเอกสารความรูสู
กลุมเปาหมาย หนงัสือเวียน Med 
SWU Weekly และ Website KM 

มีการเผยแพรไปสูอาจารยทั้งคณะ 
โดยผานหนงัสือเวียน และ Website 
KM 

มีการเผยแพรเอกสารความรูสู
เปาหมาย Med SWU Weekly 
และ Website KM  

 
 
 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 204 

 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.2_3.1 เอกสารความรูที่รวบรวมไวเปนแนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง แนวทางการตัดเกรด 
med_56_7.2_3.2 เอกสารความรูที่รวบรวมไวเปนแนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ือง การนําผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ

และตํารา  
med_56_7.2_3.3 เอกสารความรูที่รวบรวมไวเปนแนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ืองเทคนิคการจัดเก็บรวบรวมภาควิชา

ได 
med_56_7.2_3.4 ชองทางการเผยแพรเอกสารความรูสูกลุมเปาหมาย (เว็บไซต จดหมายขาว หรือ

หนังสือเวียน
http://www.med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=121&Itemid=914 

 
 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลกัษณอักษร 
(explicit knowledge) 
 คณะฯมีการวิเคราะห สังเคราะหความรูจากเอกสารหรือตัวบุคคล ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี โดยรวบรวมองค
ความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูทั้ง 3 ประเด็นในขอ 3 และเผยแพรใน
ลัก ษ ณ ะ ใ น รู ป เ อ ก สา ร  จ ด ห ม า ย ข า ว  /  เ ว็ บ ไ ซ ต  KM ข อ งห น วย ง าน วิ จั ย แ ละ วิ เ ท ศ สัม พั น ธ 
(http://www.med.swu.ac.th/research/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=91
4) เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายสามารถคนหาเพิ่มพูนความรูและนําความรูไปใชประโยชนไดงายและรวดเร็ว 
(med_56_7.2_4.1-3) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_7.2_4.1 แนวปฏิบตัิที่ดเีร่ือง เทคนิคการนําผลงานวิจยัไปเขียนหนังสือ/ตํารา เพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

med_56_7.2_4.2 แนวปฏิบตัิที่ดเีร่ือง แนวทางการตดัเกรด 
med_56_7.2_4.3 แนวปฏิบตัิที่ดเีร่ือง เทคนิคการจัดเก็บรวบรวมขอมูลประกนัคุณภาพภาควิชา 

 
 5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 บุคลากรของคณะไดนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในทั้ง 2 ประเด็น คือ แนวทางการตัดเกรดและ
เทคนิคการนําผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ/ตํารา เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งไดรับการเผยแพรใน หนังสือเวียน 
Med SWU Weekly และ Website KM มาใชในการปฏิบัติงานจริง  
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.2_5.1 เอกสารการนําแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการทํางาน  
med_56_7.2_5.2 Med SWU Weekly 
med_56_7.2_5.3 website คณะ  

 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ 5 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ตัวบงช้ี สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี) 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : คณบดี / ผูอํานวยการศนูยการแพทยฯ 
ผูรายงานผล : คุณสุพัตรา  คําไพเราะ / คุณอัมพร  บญุบุตร 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะแพทยศาสตร กําหนดใหการบริหารความเส่ียงเปนภารกิจขอที่ 9 ของคณะกรรมการประจําคณะ 
(med_56_7.4_1.1) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยการแพทยรับผิดชอบรับผิดชอบความ
เส่ียงดานบริการวิชาการ (med_56_7.4_1.2)   คณะฯกําหนดโครงสรางระบบบริหารความเส่ียงของคณะฯ และ
ศูนยการแพทยฯ โดยแบงความรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก (med_56_7.4_1.3) ดังนี้  

1. ดานบริหารและการเงิน คณบดีเปนผูรับผิดชอบ 
2. ดานการศึกษา 

  1.1 การเรียนการสอน รองคณบดีฝายการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 
  1.2 กิจการนิสิต รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตเปนผูรับผิดชอบ 
  1.3 ประกันคุณภาพการศึกษา ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบ 
 2. ดานการวิจัย รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ 
 3. ดานการบริการวิชาการ ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปนผูรับผิดชอบ 

สําหรับศูนยการแพทยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของศูนยกา รแพทยฯ ซึ่ ง
ประกอบดวยคณบดีคณะแพทยศาสตรเปนประธาน  ผูอํานวยการ ศกพ. เปนรองประธาน โดยคณะกรรมการ
ประกอบดวย  ประธานองคกรแพทย  ประธานองคกรพยาบาล  ประธานทีมนําทางคลินิก หัวหนาหนวยงาน ทีมผู
ประสานงานคุณภาพ   เลขานุการทีมนําที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ และแยกกลุมคณะอนุกรรมการยอย
เปน 3 ดานครอบคลุมโปรแกรมความเส่ียง คือ 1) คณะอนุกรรมการความเส่ียงดานคลินิก 2) คณะอนุกรรมการ
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ความเส่ียงดานสนับสนุนบริการ 3) คณะอนุกรรมการความเส่ียงดานกายภาพส่ิงแวดลอม    ความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย  
หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.4_1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร 
med_56_7.4_1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยการแพทยฯ 
med_56_7.4_1.3 โครงสรางการบริหารความเส่ียงคณะแพทยศาสตร 

 
  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของคณะ 
 คณะฯ ทําการวิเคราะหและมีมติระบุประเด็นความเส่ียงที่สําคัญ ตามบริบทของคณะ ทั้งส้ิน 5 ดาน ไดแก 
ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานความปลอดภัย ดานยุทธศาสตร และความเส่ียงตามบริบทอ่ืนๆของ
หนวยงาน และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 
(med_56_7.4_2.1) 

2.1  ระดับคณะ  (med_56_7.4_2.2) 
              2.1.1  ดานการศึกษา 

-  งานแพทยศาสตรรับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียง การสงเกรดลาชาและความไมพรอม
ในการบริหารจัดการโสตทัศนูปกรณที่มีตอหองเรียนและหองประชุม คณะแพทยศาสตร 

    2.1.2  ดานวิจัย รับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียง การสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณลาชา 
2.1.3  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียง การจัดทํารายงาน

การประเมินตนเองระดับคณะไมทันเวลาตรวจประเมินสงผลกระทบตอชื่อเสียงและผลการประเมิน
คุณภาพ 

    2.1.4  ดานบริหารและการคลัง รับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียง การดําเนินงานดาน 
  ยุทธศาสตรไมบรรลุเปาหมายและตัวบงชี้ 35 ตัวบงชี้ และปดงบประมาณไมทันตามกําหนด 

2.1.5 ดานอาคารสถานที่ รับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียง การจัดการระบบพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยในอาคารคณะแพทยศาสตร 
2.2 ระดับปฏิบัติการ ไดมอบหมายใหทุกภาควิชาและหนวยงานวิเคราะหและสรุปความเส่ียงของ

หนวยงานอยางนอย 2 ดาน และเขียนแผนบริหารความเส่ียง 2 เร่ือง ตอ 1 หนวยงาน  
สําหรับศูนยการแพทยฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยการแพทยฯมีการประชุมรวมกันใน 

คร้ังที่ 4/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 (med_56_7.4_2.3) เพื่อจัดทําแผนบริหารความเส่ียง วิเคราะห/ระบุ
ความเส่ียง และคนหาปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงที่สงผลกระทบ/สรางความเสียหาย/ลดโอกาสตามบริบทของ
องคกร 5 ดาน   โดยครอบคลุมความเส่ียงและปจจัยเส่ียงเปน 11 โปรแกรม (med_56_7.4_2.4-5) มีการกําหนด
แนวทางการดูแลผูปวยกลุมโรคสําคัญขององคกร 5 โรค และมีการจัดทําแผนควบคุมความเส่ียงสายสนับสนุน เพื่อ
ปองกันความเส่ียงดานการเงิน ทรัพยากร บุคลากร และการปฏิบัติงาน  
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.4_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังที่ 2/2555  วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 

วาระ 3.1.2 
med_56_7.4_2.2 แผนบริหารความเส่ียงคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2556 
med_56_7.4_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังที่ 4/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 

2555 
med_56_7.4_2.4 แผนการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงศนูยการแพทย ปงบประมาณ 2556 
med_56_7.4_2.5 สรปการวิเคราะหบัญชีความเส่ียงตามโปรแกรม 11 โปรแกรม 
 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห
ใน ขอ 2  

คณะกรรมการประจําคณะฯ ประชุมพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบความเส่ียงระดับบริหาร
หนวยงานมีการจัดลําดับความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะ คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 (med_56_7.4_3.1-2) 
 สําหรับศูนยการแพทยฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยการแพทยฯไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบความเส่ียง จัดลําดับความเส่ียง และจัดทําแผน
บริหารความเส่ียงประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง ตามเกณฑการประเมินของศูนยการแพทยฯจาก
แหลงขอมูลที่สําคัญจากการรายงานอุบัติการณ (Incident Report) ขอรองเรียน/เสนอแนะ การทบทวนเวช
ระเบียน จากนั้นไดนํามาจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาส และผลกระทบ
จากสูงมายังต่ํา โดยครอบคลุมความเส่ียงและปจจัยเส่ียง 11 โปรแกรม (7.4_3_03) โดยมอบหมายใหประธาน
อนุกรรมการ ทั้ง 3 ดาน จัดทําแผนควบคุมความเส่ียงสําคัญในแตละโปรแกรม (7.4_3_04) และใหระดับ
หนวยงานมีการประเมินโอกาสและผลกระทบและทําบัญชีความเส่ียงของหนวยงาน (7.4_3_05) (7.4_3_06) 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.4_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังที่ 2/2555  วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 

วาระ 3.1.2 (อางอิง med_56_7.4_2.1 ) 
med_56_7.4_3.2 แผนบริหารความเส่ียงคณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2556 
med_56_7.4_3.3 โครงการ “ประชุมปฏิบัตกิารทบทวนบญัชีและจัดทําแผนบริหารความเส่ียง” 
med_56_7.4_3.4 บัญชีความเส่ียง ปงบประมาณ 2556 
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 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดาํเนินการตามแผน 
 คณะฯจัดทํ าแผนบริหารความเ ส่ียงระดับที่ มี ความเ ส่ียงสู ง และมีการดํ าเนินการตามแผน  
(med_56_7.4_4.1-2)  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยการแพทยฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงสําคัญ Top 5 ในแต
ละโปรแกรม เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงของศูนยการแพทยฯ และมีการดําเนินการตามแผน เชน 
การตรวจเยี่ยมหนวยงานโดย Safety team (med_56_7.4_4.3) การทบทวนเวชระเบียน (med_56_7.4_4.4) การ
ทบทวนเหตุการณไมพึงประสงคจากการดูแลผูปวย (med_56_7.4_4.5) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_7.4_4.1 แผนบริหารความเส่ียงคณะแพทยศาสตร  ปงบประมาณ 2556 (อางอิง 
med_56_7.4_2.2) 

med_56_7.4_4.2 รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2556 
med_56_7.4_4.3 สรุปการปรับปรุงพัฒนาการเยี่ยมหนวยงานโดย Safty team  
med_56_7.4_4.4 ภาพกิจกรรมการทบทวนเวชระเบียนจาก trigger ที่สําคัญ 
med_56_7.4_4.5 แบบบันทึกเหตุการณไมพึงประสงค 
 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการประจําคณะ มีการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง โดยกําหนดเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรการประจําคณะเปนประจําทุกเดือน  โดยมี
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
คณะแพทย ปงบประมาณ 2555-2556 ในการประชุมคณะกรรการประจําคณะคร้ังที่ 11/2556 วันอังคารที่ 22 
ตุลาคม 2556 วาระ 3.1.2 (med_56_7.4_5.1-2) และไดจัดทํารายงานการควบคุมภายในเสนอตอมหาวิทยาลัย 
(med_56_7.4_5.3) 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยการแพทยฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
ความกาวหนา ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ และคณะกรรมการบริหารศูนยการแพทย
ฯ เพื่อกํากับใหมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและจัดทํารายงานสรุปการควบคุมภายในตามแผนฯ 
และประเมินผลความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  
(med_56_7.4_5.4-5) 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 11/2556 วันอังคารที่ 22 

ตุลาคม 2556 วาระ 3.1.2   (med_56_7.4_5.1) 
med_56_7.4_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ปงบประมาณ 2556 
med_56_7.4_5.3 รายงานควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2556  
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หลักฐานอางอิง : 
(อางอิง med_56_7.4_4.2) 

med_56_7.4_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ  
med_56_7.4_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศนูยการแพทยฯ  

 
 6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 คณะฯไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการวิเคราะหความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ 2557  
 ศูนยการแพทยฯ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) สรพ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ไปใชในการปรับแผน/วิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 
โดยจัดทํารายงานการปรับปรุงขอเสนอแนะ หลังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เสนอแก สรพ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการ Re Accreditation ในเดือนกันยายน 2557 

หลักฐานอางอิง : 
med_56_7.4_6.1 รายงานควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2556  

(อางอิง med_56_7.4_4.2) 
med_56_7.4_6.2 สรุปผลการเยีย่มสํารวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกยีรติฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ป 
med_56_7.4_6.3 รายงานการปรับปรุงขอเสนอแนะ หลังสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 6 6 6 
ผลดําเนินการ ขอ 6 6 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 13 การปฏบิัตติามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รักษาราชแทนเลขานกุารคณะฯ 
ผูรายงานผล : คุณศุภวรรณ พันธุภักด ี
 
เกณฑการประเมิน 

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2556 คณบดี คณะแพทยศาสตร ไดรับการประเมินโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แตงตั้ง มีผลการประเมินเทากับ 4.50 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_13_1 สรุปผลการประเมินคณบด ี
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย คะแนน (เต็ม 5) 4 4 4 
คะแนนประเมินตนเอง  คะแนน (เต็ม 5) 4 4.50 4.50 
การบรรลุเปาหมาย -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 212 

 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : คณบด ี
ผูรายงานผล : คุณวนิดา วัฒนะ / คณุตุล  รอบรู / คุณนัฑพร  เสนาปนฑ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกบัแผนกลยุทธของคณะ 

คณะฯ ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรทางการเงิน (med_56_ 8.1_1.1) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
คณะฯ โดยดําเนินการตามวิธีการ SWOT analysis และจัดทํากลยุทธใหสอดคลองกับระบบบริหารการเงินของ
คณะฯ ที่มี 2 ระบบ คือ  

1. ระบบบริหารการเงินสําหรับแผนงานประจํา(ตาม 4 พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และ 6 พันธกิจ
ของคณะ) โดยประมาณการการใชงบประมาณรอยละ 90 ของงบดําเนินงาน  

2. ระบบบริหารการเงินสําหรับแผนยุทธศาสตร โดยประมาณการการใชงบประมาณรอยละ 10 ของงบ
ดําเนินงาน ซึ่งแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร ป 2554-2558 ประกอบดวย 8 แผน คือ ROADMAPS 
(med_56_ 8.1_1.2) การนําแผนยุทธศาสตรการเงิน ซึ่งเปนแผนระยะยาวนี้มาใชเปนเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร โดยมีการจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมในทุกประเด็นของ
แผนยุทธศาสตรและพันธกิจดังนี ้

พันธกจิ งบยุทธศาสตร งบประจํา 
1. ดานวิจัย  35% 5% 
2. ดานการเรียนการสอน 30% 10% 
3. ดานบริการวิชาการ (รวมงบของศูนยการแพทยฯ)  30% 83% 
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5% 2% 
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ยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ (โดยประมาณ) งบจัดสรรป 2556 จํานวนเงินที่ใชจริงป 2556 
R 1.37 180,600 38,777 
O 0.57 75,500 30,167 
Ac 18.65 2,459,300 1,634,967 
D - - - 
M 61.73 8,140,200 8,060,632 
Al 0.69 91,000 84,470 
P 2.06 270,000 269,755 
S 14.93 1,969,860 930,144 

รวม 100 13,186,460 11,048,912 
ทีมบริหารไดนําแผนยุทธศาสตรทางการเงินมาใชบริหารการเงินในภาพรวมที่ครอบคลุมการบริหารตาม

พันธกิจรวมกันทั้งคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ โดยมีกลยุทธการเงินที่อยูในยุทธศาสตร M (Modern 
Management) กลยุทธที่ sM11(กลยุทธการเงินเพื่อความม่ันคงของคณะและศูนยการแพทยฯ) โดยมีการจัดสรร
งบยุทธศาสตรตามความสําคัญและจุดเนนของการพัฒนาในปงบประมาณ 2556 จํานวนทั้งส้ิน 13,186,460 บาท 
โดยครอบคลุมทั้ง 8 ยุทธศาสตร ผลการจัดสรรตามยุทธศาสตร M (Modern Management & MSMCTOP 
(KPI&GG) ไดรับการจัดสรรสูงสุด จํานวน 8,140,200 บาท รองลงมาดานการบริหารจัดการยุทธศาสตร Ac 
(Academic passion) จํานวน  2,459,300บาท 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_ 8.1_1.1 แผนยุทธศาสตรการเงนิ 
med_56_ 8.1_1.2 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร sM11 กลยุทธการเงนิเพื่อความม่ันคงของคณะ

และศูนยการแพทยฯ 
 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน
อยางมปีระสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 
 แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
 คณะฯ มีงบประมาณจาก 2 แหลง คือ งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน)และงบประมาณจากงบ
เงินรายได (รายไดจากคาหนวยกิต เงินวิจัยจากภายนอกและจากการใหบริการของศูนยการแพทยฯ)  ซึ่งผูบริหาร
ไดวางแผนจัดหาทรัพยากรดานการเงินเพิ่มเติมจากการรับบริจาค เพื่อเพิ่มงบประมาณเงินรายไดโดยกําหนดเปน
กลยุทธการเงินเพื่อความม่ันคงของคณะและศูนยการแพทยฯ sM11KPI 2 ในการจัดหาระดมทุนเขาสูกองทุน
พัฒนาคณะฯและศูนยการแพทยฯโดยการจัดโครงการเพื่อหาทุนเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดงานกาลาดินเนอรการกุศลฯ ในวันที่ 31 
มีนาคม 2556 และรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศนวันที่ 2 เมษายน 2556  (med_56_ 8.1_2.1) แผนการขอรับ
บริจาคในงานวันมหิดล ในวันอังคารที่  24 กันยายน 2556 ซึ่งมีการจําหนายของที่ระลึกโดยนิสิตแพทย   
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นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการประชุมวิชาการไดแก ประชุมวิชาการ Palliative & End of Life Care ประจําป 
2556 ( med_56_ 8.1_2.2) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร (med_56_ 8.1_2.3) ซึ่งมีการ
เก็บคาลงทะเบียนจากบุคคลภายนอกเพื่อใชในการสนับสนุนดานวิชาการของคณะแพทยศาสตร 

หลักเกณฑการจัดสรร 
ทีมผูบริหารไดใชเกณฑการจัดสรรตามระเบียบของมหาวิทยาลัย(med_56_ 8.1_2.4) และมีการกําหนด

เกณฑการจัดสรรของคณะแพทยศาสตรที่ครอบคลุมตาม8 ยุทธศาสตร ตาม 4 พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ 
6 พันธกิจของคณะฯ รวมทั้งมีการจัดสรรตาม FTES ในระดับภาควิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป (med_56_ 8.1_2.5) และนําเสนอตอที่ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่7/2555 
เม่ือวันที่18 มิถุนายน 2555 วาระ 4.1 (med_56_ 8.1_2.6) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ
 การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 

คณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาวางแผนการใชงบประมาณใหเปนไปตามหลักเกณฑ และระเบียบ
การใชเงินของมหาวิทยาลัย โดยมีการใชเงินตามไตรมาสในปงบประมาณ 2556 ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 รอยละ 30 ไตร
มาสที2่ รอยละ60 ไตรมาสที่ 3 รอยละ 90 และไตรมาสที4่ รอยละ 10 และมีการติดตามประสิทธิภาพในการใชเงิน
โดยงานนโยบายและแผน จัดทําแผนการใชเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได(med_56_ 8.1_2.7)  

ระบบการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
1. มีระบบการตรวจสอบภายนอกตามระเบียบของ สตง. (สํานักงานตรวจเงินแผนดิน)นอกจากนี้ ศูนย

การแพทยฯ ยังไดจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเพิ่มเติม ไดแก บริษัท สํานักงานฉัตรทอง ทนายความ ธุรกิจและการ
บัญชี จํากัด(med_56_ 8.1_2.8) 

2. มีหนวยตรวจสอบภายในซึ่งดําเนินการโดยฝายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงาน
ตรวจสอบเปนประจําทุกป (med_56_ 8.1_2.9) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_ 8.1_2.1 สรุปโครงการกาลาดินเนอรการกุศล 
med_56_ 8.1_2.2 โครงการประชุมวิชาการ Palliative End of Life Care ประจําป 2556 
med_56_ 8.1_2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร 
med_56_ 8.1_2.4 หลักเกณฑการจัดสรรตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
med_56_ 8.1_2.5 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพจิารณางบประมาณรายจายประจําป 
med_56_ 8.1_2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 7/2556  

เม่ือวันที่ 18มิถุนายน 2555 วาระที่ 4.1 
med_56_ 8.1_2.7 แผนการใชเงนิ ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได 
med_56_ 8.1_2.8 เอกสารการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายนอก 
med_56_ 8.1_2.9 เอกสารการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายใน 
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 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกบัแผนปฏบิัตกิารในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 
คณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณ ซึ่งประกอบดวยงบแผนงานยุทธศาสตรและงบแผนงานประจําตามการบริหารงานทัง้ 
4พันธกิจตามสถาบันอุดมศึกษา 6 พันธกิจคณะแพทยศาสตร (med_56_ 8.1_3.1) รวมทั้งส้ิน 163 โครงการ ทั้ง
งานของคณะแพทยศาสตรและงานของศูนยการแพทยฯ สําหรับการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรได
จัดเปนทุนสําหรับศึกษาอบรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในปงบประมาณ 2556 จัดสรรรวมเปน
เงินจํานวน 11.6 ลานบาท (med_56_ 8.1_3.2) โดยมีการพิจารณาใหทุนผานคณะกรรมการพิจารณาทุนตามระเบียบ
พิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร (med_56_ 8.1_3.3)(med_56_ 8.1_3.4)(med_56_ 8.1_3.5) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_ 8.1_3.1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจําป 2556 
med_56_ 8.1_3.2 งบพัฒนาบุคลากร (อาจารย และบุคลากรสายสนบัสนุน) 
med_56_ 8.1_3.3 ประกาศระเบียบการพจิารณาทุนพัฒนาบุคลากร 
med_56_ 8.1_3.4 แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ประจําป 2556 
med_56_ 8.1_3.5 แผนปฏิบัติการประจําป(แผนยุทธศาสตร) 

 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอกรรมการประจําคณะอยางนอยป
ละ 2 คร้ัง 

หนวยงานการเงินไดจัดทํารายงานทางการเงินเปนรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อนําเสนอตอคณบดีและ
กรรมการประจําคณะ เม่ือส้ินสุดปงบประมาณไดจัดทํารายงานการเงินสรุปเปนรายปเพื่อเสนอตอผูตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและนําผลตรวจสอบเสนอตอกรรมการประจําคณะและนําเสนอตอมหาวิทยาลัย โดยใน
ปงบประมาณ 2556ไดดําเนินการสงรายงานแจงในการประชุมคณะกรรมการประจํา(med_56_ 8.1_4.1)เพื่อ
ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินการดานการใชงบประมาณและโครงการ ซึ่งมีการรายงานปญหาและ
อุปสรรคที่พบใหที่ประชุมรับทราบและใหขอเสนอแนะ นอกจากนี้มีการเสนอรายงานดานการเงินของศูนย
การแพทยฯ ตอคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ทุกเดือน (med_56_ 8.1_4.2) และคณะกรรมการ
อํานวยการศูนยการแพทยฯ ทุก 3 เดือน (med_56_ 8.1_4.3)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_ 8.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร  
คร้ังที่ 3/2556.วาระที3่.3 
คร้ังที่ 4/2556 วาระที่ 3.2 
คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 3.2 
คร้ังที่ 7/2556 วาระที่ 3.2 
คร้ังที่ 8/2556 วาระที่ 3.1 
คร้ังที่ 9/2556 วาระที่ 3.1 
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หลักฐานอางอิง : 
คร้ังที่ 10/2556 วาระที่ 3.1 

med_56_ 8.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ ปงบประมาณ 2556 
(วาระแจงเพื่อทราบทุกคร้ังของการประชุม) 

med_56_ 8.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการศนูยการแพทยฯ ปงบประมาณ 2556 
คร้ังที่1/2556 วันที่ 11 มีนาคม 2556 วาระที่ 1.2 

 
 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 

คณะฯ มีการวิเคราะหการดําเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร และมีการพิจารณาตัดลดงบประมาณ
ในโครงการที่ไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดและไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร (med_56_ 8.1_5.1) 
โดยจัดประชุมเปนหัวขอพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร (med_56_ 8.1_5.2) นอกจากนี้ในสวนของ
ศูนยการแพทยฯ ไดมีการพิจารณาแนวทางแกไขปญหางบประมาณของหนวยงานในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยการแพทยฯ คร้ังที่ 5/2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 4.9 (med_56_ 8.1_5.3)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_ 8.1_5.1 รายงานการประชุมประจําคณะแพทยศาสตร คร้ังที่ 7/2556 วาระที่ 3.5 
med_56_ 8.1_5.2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
med_56_ 8.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยการแพทยฯ คร้ังที่ 5/2556  

วันที่ 20 พฤษภาคม วาระที่ 4.9 
 
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีคณะกาํหนด 

คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ไดมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการดําเนินงานตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (med_56_ 8.1_6.1) 

สําหรับศูนยการแพทยฯ และโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย ไดแก มศว คลินิกและศูนย
ผิวหนัง ไดมีการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีภายนอกเพิ่มเติม (med_56_ 8.1_6.2)  
 คณะแพทยศาสตร ศูนยการแพทยฯ 

การตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 

หนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

การตรวจสอบ
ภายนอก 

สํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ สํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ 
บริษัทตรวจสอบบัญช ี
บริษัท สํานักงาน ฉัตรทอง ทนายความ 
ธุรกิจและการบญัช ี
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_ 8.1_6.1 รายงานการตรวจสอบตามแผนปฏิบัตกิาร 
med_56_ 8.1_6.2 รายงานผูตรวจสอบบญัชจีากภายนอก 

 
  7. ทีมผูบริหารคณะมกีารตดิตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมลูจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตดัสินใจ 

คณะกรรมการประจําคณะไดมีการติดตามผลการใชเงินในรอบป 2556 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อติดตามการใชเงินและวิเคราะหผลการดําเนินงานการใชเงินของโครงการ รวมทั้งพิจารณาให
ขอเสนอแนะ (med_56_ 8.1_7.1)  และยังดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของทุกหนวยงานเพื่อใหการใช
เงินเปนไปตามแผน (med_56_ 8.1_7.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_ 8.1_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 3.2,3.3 
คร้ังที่ 7/2556 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 3.2 
คร้ังที่ 8/2556 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 1.7,1.8,3.1 

med_56_ 8.1_7.2 บันทึกขอความเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ และหนังสือติดตามการใชเงนิโครงการ 
 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 7 7 7 
ผลดําเนินการ ขอ 7 7 6 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายประกันคณุภาพการศึกษา 
ผูรายงานผล : คุณสายรุง ตรีสงฆ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

9 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะแพทยศาสตรจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารคณะ 
โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเปนคณะกรรมการอํานวยการงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (med_56_9.1_1.1) ทําหนาที่รับนโยบายไปดําเนินการ เพื่อติดตามรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินการตามตัวบงชี้จากทีมผูบริหารทุกระดับมาวิเคราะหและสรุป รายงานความคืบหนาใหฝาย
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ระยะเวลา 6 เดือนและ 9 เดือน ตามนโยบายการติดตามระบบประกันคุณภาพ 
นอกจากนี้ไดจัดทํารายงานประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ. โดยมีการนําเสนอรายงานประเมิน
ตนเอง ของปการศึกษา 2556(ฉบับราง) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5/2557 วันที่18 มิถุนายน 
2557 (med_56_9.1_1.2) และนําสงใหฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการติดตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

ฝายประกันคุณภาพไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 (med_56_9.1_1.3) 
โดยใชผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 และ
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556 วาระที่  3.1.1 
(med_56_9.1_1.4) รวมทั้งมีคําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบและผูรายงานขอมูลตามตัวบงชี้ (med_56_9.1_1.5) 

การประกันคุณภาพในระดับภาควิชาและสํานักงานคณบดี ฝายประกันคุณภาพไดจัดโครงการสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ือง ”เทคนิคการจัดเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพ” ในวันที่  23 ธันวาคม 2556 
(med_56_9.1_1.6) และจัดประชุมประชาพิจารณเกณฑและตัวบงชี้ระดับภาควิชาในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 
(med_56_9.1_1.7) โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพภาควิชาที่สอดคลองตามภาระหนาที่และตามตัวบงชี้ สกอ. /



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 219 

 

สมศ. ที่เกี่ยวของ และนําผลการประชุมไปจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร มศว ปการศึกษา 
2556 (med_56_9.1_1.8) ฝายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชาและสํานักงานคณบดีครบทุกหนวยงานในระหวางวันที่  1 – 30 เมษายน 2557 และวันที่                 
2 พฤษภาคม 2557 (med_56_9.1_1.9) นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมประชาพิจารณเกณฑและตัวบงชี้ระดับ
หลักสูตรในวันที่ 19 มีนาคม 2556 และไดดําเนินการประเมินหลักสูตรครบทุกหลักสูตรในระหวางวันที่  7 – 8,     
15 – 16 พฤษภาคม 2557 (med_56_9.1_1.10)  
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร 

med_56_9.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เร่ือง พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2556 
(ฉบับราง)  

med_56_9.1_1.3 แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประจําปการศกึษา 2556 
med_56_9.1_1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556 

วาระที่ 3.1.1 เร่ือง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามขอเสนอแนะของผูประเมิน 
med_56_9.1_1.5 คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบและผูรายงานขอมูลตามตัวบงชี ้
med_56_9.1_1.6 โครงการสัมมนาจัดการความรูในระดับภาควิชาเร่ือง ”เทคนิคการจดัเกบ็รวบรวมขอมูล

ดานการประกนัคุณภาพได” 
med_56_9.1_1.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ประจําปการศกึษา 2556”  
med_56_9.1_1.8 คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ ภาควิชา หลักสูตร และสํานักงานคณบดี                 

ประจําปการศกึษา 2556  
med_56_9.1_1.9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา และสํานักงานคณบด ี
med_56_9.1_1.10 รายงานผลการประเมินหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2556  

 
 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกรรมการ
ประจําคณะและคณบดี 
 คณะแพทยศาสตรใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยเร่ิมใหมีการกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2554 ในปการศึกษา 2556 ไดมีการปรับปรุง
นโยบายเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของคณะ และประกาศใชในวันที่ 8 เมษายน 2557 (med_56_9.1_2.1) 
คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะใหความสําคัญในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน โดยกําหนดใหเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมกรรมการประจําคณะทุกคร้ัง (med_56_9.1_2.2) และมี
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นโยบายใหเชิญรองคณบดีและหัวหนาภาควิชาเขารวมเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
ภาควิชา (med_56_9.1_2.3) นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้งใหผูบริหารมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
องคประกอบตางๆ (med_56_9.1_2.4) คณะกรรมการประจําคณะยังไดรวมพิจารณารางรายงานการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2556 ในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 วันที่18 มิถุนายน 2557 (med_56_9.1_2.5) 

คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณบดีเปนที่ปรึกษา        
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปนประธานและมีหัวหนาหนวยงานทุกทานรวมเปนกรรมการ เพื่อ
ดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําระบบ E-SAR ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชาและหลักสูตร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_2.1 เอกสารนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
med_56_9.1_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระสืบเนือ่ง เร่ือง การประกันคณุภาพ

การศึกษา 
med_56_9.1_2.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชา 
med_56_9.1_2.4 คําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินงานตามองคประกอบของระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษา (อางอิง med_56_9.1_1.5) 
med_56_9.1_2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5/2557 วันที1่8 มิถุนายน 2557 

เร่ือง พิจารณารายงานประเมินตนเอง ของปการศกึษา 2556 (ฉบับราง)  
(อางอิง  med_56_9.1_1.2) 

 
 3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 วาระ 3.5 และคร้ังที่ 
4/2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 3.3 ไดมีมติใหคณะฯ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ที่กําหนดอัตลักษณของ
บัณฑิต มศว คือ “มีทักษะส่ือสาร” (med_56_9.1_3.1) ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธอัตลักษณดังกลาวใหนิสิตและ
บุคลากรในคณะ ทราบทั่วกันผานทางโปสเตอร  website และวารสารขาวคณะ MED SWU Weekly  
(med_56_9.1_3.2) 

คณะไดทําการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2557-2561 ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดย
กําหนดยุทธศาสตรที่ 8 กลยุทธที่ P2 การสรางอัตลักษณของนิสิตแพทยและเอกลักษณของคณะแพทยศาสตร มี
ตัวบงชี้ คือ คะแนนความเขาใจของนิสิตแพทยที่มีตออัตลักษณบัณฑิตแพทยดานการส่ือสาร > 3.51 จาก 5 
คะแนน (med_56_9.1_3.3) และกําหนดตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ในป
การศึกษา 2556 เพื่อประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการส่ือสารตามอัต
ลักษณของคณะ (มศว ภ 2.5 ขอ 3), (med_56_9.1_3.4)  
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หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_3.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 22 กุมภาพนัธ 
2555  รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 4/2557  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  

med_56_9.1_3.2 โปสเตอรประชาสัมพันธอัตลักษณ  และวารสารขาว MED SWU Weekly 
med_56_9.1_3.3 แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2557-2561 (แผนยุทธศาสตรที่ 7) 
med_56_9.1_3.4 คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาของภาควิชา ประจําปการศึกษา 2556 (มศว ภ 2.5) 

 
 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอกรรมการประจําคณะตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 คณะแพทยศาสตรมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนดังนี้ 
 1) คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร มศว กําหนดแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน (med_56_9.1_4.1) ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ และจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา  
2) มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับคณะ ซึ่งเปนรายงานประเมินตนเองที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใน CHE QA Online และมีการนําเสนอรายงานประกันคุณภาพ
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 (med_56_9.1_4.2) และ
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะในวันที่ 23-27 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้ยังมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชาผานระบบ E-SAR medicine (med_56_9.1_4.3) 
3) มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังที่ 9/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 วาระสืบเนื่อง 3.2.1 เร่ืองผลคะแนนการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (med_56_9.1_4.4) เพื่อนําไปพัฒนาและจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556 
(med_56_9.1_4.5)  และนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพเขาที่ประชุมกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 22 
ตุลาคม 2556 วาระสืบเนื่อง 3.1.1 เร่ือง พิจารณาใหความเห็นชอบสงแผนพัฒนาคุณภาพ (med_56_9.1_4.6) 
และดําเนินการตามแผนที่กําหนดข้ึนอยางครบถวน 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_4.1 ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร 
med_56_9.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 
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หลักฐานอางอิง : 
med_56_9.1_4.3 หนาจอ E-SAR medicine 
med_56_9.1_4.4 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ  คร้ังที่ 9/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556  

วาระสืบเนื่อง 3.2.1 เร่ืองผลคะแนนการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
med_56_9.1_4.5 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556 
med_56_9.1_4.6 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ  คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556  

วาระสืบเนื่อง  3.1.1 เร่ือง พิจารณาใหความเหน็ชอบสงแผนพัฒนาคณุภาพ 
 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 
 
 คณะแพทยศาสตรไดนําผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2555 ไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้ของ 9 องคประกอบและตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวที่เกี่ยวของ และประกาศ
เปนแผนพัฒนาคุณภาพประจําป 2556 โดยมีการติดตามอยางตอเนื่องในที่ประชุมกรรมการประจําคณะ และการ
ประชุมทีมยุทธศาสตร ในปการศึกษา 2556 ทีมผูบริหารไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพในทุกตัวบงชี้และไดมีการปรับปรุงแผนกลยุทธและตัวบงชี้กลยุทธใหมีความสอดคลองเหมาะสมยิ่งข้ึน 
(med_56_9.1_5.1), (med_56_9.1_5.2), (med_56_9.1_5.3) 

นอกจากนี้ฝายประกันคุณภาพไดมอบโลรางวัลสําหรับภาควิชาที่มีคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพ
สูงสุดและภาควิชาที่มีคะแนนประกันคุณภาพสูงข้ึนจากปกอนสูงสุด ทําใหภาควิชามีการทบทวนและนําผลการ
ตรวจประเมินไปปรับปรุงการทํางานทุกดานใหดีข้ึน (med_56_9.1_5.4) สงผลใหในปการศึกษา 2556 มี 16 
ภาควิชาจากทั้งหมด 17 ภาควิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพมากกวา 3.51 ภาควิชาที่มีคะแนนการประเมิน
คุณภาพสูงข้ึน 10 ภาควิชา (med_56_9.1_5.5) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_5.1 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ  คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 22 ตุลาคม 2556  
วาระสืบเนื่อง 3.1.1 เร่ือง พิจารณาใหความเหน็ชอบสงแผนพัฒนาคณุภาพ 

med_56_9.1_5.2 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556 
med_56_9.1_5.3 แผนยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557-2561 
med_56_9.1_5.4 ภาพถายโลรางวัล 
med_56_9.1_5.5 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจําปการศกึษา 2556 
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 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง                 
9 องคประกอบคุณภาพ 
 ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะแพทยศาสตรไดใชระบบสารสนเทศของฝายประกัน
คุณภาพ มศว บน Website www.qa.swu.ac.th  ซึ่งใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องคประกอบ (med_56_9.1_6.1) และใชระบบ CHE QA Online ของสกอ. ในการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทั้ง 9 องคประกอบ รวมทั้งคณะไดสรางระบบสารสนเทศ ในชื่อ E-SAR Medicine เพื่อใชในการเก็บขอมูลและ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาที่ครอบคลุมทั้ง 9 องคประกอบ (med_56_9.1_6.2) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_6.1 Website www.qa.swu.ac.th 
med_56_9.1_6.2 ระบบ E-SAR Medicine คูมือ E-SAR Medicine 

 
 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

คณะแพทยศาสตร ไดจัดใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพดังนี ้
1. นิสิตแพทย มีสวนรวมในการใหขอมูลผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนตาม

องคประกอบที่ 2 (med_56_9.1_7.1) นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับภาควิชาและระดับคณะ ดวยการเชิญนิสิตแพทยใหขอมูลแกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทั้งระดับ
ภาควิชาและระดับคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2556 และ
กําหนดใหนิสิตมีหนาที่พาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเขาเยี่ยมชมหองเรียนและหอพักนิสิต นอกจากนี้
คณะกําหนดนโยบายใหนิสิตรวมในการประเมินคุณภาพคณะ โดยมีรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตไดเชิญ
ประธานสโมสรนิสิตมาประชุมรวมกับฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  

2.  ผูใชบัณฑิต มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทั่วประเทศโดยการสงแบบสอบถามไปยัง
โรงพยาบาลตางๆ ระหวาง มีนาคม - เมษายน 2557 และเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตใหมีสวนรวมในการเขารวมใน
ระบบประกันคุณภาพเชน การใหขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียน (med_56_9.1_7.2) 

3. คนไขและผูใชบริการศูนยการแพทยฯ โดยใหผูรับบริการของศูนยการแพทยฯ ผูปวยและญาติ ให
ขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการผานกลองรับขอเสนอแนะที่ตั้งตามจุดบริการตางๆของศนูยการแพทยฯ  
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูนําชุมชน ซึ่งเปนญาติของผูปวยหรือเปนผูเคยมาใชบริการที่ศูนยการแพทยฯ มีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพนิสิต รวมทั้งแสดงขอคิดเห็นเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพคณะ (med_56_9.1_7.3) 

4. สมาคมผูปกครองและศิษยเกา มีการรับขอคิดเห็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพจากสมาคม
ผูปกครองและแพทย มศว สมาคมศิษยเกาแพทย มศว คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการ
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ธรรมาภิบาล คณะแพทยศาสตร และสอบถามความเห็นของศิษยเกาที่ปจจุบันเปนอาจารยประจําของคณะ 
(med_56_9.1_7.4)  นอกจากนี้ คณะยังเปดชองทางผาน website ศิษยเกา (med_56_9.1_7.5) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_7.1 รายงานผลการประเมินรายวิชาของนิสิต 
med_56_9.1_7.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
med_56_9.1_7.3 แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน ผูใชบริการ 
med_56_9.1_7.4 สรุปรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป/รายงานการประชุมสมาคมผูปกครอง             
med_56_9.1_7.5 Website ศิษยเกา 

 
 8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
 คณะแพทยศาสตร ไดสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน โดยเขารวมเปน
สมาชิกเครือขายตาง ๆ ไดแก   

1) เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง 4 คณะแพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) มีการลงนามของคณบดี
ในบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) (med_56_9.1_8.1) ในปการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางเครือขายคณะแพทยศาสตรเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2557 
ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยคณะฯ ไดเขารวมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 
แลกเปล่ียนขอมูล และนําเสนอกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ดี และแผนการดําเนินงานในอนาคต 
(med_56_9.1_8.2) 

2) เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษานิสิตแพทย 4 สถาบัน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ในปการศึกษา 2556 
คณะฯ ไดสงนิสิตแพทยเขารวมกิจกรรมเครือขายประกันคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย 4 สถาบัน ในวันที่ 
15 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต เจาหนาที่ฝาย
กิจการนิสิต ฝายประกันคุณภาพ และนิสิตแพทยเขารวม เพื่อใหนิสิตแพทยมีความรูความเขาใจ มีทักษะ 
และสวนรวมเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (med_56_9.1_8.3) 

3) เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)ในปการศึกษา 2556 
ไดจัดอบรม “การเขียนโครงการตามหลัก PDCA” และ “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA) ”คณะฯ ไดสงผูบริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย บุคลากร 
และนิสิต เขารวมโครงการดังกลาว(med_56_9.1_8.4)  

 สําหรับเครือขายภายในสภาบัน รองคณบดีฝายประกันคุณภาพไดรวมเปนคณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพ และบุคลากรฝายประกันคุณภาพ ไดเขารวมเปนคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
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การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรฝายประกันคุณภาพและฝายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต ไดเขารวมกิจกรรมตางๆดังนี้ 

1) โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง EdPEx 
และ AUNQA (med_56_9.1_8.5) 

2) โครงการบมเพาะคนคณุภาพ (med_56_9.1_8.6) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_8.1 บันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) เครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศกึษา 
ระหวางแพทยศาสตร 4 สถาบนั 

med_56_9.1_8.2 โครงการเครือขายประกนัคณุภาพการศึกษาระหวาง 4 คณะแพทยศาสตร  
วันที่ 22 มกราคม 2557 พรอมภาพถาย 

med_56_9.1_8.3 โครงการเครือขายการประกันคณุภาพการศึกษานิสิตแพทย 4 สถาบัน  
วันที่ 15 ธันวาคม 2556 พรอมภาพถาย 

med_56_9.1_8.4 รายชื่อผูเขารวมโครงการเครือขายการประกนัคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย  
วันที่ 2 กันยายน 2556 และวันที่ 13 กันยายน 2556 

med_56_9.1_8.5 รายชื่อผูเขารวมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง EdPEx และ AUNQAวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 

med_56_9.1_8.6 โครงการบมเพาะคนคณุภาพ 
 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 ในปการศึกษา 2556 คณะแพทยศาสตรไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 3 เร่ือง คือ “เทคนิคการจัดเก็บรวมรวม
ขอมูลดานประกันคุณภาพภาควิชา” “การนําผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ/ตํารา เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ”  และ 
“แนวทางการตัดเกรด” และเผยแพรผานทาง website คณะและวารสารขาว MED SWU Weekly 
(med_56_9.1_9.1-3) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเร่ือง “Satisfaction of medical students towards a change from 
problem-solving approach to problem-based learning in a 3-week renal system block.” โดย Promjit 
Sriyabhaya และ Nantana Choomchuay นําเสนอในการประชุมนานาชาติ AMEE 2013 ณ กรุงปราก เชค 
(med_56_9.1_9.4) 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_9.1_9.1 แนวปฏิบัติที่ดี เร่ือง “การนําผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ/ตํารา เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ”   
med_56_9.1_9.2 แนวปฏิบัติที่ดี เร่ือง “เทคนิคการจัดเก็บรวมรวมขอมูลดานประกันคณุภาพภาควิชา” 
med_56_9.1_9.3 แนวปฏิบัติที่ดี เร่ือง “แนวทางการตดัเกรด” 
med_56_9.1_9.4 บทคัดยองานวิจัยเร่ือง “Satisfaction of medical students towards a change from 

problem-solving approach to problem-based learning in a 3-week renal system 
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หลักฐานอางอิง : 
block.” 

 

รายการขอมลู 
หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ 9 9 9 
ผลดําเนินการ ขอ 9 9 8 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5.00 5.00 4.00 
การบรรลุเปาหมาย -    

 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 
ตัวบงช้ี สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายประกันคณุภาพ 
ผูรายงานผล : คุณสายรุง  ตรีสงฆ 
 
เกณฑการใหคะแนน 
  ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ของปการศึกษาที่ประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2556 คณะแพทยศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพตนเอง ตาม 9 องคประกอบ 
(สกอ. 21 ตัวบงชี้) โดยมีผลการประเมินตามเกณฑของ สกอ. เทากับ 4.55 

รายการขอมลู หนวยนับ 
2555 2556 

ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย คะแนน (เต็ม 5) 3.51 3.51 3.51 
คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

คะแนน (เต็ม 5) 4.85 4.79 4.55 

การบรรลุเปาหมาย -    
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องคประกอบตามอัตลักษณ 
 

ตัวบงช้ี มศว 10.1 การเสริมสรางอัตลักษณนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 
ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายการศึกษา / รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผูรายงานผล : คุณสุธัสสนยี สุขประเสริฐ / คุณถนอมรัตน วัชระชยัพงษ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการถายทอดหรือเผยแพรอัตลกัษณนิสติ คณาจารย และบุคลากรของคณะฯ รวมท้ังผูเกีย่วของ

รับทราบอยางท่ัวถึง 
 คณะฯ ไดกําหนดอัตลักษณนิสิตคือ “มีทักษะส่ือสาร” โดยแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 3.3 (med_56_10.1_1.1) และดําเนินการโดยกําหนดในแผนกลยุทธที่ sP2 
(med_56_10.1_1.2) และมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรในการ
กํากับดูแลใหแตละภาควิชา มีการสอดแทรกอัตลักษณ “มีทักษะส่ือสาร” กับนิสิตในการเรียนการสอนและกําหนด
ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ในปการศึกษา 2556 เพื่อประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการส่ือสารตามอัตลักษณ (มศว ภ.2.5 ขอ 3) นอกจากนี้ ยังมี
การเผยแพรอัตลักษณนิสิตแกคณาจารย และบุคลากรทาง website คณะฯ Poster วารสาร MED SWU WEEKLY  
(med_56_10.1_1.3) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_10.1_1.1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  

วาระที่ 3.3 
med_56_10.1_1.2 แผนกลยุทธที่ sP2 สรางอัตลักษณของนิสิตและเอกลักษณของคณะแพทยศาสตร 
med_56_10.1_1.3 ทาง website คณะฯ Poster วารสาร MED SWU WEEKLY 
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2. มีการระบุรายละเอียดของวิธกีารสอนท่ีอาจารยสอดแทรกหรือสงเสริมใหนิสิตมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณนิสิตของคณะฯ ใน Course Syllabus 
 คณะฯ มีการสอดแทรกใหนิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา พศก 
481และ พศก 125 (med_56_10.1_2.1) โดยระบุไวในวัตถุประสงคการเรียนและดําเนินการโดยนํานิสิตออกเยี่ยม
ชุมชนเพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะการส่ือสารกับผูคนในชุมชนสํารวจความคิดเห็นของชุมชน เก็บรวบรวมขอมูล และ
นํามาจัดแสดงผลงาน  
หลักฐานอางอิง :  
med_56_10.1_2.1 โครงสรางรายวิชา พศก 481และ พศก 125 

 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณของนิสิต 
 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ฝายแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งสโมสรนิสิต เปนผูรับผิดชอบในการนําอัต
ลักษณของนิสิตไปสูการปฏิบัติ โดยจัดโครงการของสโมสรนิสิตดานการส่ือสาร ไดแก โครงการละครเวทีสงเสริม
คุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทย เร่ืองมานขวัญ (med_56_10.1_3.1) และโครงการคายสูฝนวันเปน
หมอ (med_56_10.1_3.2) นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม/รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะ
ส่ือสาร เชน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การประชุมกลุมยอย และฝกทักษะการส่ือสารกับผูปวยและญาต ิ
หลักฐานอางอิง : 
med_56_10.1_3.1 โครงการละครเวทีสงเสริมคณุธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทย เร่ืองมานขวัญ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2557 ณ Auditorium ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ 
med_56_10.1_3.2 โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ 

 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการดาํเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรม

สงเสริมอัตลกัษณของนิสิต 
 คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนนิการจดัการเรียนการสอน และโครงการสงเสริมอัต
ลักษณของนิสิต (med_56_10.1_4.1 - 4.3) 
หลักฐานอางอิง : 
med_56_10.1_4.1 ผลการประเมินรายวิชา พศก 481และ พศก 125 
med_56_10.1_4.2 ผลการประเมินโครงการคายสูฝนวันเปนหมอ 
med_56_10.1_4.3 ผลการประเมินโครงการละครเวทีสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทย 

เร่ืองมานขวัญ 
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณของ
นิสิต 

 คณะฯ นําผลการประเมินการเรียนการสอน และโครงการไปทําการปรับปรุง ดังนี้ (med_56_10.1_5.1 - 
5.3) 

ช่ือโครงการ/รายวิชา ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 
รายวิชา พศก 481 
และ พศก 125  

1. จํานวนชั่วโมงมีนอย 
2. การจัดกิจกรรมทักษะส่ือสารยัง
ขาดความสนใจ 

1. ควรเพิ่มจํานวนชั่วโมงการสอนทีเ่นน
ทักษะส่ือสาร 
2. ปรับเปล่ียนรูปแบบของกจิกรรมให
หลากหลายและนาสนจากข้ึน เชน ฝก
ส่ือสารกับผูปวย 

โครงการคายสูฝนวันเปนหมอ 1. เกดิเหตุการณความไมสงบใน
บานเมืองทําใหตองงดกิจกรรม 
2. ความไมพรอมของสถานที ่
3. เวลาในการจัดกิจกรรมนอยไป 

1. เตรียมความพรอมของสถานทีก่อนวัน
งานจริง 
2. เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให
ผูเขารวมโครงการไดมีเวลาพบปะ 
แลกเปล่ียนความคิดเหน็มากข้ึน 
3. ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อใหนิสิตไดมีโอกาส
ถายทอดประสบการณการเรียนแพทยแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนการ
ฝกทักษะส่ือสารกับบุคคลทั่วไป 

โครงการละครเวทีสงเสริม
คุณธรรม-จริยธรรมและ 
อัตลักษณนิสิตแพทย  
เร่ืองมานขวัญ 

1. นิสิตขาดเวลาและวินัยในการ
ฝกซอม ทําใหตองเรงฝกซอม
ในชวงใกลแสดง 

1. ควรวางตารางการฝกซอมอยางชัดเจน มี
การระบุการทํางานทํางานอยางละเอียดและ
สรุปผลงานในแตละวัน 

 
หลักฐานอางอิง : 

med_56_10.1_5.1 ผลการประเมินรายวิชา พศก 481 และ พศก 125 
med_56_10.1_5.2 ผลการประเมินโครงการคายสูฝนวันเปนหมอ 
med_56_10.1_5.3 ผลการประเมินโครงการละครเวทีสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและอัตลักษณนิสิตแพทย 

เร่ืองมานขวัญ 
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รายการขอมลู 
หนวย
นับ 

2555 2556 
ผลตรวจ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผลตรวจ
ประเมิน 

เปาหมาย ขอ - 5 5 
ผลดําเนินการ ขอ - 5 5 
คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน - 5.00 5.00 
การบรรลุเปาหมาย - -   
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนท่ีควรพัฒนา 
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผูบริหารใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและ
ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ โดยทุกหนวยงานได
นําแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับมีสวนรวม
ทบทวนและทําความเขาใจตัวชี้วัดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งไดจัดทํา 
ROADMAPS ไวชัดเจน 

- 

2. ผูบริหารนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหาร
และคณะกรรมการประจําคณะไปใช เปนขอมูล
ปร ะ ก อบ ก า ร พิ จ า ร ณ าป รั บ แผ น ก ล ยุท ธ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจําปในรอบป 2556 

2. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้     
ควรทําปละ 2 คร้ังจะสงผลใหสามารถนําผล
การดําเนินงานมาพัฒนาทันตอเหตุการณยิง่ข้ึน 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
 
- 

 
- 

 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณาจารยมีความทุมเทเอาใจใสนิสิตในการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใน
ระดับพรีคลินิก เร่ิมมีโครงการเพื่อนชวยเพื่อน โดยการ
จับคูนิสิตที่เรียนดีกับนิสิตที่มีปญหาเร่ืองผลการเรียน
ในชั้นปที่ 3 

1. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการเปนที่ปรึกษา 
ดูแลและสรางความสัมพันธกับนิสิต เพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจ 

2. ระดับบัณฑิตศึกษามีทุนสนับสนุนการวิจัย เคร่ืองมือ
จํานวนมากที่เ อ้ือตอการทําวิจัย และคณาจารยมี
ศักยภาพและความทุมเทในการดูแลนิสิต 

2. ประชาสัมพันธเชิงรุกใหมีจํานวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนในทุกหลักสูตร เพื่อความ
คุมทุนและเพิ่มผลงานวิจัยของคณะ 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
1. อัตราการรับนิสิตเพิ่มจาก 120 คนเปน 180 คน จะมี 1. คณะควรจะมีระบบสนับสนุนการทํางานของ
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ผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนกลุมยอยที่จะมี
ขนาดใหญ ข้ึน หรือตองเพิ่มจํานวนกลุมมากข้ึน 
รวมทั้งตองคํานึงถึงโครงสรางทางกายภาพในการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในระดับพรีคลินิก 
และทรัพยากรที่ตองรองรับในการจัดการเรียนการ
สอนระดับคลินิก 

คณาจารย โดยเพิ่มทรัพยากรและส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน รวมทั้งรวมกัน
วา ง แ ผ น เ ป น วา ร ะ เ ร ง ด ว น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
หองปฏิบัติการการเรียนการสอนพรีคลินิก 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอกับภาระงาน
ที่เพิ่มข้ึน ทําใหคณาจารยตองรับภาระงานเอกสาร
จํานวนมากจนไมสามารถพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการในเวลาที่สมควร 

2. จัดสรรงบประมาณและบริหารจัดการให
สามารถเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนใหได
สัดสวนที่เหมาะสมกับภาระงานที่เพิ่มข้ึน ใน
สํานักงาน  ทั้งสวนที่ประสานมิตรและองครักษ  

3. สัดสวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ.และ ศ. 
ยังนอย 

3.  คณะควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงาน
วิชาการเพิ่มมากข้ึน เชน ทุนสนับสนุนการ
จัดทําหนังสือและตํารา หนวยงานและบุคลากร
ที่ชวยอาจารยผลิตตําราที่มีคุณภาพ 

 
ขอสังเกต 
1. เหตุผลในการปดหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไม

เพียงพอ เปนปญหาเรงดวนที่คณะควรหาทางเยียวยาและวางแผนปองกันการเกิดปญหาตอเนื่องกับ
หลักสูตรในอนาคต 

2. ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัวมีอาจารยเพียง 1 ทาน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนวิชาหลัก 

 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพฒันาในปตอไป) 
1. คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตมีความเขมแข็ง 

ทํางานตอเนื่อง จัดกิจกรรมสําหรับนิสิตทุกระดับอยาง
หลากหลายและสมํ่าเสมอ 

1. เพิ่มชองทางประชาสัมพันธใหนิ สิต  ทั้ งที่
ประสานมิตรและองครักษ รวมทั้งศิษยเกา ให
รับทราบอยางทั่วถึง เชน การแจงผานกลุม
สังคมออนไลนตางๆ 

2. มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตแพทย         
4 สถาบัน 

2. จัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องทุกป โดยอาจ
ขยายเครือขายสูคณะวิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืน
ภายในมหาวิทยาลัยดวย 
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3. นิสิตมีความสามารถทางวิชาการและบุคลิกภาพด ี 3. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถดาน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ พ ร อ ม รั บ  AEC แ ล ะ
คุณลักษณะดาน EQ เชน ทักษะการส่ือสารกบั
ผูปวย การทํางานเปนทีม ความอดทน การมี
สัมมาคารวะ หรืออาจสอดแทรกไวในการเรียน
การสอน 

4. มีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาและสมาคมผูปกครอง   
นิสิตแพทย ซึ่งศิษยเกามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของคณะอยางสมํ่าเสมอ 

4. มอบรางวัลศิษยเกาดีเดนในโอกาสตางๆ เชน  
วันไหวครู จัดใหมีการระดมทุนจากศิษยเกา
เพื่อใชในกิจกรรมนิสิต เชน ทุนพัฒนาหอพัก/
สนามกีฬา/สโมสรนิสิต ทุนการศึกษา 
 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในบางประเด็น

อยูในเกณฑคอนขางต่ํา เชน การจัดบริการสวัสดิการ
หอพัก สนามกีฬา 

1. วางแผนระยะส้ัน/ระยะยาวเพื่อปรับปรุงสถานที่
และส่ิงอํานวยความสะดวก โดยอาจขอความ
รวมมือจากผูสนับสนุน/แหลงทุนภายนอก เชน 
สมาคมผูปกครองนิสิต ภาคเอกชนที่ เนน
กิจกรรม CSR 

 
2. สภาพแวดลอมบริเวณหอพัก สโมสรนิสิตแพทย 

(ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ) อยูในสภาพไม
เปนระเบียบ 

2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม
รับบริจาคส่ิงของเหลือใช  ใหนิสิตทุกชั้นป
รวมกันทําความสะอาดและจัดระเบียบใน
หอพัก โดยเฉพาะพื้นที่สวนกลาง เชน ทางเดิน
ในอาคาร หองสโมสรนิสิต 

 
3.  ระบบอาจ ารยที่ ป รึก ษายัง มีปญห าใ นบางจุด 

โดยเฉพาะเม่ือมีจํานวนนิสิตเพิ่มข้ึน 
3. จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

ภาระงาน อาจารยควรกําหนดชวงเวลาที่
สะดวกใหนิสิตเขาพบไวอยางชัดเจน 

 
4. การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการบางหัวขอมีผลการ

ประเมินไมสูงนัก 
4. จัดใหมีการสํารวจประเด็นเนื้อหาที่อยูในความ

สนใจของนิสิตและศิษยเกา เพื่อจัดกิจกรรมได
ตรงกับความตองการ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะใ หความสําคัญใ นการทํา วิจัย  มีการ

สนับสนุนทั้งทุนวิจัย อุปกรณ และจัดเวลาให
ปรึกษาทางดานสถิติ  จัดอบรมใหความรูใน
ข้ันตอนตาง ๆ ของการทําวิจัย รวมทั้งสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งการจัดประชุม
วิชาการและ การจัดทําและพัฒนาวารสารของ
คณะใหเปนที่ยอมรับของสถาบันและวงการ
วิชาการ 

1. เพิ่มจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถชวยการทํา
วิจัยใหคณาจารยมีกําลังใจในการทํางานวิจัยมากข้ึน 
รวมทั้ง การทําวิจัยทางคลินิกที่อาจจะตองมีบุคลากร
สายสนับสนุนในสาขาอ่ืน ๆ รวมดวย 

2. คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย มีความทุมเทและ
รอง รับความตองการที่ เพิ่ม ข้ึนของจํานวน
โครงการวิจัยที่เพิ่มข้ึนทั้งระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. ควรสนับสนุนใหสามารถที่จะไดรับการรับรองมาตรฐาน 
จากองคกรระดับนานาชาติ  เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานวิจัยแหงชาติ และจะเปนอีก
หนวยงานหนึ่งที่จะสรางรายไดใหกับคณะในระยะ
ถัดไป 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
1. โครงการวิจัยระหวางภาควิชาคลินิก และพรี

คลินิกยังมีนอย เปนการใชทรัพยากรไมเต็มที่ 
1.1 ควรสงเสริมใหมีโครงการวิจัยที่ เปนความรวมมือ

ระหวางคณาจารยระดับพรีคลินิก และคลินิก อาจจะมี
การทําอาศรมวิจัย เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยไดมี
โอกาสพบปะและสรางความรวมมือในการทําวิจัย 

1.2 ควรเพิ่มการสนับสนุนหนวยงานวิจัยในดานตางๆ เชน 
สถานที่ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณ 
เพื่อผลักดันทั้งจํานวนและคุณภาพงานวิจัยและ
สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยแบบสหสาขาของ
อาจารยและนักวิจัยทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ 
และกับสถาบันอ่ืน 

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยทางดาน
แพทยศาสตรศึกษายังมีจํานวนนอย เนื่องจาก
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ
ไมเอ้ืออํานวยในการสนับสนุนคาใชจาย 

2. ควรพิจารณาใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยลักษณะนี้เปน
แบบเหมาจายตอโครงการ และประชาสัมพันธนโยบาย
สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยและการเขารวมประชุม
วิชาการทางดานแพทยศาสตรศึกษา 

 
 



 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 236 

 

ขอสังเกต 
เปาหมายจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติจํานวน 0.2 เ ร่ือง/คน/ป สําหรับคณะแพทยศาสตร          
ที่เนนบัณฑิตศึกษาเปนเปาหมายที่ไมทาทาย ควรเพิ่มใหสอดคลองกับสถานการณจริง 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1 ธรรมชาติของศาสตรดานวิชาชีพสุขภาพเอ้ือตอการ

บริการวิชาการแกชุมชน 
1 จัดกิจกรรมบูรณาการรวมกับคณะวิชาอ่ืนๆ 

มากข้ึน เพื่อขยายผลการใหบริการและสราง
ผลกระทบในระดับที่สูงข้ึน 

2 มีกิจกรรมบริการวิชาการหลากหลาย ทั้ง issue-
based, area-based และ agenda-based การ
กําหนดพื้นที่ใหบริการสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 

2 จัดใหมีการสํารวจความตองการทุกคร้ังกอน              
จัดกิจกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนอยางตรงประเด็น 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
 
- 

 
- 

 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้ง
ดานศาสนา ดนตรี การละคร สําหรับบุคลากรและนิสิต 

ควรเ นน จัดกิจ กรรมที่ แสดงลักษ ณะเฉพาะ 
(characteristic) ของหนวยงาน โดยควรเลือกจัด
กิจกรรมหลักซึ่งสรางคุณคาเชิงสัญลักษณและ
ปริมาณ (เชน ยุทธศาสตร Pride ของคณะ) ทั้งนี้
อาจควบรวมบางกิจกรรมเขาดวยกันเพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณ และสงวนเวลาทํางานของ
บุคลากร 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
 
- 

 
- 
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ขอสังเกต 
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบางโครงการมีบุคลากรเขารวมนอย ในขณะที่บางกิจกรรมก็ไดรับ
ความสนใจและมีผูเขารวมงานเปนจํานวนมาก 
 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดเดน/จุดแข็ง  
1. คณะกรรมการประจําคณะมีการประเมินตนเองโดยใช

แบบสอบถามการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบของคณะ 
แ ล ะ ไ ด มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห เ ส น อ ต อ
คณะกรรมการคณะ 

- 

2.  ผูบ ริหารไดบ ริหารคณะแพทยศาสตรดวยหลัก         
ธรรมาภิบาลและมีการกระจายอํานาจใหรองคณบดี 
ผูชวยคณบดีในการตัดสินใจ และมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

- 

3. ทีมบริหารมีการพัฒนาคณะไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
โดยสนับสนุนใหอาจารยทั้งระดับคลินิกและพรีคลินิก
มีการบริหารจัดการความรูในดานการวิจัยเทคนิคการ
สอนและการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูจากผูที่ มีประสบการณ (Tacit 
knowledge) นํามาเผยแพรโดยวิธีการตางๆ 

3. ควรสรางองคความรูจากการพัฒนางานประจํา
ที่ทําอยูในทุกหนวยงาน 

4. มีการบริหารจัดการความเส่ียงที่เปนระบบโดยมีการ
วิเคราะหความเส่ียงทุกหนวยงาน การจัดลําดับ
ความสําคัญ การเชื่อมโยงระบบและการปองกันหรือ
ลดความเส่ียง 

4.1. ควรพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ที่วางเปลาจาก
การยายออกไป และปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
การใชงานจริงและเกิดประโยชน 

4.2. ควรพิจารณาปรับปรุงระบบสวัสดิการการ
รานคา เปนตนวาอาหารที่ไมสะดวกซื้อนอก
เวลาราชการ ใหเปนไปตามความตองการของ
บุคลากร 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
1. บุคลากรทุกระดับลาออกมาก 1.1. จัดใหมีสวัสดิการรถรับ-สงใหเพียงพอ 

1.2. พิจารณา work load ใหเหมาะสม 
1.3. พิจารณาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มข้ึนใน

หลายหนวยงาน 
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1.4. ควรพิจารณา career ladder สําหรับ
พนักงานและลูกจางชั่วคราว เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจและธํารงรักษาไว 

2. จํานวนอาจารยมีไมเพียงพอทุกระดับ 2.1 ควรหาแนวทางจูงใจใหอาจารยมาอยูมากข้ึน
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

2.2. ควรหาแนวทางธํารงรักษาบุคลากรดวยการ
สอบถามความตองการ ในการดูแลดาน
สวัสดิการ สุขภาพ และสถานที ่

 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ทีมผูบริหารไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน วางแผน

ยุทธศาสตรของคณะ และใหความสําคัญกับงานดาน
วิจัย มีการพิจารณางบประมาณตามความสําคัญของ
กลยุทธและมีการติดตามประเมินการใชเงินใหไดตาม
เปาหมาย  

1. คว รพิ จ า รณ าใ หค วาม สํา คัญ ใ น ก า รจั ด
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ
สอน การปรับปรุงหอพักใหมีความปลอดภัย มี
ภูมิทัศนสวยงามนาอยูนาเรียน 

2. ทีมบริหาร มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดาน
การเงินมาแกไขปญหา อาคารสถานที่ อุปกรณทาง
การแพทย เพื่อหางบในการจัดทําลิฟต 12 ตัว การ
ซอมทอน้ําที่ร่ัวในอาคาร ตลอดจนงานขยายปรับปรุง
หองฉุกเฉิน 

- 

3. ผูบริหารไดนําผลการดําเนินงานของคณะมาวิเคราะห
ตนทุนตอนิสิตแพทย ซึ่งมีงบประมาณ 373,268 บาท/
คน/ป เพื่อนําไปวางแผนหางบประมาณเพิ่มเติม 

- 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
 
- 

 
- 

 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะแพทยศาสตรไดพัฒนาระบบกลไกการประกัน

คุณภาพอยางตอเนื่อง และนําลงสูการปฏิบัติ มีการ
1. ควรสงเสริมใหมีการประกวด best practice 

จากหนวยงานตางๆ และนําไปเผยแพรใหมาก
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กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผล
งานตามตัวบงชี้ครอบคลุมตัวบงชี้ สกอ. สมศ. และ
ของคณะ โดยมีความรวมมือทั้งอาจารย นิสิต ผูปวย 
ผูปกครอง 

ข้ึน 

2. มีการกําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไว
ชัดเจน และมีการจูงใจโดยมอบโลรางวัล สําหรับ
ภาควิชา ที่มีคะแนนประกันคุณภาพสูง 

- 

3. มีแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใชประโยชน เปนตนวาไดทํางานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพ เร่ือง Correlation between internal 
quality assurance scores and national license 
passing scores: A case study of Thai medical 
school ซึ่งนําเสนอในรูปแบบ Poster presentation 
ในการประชุมนานาชาติดานงานแพทยศาสตรศึกษา 
(AMEE) 

- 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
 
- 

 
- 
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ภาคผนวก 
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
*  ลําดับที่ที่ปรากฏอาจไมเรียงลําดับตัวเลข เพราะเปนลําดับที่ตามที่ปรากฏในระบบ CHE_QA Online ปการศึกษา 2556 
ลําดบั

ท่ี* รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 จํานวนหลักสูตรทีเ่ปดสอนทั้งหมด 7 
2 - -ระดับอนุปริญญา - 
3 - -ระดับปริญญาตรี 2 
4 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 3 
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 
8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศกึษาลงทะเบยีนเรียนในแผน ก 3 
9 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 

10 - -ระดับปริญญาเอก 2 
587 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศกึษาลงทะเบยีนเรียน 2 
25 จํานวนศนูยจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ทั้งหมด - 
26 จํานวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง - 
27 - -ระดับอนุปริญญา - 
28 - -ระดับปริญญาตรี - 
29 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
30 - -ระดับปริญญาโท - 
31 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
32 - -ระดับปริญญาเอก - 
33 จํานวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง  และแจงใหคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทราบ 
- 

34 - -ระดับอนุปริญญา - 
35 - -ระดับปริญญาตรี - 
36 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
37 - -ระดับปริญญาโท - 
38 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

39 - -ระดับปริญญาเอก - 
40 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 7 
41 - -ระดับอนุปริญญา - 
42 - -ระดับปริญญาตรี 2 
43 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
44 - -ระดับปริญญาโท 3 
45 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
46 - -ระดับปริญญาเอก 2 
47 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานฯ ครบถวน 
7 

48 - -ระดับอนุปริญญา - 
49 - -ระดับปริญญาตรี 2 
50 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
51 - -ระดับปริญญาโท 3 
52 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
53 - -ระดับปริญญาเอก 2 
11 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ปดสอนทั้งหมด 2 
12 - -ระดับอนุปริญญา - 
13 - -ระดับปริญญาตรี 2 
14 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
15 - -ระดับปริญญาโท - 
16 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
17 - -ระดับปริญญาเอก - 
18 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชพี

ทั้งหมด 
2 

19 - -ระดับอนุปริญญา - 
20 - -ระดับปริญญาตรี 2 
21 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
22 - -ระดับปริญญาโท - 
23 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

24 - -ระดับปริญญาเอก - 
61 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ยังไมไดรับอนุมัตติามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2548 ครบถวน 
- 

62 - -ระดับอนุปริญญา - 
63 - -ระดับปริญญาตรี - 
64 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
65 - -ระดับปริญญาโท - 
66 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
67 - -ระดับปริญญาเอก - 
54 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้

ผลการดําเนนิงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงชี้ทีก่ําหนดในแตละป) 

7 

55 - -ระดับอนุปริญญา - 
56 - -ระดับปริญญาตรี 2 
57 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
58 - -ระดับปริญญาโท 3 
59 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
60 - -ระดับปริญญาเอก 2 
695 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบงชี้

ผลการดําเนนิงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทกุตัวบงชี ้
- 

696 - -ระดับอนุปริญญา - 
697 - -ระดับปริญญาตรี - 
698 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
699 - -ระดับปริญญาโท - 
700 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
701 - -ระดับปริญญาเอก - 
68 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่กี่ยวของกบัวิชาชพีของหลักสูตร 
3 

69 - -ระดับอนุปริญญา - 
70 - -ระดับปริญญาตรี 2 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

71 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
72 - -ระดับปริญญาโท 1 
73 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
74 - -ระดับปริญญาเอก  - 
75 จํานวนนักศึกษาปจจุบนัทั้งหมดทกุระดับการศกึษา 967 
76 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - 
77 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 906 
78 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ - 
79 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 28 
80 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 28 
81 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 
82 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
83 - -จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  33 
102 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ 227.50 
599 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา  
1 

600 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

13 

601 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  

213.50 

597 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศกึษาที่ผานมา (กรณทีี่เลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละฯ)  

- 

107 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 125 
108 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 
1 

109 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

5 

110 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

119 

111 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  67.50 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

112 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา  - 
113 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 7 
114 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 
60.50 

115 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 32 
116 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - 
117 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทยีบเทา 1 
118 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 31 
119 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 3 
120 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา - 
121 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - 
122 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเทา 3 
595 รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา (กรณทีี่เลือกใช

เกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละฯ) 
- 

123 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
124 - -ระดับอนุปริญญา - 
125 - -ระดับปริญญาตรี 1218.76 
126 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
127 - -ระดับปริญญาโท 11.58 
128 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
129 - -ระดับปริญญาเอก 11.04 
130 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศกึษา 30 
131 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบยีนการ

ใช Wi-Fi กับสถาบัน 
967 

132 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนกัศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.63 

133 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพทีเ่หมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานกัศึกษา อาท ิหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 

134 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อาท ิงาน 3.54 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ทะเบยีนนกัศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

135 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.44 

84 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 125 
85 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา  125 
86 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 
125 

87 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 
88 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - 
681 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว - 
89 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดบับัณฑิตศกึษา - 
682 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
683 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร - 
90 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 
- 

669 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 125 
670 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 6 
671 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 2 
93 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ
112 

94 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

95 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.01 

96 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

5 
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97 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

98 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.75 

99 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

1 

100 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

101 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.84 

691 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ ตามกรอบ TQF 478.05 
692 จํานวนบณัฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 118 
602 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจางที่มีตอบณัฑิตระดับปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 
4.05 

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย] 

6 

672 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(proceedings) 
4 

167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

- 

170 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ 2 
175 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท) 
- 

176 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- 

177 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 
178 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ - 
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ระหวางประเทศ 
179 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
180 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 
91 จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาทีเ่ปนวงรอบประเมิน) 6 
181 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 
5 

183 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนกั
อ่ืนๆ) 

- 

184 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับที่นบัในคา
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

- 

185 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากบัทีน่ับในคา
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

- 

186 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชือ่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความทีน่ับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากบัทีน่ับ 
ในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 

5 

588 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับ
ปริญญาเอก) 

- 

589 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- 

590 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 
591 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
- 

592 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
593 - -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 
92 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 2 
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677 (สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาํหนดในหลักสูตร - 
678 (สบช.)จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมด (รหัสเดยีวกัน) - 
679 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบอนญุาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป - 
680 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปการศกึษาเดยีวกัน - 
702 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษานั้น 94 
703 - -ระดับอนุปริญญา - 
704 - -ระดับปริญญาตรี 29 
705 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
706 - -ระดับปริญญาโท 39 
707 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
708 - -ระดับปริญญาเอก 26 
709 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนฯ 
94 

710 - -ระดับอนุปริญญา - 
711 - -ระดับปริญญาตรี 62 
712 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
713 - -ระดับปริญญาโท 39 
714 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
715 - -ระดับปริญญาเอก 26 
716 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคณุภาพการจัดการ

เรียนการสอนฯ ที่นอยกวา 3.51 
- 

717 - -ระดับอนุปริญญา - 
718 - -ระดับปริญญาตรี - 
719 - -ระดับ ป.บัณฑติ - 
720 - -ระดับปริญญาโท - 
721 - -ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง - 
722 - -ระดับปริญญาเอก - 
723 (สพล.) จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาหรือทํางานในสถาน

ประกอบการที่ดําเนนิงานเกี่ยวของภายใน 1 ป 
125 

724 (สพล.) การเขารวมการแขงขันกีฬาระดบัชาต ิ - 
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725 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่3 จากการแขงขันกีฬาระดบัชาต/ิ การเขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับนานาชาต ิ

- 

726 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่2 จากการแขงขันกีฬาระดบัชาต/ิ ไดรับรางวัลที ่3 จากการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

- 

727 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่1 จากการแขงขันกีฬาระดบัชาต/ิ ไดรับรางวัลที ่2 จากการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

- 

728 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่1 จากการแขงขันกีฬาระดบันานาชาต ิ - 
684 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช

ชีวิตแกนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.36 

685 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 4.41 

686 ผลการประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.42 

146 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

- 

147 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจยั - 
164 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือ 

อนุสิทธิบัตร 
- 

148 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 28,885,005 
149 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
150 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 28,885,005 
151 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
152 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 13,753,683 
153 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
154 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 13,753,683 
155 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
156 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 208 
157 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 208 
158 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
159 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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160 จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - 
161 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
162 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
163 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
612 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 19.50 
613 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
614 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  19.50 
615 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - 
616 จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาตอ - 
617 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  - 
618 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - 
619 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
193 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั ชาต/ิ

ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความทีน่ับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับทีน่ับในคาน้าํหนักอ่ืนๆ) 

8 

626 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
627 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 8 
628 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
194 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ

ของ สมศ. (จํานวนบทความทีน่ับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับทีน่ับใน 
คาน้ําหนกัอ่ืนๆ) 

2 

629 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
630 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 
631 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
195 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นบัในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับที่นบัในคา
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

- 

632 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
633 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
634 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
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200 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI  
หรือ Scopus (จํานวนบทความทีน่ับในคาน้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับทีน่ับในคาน้ําหนัก
อ่ืนๆ) 

78 

647 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
648 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 78 
649 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
202 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารยประจําและนกัวิจยัประจํา) 
- 

653 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
654 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
655 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
203 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารยประจํา

และนักวิจยัประจํา) 
- 

656 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
657 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
658 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
204 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- 

659 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
660 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
661 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
205 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ

อาจารยประจําและนกัวิจยัประจํา) 
- 

662 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
663 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
664 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
206 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- 

665 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

666 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
667 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
207 จํานวนรวมของผลงานวิจัยทีน่ําไปใชประโยชน 34 
208 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - 
209 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคณุภาพ  27 
210 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ 11 
211 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ 6 
212 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน)  
3 

213 - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือทีมี่คุณภาพสูงมีผูทรงคณุวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของ
ชิ้นงาน) 

7 

9850 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ/ นานาชาต ิ 

 - 

9851 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 8 
9852 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 
2 

9853 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทล ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9854 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

- 

9855 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทล ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9856 จํานวนบทความวิจยัฯ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI 

 78 
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9857 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
9858 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 
9859 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
9860 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 
9861 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 
9862 จํานวนอาจารยประจํา (รวมศึกษาตอ) 227.50 
9863 จํานวนนักวิจยัประจํา (รวมศึกษาตอ) - 
9864 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ/ นานาชาต ิ
- 

9865 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 8 
9866 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 
2 

9867 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทล ที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9868 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. 

- 

9869 จํานวนบทความวิจยัฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทล ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9870 จํานวนบทความวิจยัฯ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI 

78 

9871 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
9872 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 
9873 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
9874 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 
9875 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 
9876 จํานวนอาจารยประจํา (รวมศึกษาตอ)  227.50 
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9877 จํานวนนักวิจยัประจํา (รวมศึกษาตอ) - 
214 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ 10 
215 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ

สอน 
9 

216 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2 
594 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน

และการวิจัย 
1 

693 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทีเ่กี่ยวกบัประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.56 

585 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  - 
586 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตัง้ (คะแนน

เต็ม 5)  
- 

9811 ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป - 
9812 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด - 
694 ผลการประเมินความเหน็ของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานของสถาบันที่สอดคลอง

กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.88 

579 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ 112 
580 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ

(คะแนนเต็ม 5) 
3.99 

581 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ 5 
582 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาโทที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.74 

583 จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 1 
584 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.30 

688 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ 474.88 
689 จํานวนบณัฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 118 
668 คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ 5) 4.02 
690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่กีย่วกับการดาํเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.99 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

222 จํานวนนักศึกษาทีเ่ขาสอบภาษาตางประเทศทั้งหมด - 
223 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาเกาหลี - 
224 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาเขมร - 
225 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาจนีกลาง - 
226 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาญีปุ่น - 
227 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาทมิฬ - 
229 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาพมา - 
230 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาฟลิปโน - 
232 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษามาเลย - 
231 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษามลาย ู - 
233 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาลาว - 
234 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาเวียดนาม - 
235 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาอังกฤษ - 
236 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาอินโดนเีซีย - 
237 - -จํานวนนกัศึกษาที่เขาสอบภาษาตามกฎหมายทีใ่ชในกลุมประเทศอาเซยีนอ่ืนๆ - 
238 จํานวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศที่กําหนดทัง้หมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- 

239 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เกาหลีที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

240 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรที่
กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

241 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีน
กลางที่กําหนด (ไดคะแนนในระดบัไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

242 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุน
ที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

243 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

245 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาที่
กําหนด  (ไดคะแนนในระดบัไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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ลําดบั
ท่ี* รายการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

246 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา 
ฟลิปโนที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดบัไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

- 

247 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
มาเลยทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

248 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายู
ที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

249 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวที่
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

250 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เวียดนามที่กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

251 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

252 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
อินโดนีเซียทีก่ําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

253 - -จํานวนนกัศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายทีใ่ชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) 

- 

608 จํานวนกจิกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธปิไตย  
609 จํานวนกจิกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมี

คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย 
- 

610 จํานวนกจิกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก 
ยาเสพติดทุกชนิด 

- 

 



E0 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2556  

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2556 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 

ระหวางวันท่ี 24-27 มิถุนายน 2557



1 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2556  
 

สารบญั 
 
  หนา 
1. รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
2. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 2 
3. บทนํา 3 
4. วิธีการประเมิน 7 
5. ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 8 
6. สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 17 
7. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ   28 
8. ภาคผนวก  
8.1 สรุปผลการประเมินหลักสูตร  32 
   8.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 36 
   8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนานิสิต 39 
8.4 สรุปผลการสัมภาษณ และการตรวจเย่ียม 40 
8.5 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 41 
8.6 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  57 
   8.7เอกสารประกอบการนําเสนอผล 59 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



E2 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตรปการศึกษา 2556  
 

บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
คณะแพทยศาสตร ประจํารอบปการศึกษา 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 
องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ระดับคณะหรือหนวยงานการเรียนการ
สอน และระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557ตามรายองคประกอบและตัวบงช้ี ของ สกอ. 
สมศ.และ มศว (จํานวน 37 ตัวบงช้ี) โดยยกเวนการประเมินในตัวบงช้ีดังตอไปน้ี สมศ.16.1, 17, 18.1 และ 
18.2 (ตามหนังสือบันทึกขอความที่ 0519.1.11/509 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557) และยกเวนการประเมินในตัว
บงช้ี สมศ.15 (ซึ่งจะปรากฏผลโดยอัตโนมัติเมื่อคณะรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA ONLINE) 
 พบวา ในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับ 4.48ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพ
ดีโดยมี จํานวน 5 องคประกอบ (1, 5, 6, 7,และ 10) อยูในระดับดีมาก และมีจํานวน 5 องคประกอบ (2,3,4,8 
และ 9) อยูในระดับดี 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบงชี้  

องคประกอบ 

คะแนนประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
จํานวน 
ตัวบงช้ี 

ท่ีประเมิน ตนเอง กรรมการ 

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

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนนิการ 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 1 
2.การผลิตบัณฑิต 4.56 4.48 การดําเนินงานระดับดี 13 
3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี 2 
4.การวิจัย 4.51 3.98 การดําเนินงานระดับดี 6 
5.การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 4 
6.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 3 
7.การบริหารและการจัดการ 5.00 4.88 การดําเนินงานระดับดีมาก 4 
8.การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี 1 
9.ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 4.90 4.00 การดําเนินงานระดับดี 1 
10.อัตลักษณ 4.80 4.51 การดําเนินงานระดับดีมาก 2 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.72 4.48 การดําเนินงานระดับดี 37 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ.(21 ตัวบงชี้) 4.79 4.55 การดําเนินงานระดับดีมาก 21 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สกอ.และมศว 
(23ตัวบงชี)้ 

4.80 4.54 การดําเนินงานระดับดีมาก 23 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ.11ตัวบงชี้แรก  4.55 4.36 การดําเนินงานระดับดี 11 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบงชี้ สมศ. รวมทุกตัวบงชี้  4.54 4.36 การดําเนินงานระดับดี 14 
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บทนํา 

 
ขอมูลพ้ืนฐานของคณะหรือหนวยงาน 
1. ชื่อหนวยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมา 

1.1  ชื่อหนวยงาน 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
FACULTY OF MEDICINE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
1.2  ท่ีต้ัง 
ประสานมิตร  เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ รหัสไปรษณีย 10110 
องครักษ  เลขที่ 62 หมู 7 ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก รหสัไปรษณีย 26120 

 1.3  ประวัติความเปนมา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เกิดข้ึนจากคณะผูริเริ่มโครงการที่ตองการ

แกไขปญหาการขาดแคลนแพทยของประเทศในป พ.ศ. 2523 โดยมีความมุงหมายที่จะผลิตแพทยเพื่อรับใช
ประชาชนในชนบท ตามความตองการของประเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ไดรับอนุมัติการจัดต้ัง
คณะจากคณะรัฐมนตรี และไดมีประกาศการจัดต้ังคณะ ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 102 ตอนที่ 76 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และรับนิสิตรุนที่ 1 ต้ังแตปการศึกษา 2528 เปนตนมา นับเปนคณะแพทยศาสตร
ลําดับที่ 9ของประเทศไทย ต้ังแตปการศึกษา 2528 จนถึงปการศึกษา 2543 คณะ จัดการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีการศึกษาช้ันพรีคลินิกอยูที่ มศว ประสานมิตรและการศึกษาช้ันคลินิกอยูที่ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนหนวยงานหน่ึงภายใตความ
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มศวต้ังอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก เปนโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542 และไดเปด
ใหบริการรักษาพยาบาลต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 จนถึงปจจุบันมีวัตถุประสงคการกอต้ังเพื่อการศึกษา 
การบริการดานการแพทยแกประชาชนทั่วไป การวิจัย และการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ในปการศึกษา 2556 ต้ังแตวันที่ 10 มีนาคม 2557 จนถึงปจจุบัน มี ศาสตราจารย นายแพทยชัยรัตน       
นิรันตรัตน เปนคณบดีและผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวีรศักด์ิ  จรัสชัยศรี เปนผูอํานวยการศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพฯ  

 
2. ปรัชญาปณิธานวิสัยทัศนพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงค 

2.1  ปรัชญา 
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา หมายถึง “บัณฑิตยอมฝกตน” 
2.2  ปณิธาน 
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการสถาปนาข้ึนดวยจุดมุงหมายที่จะใหนิสิตแพทยมี 

เจตคติที่ดีในการรับใชสังคม ใหมีความรู และเช่ียวชาญงานสาธารณสุขของประเทศ มีคุณธรรม และเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม 
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2.3 วัฒนธรรม/คานิยมของคณะแพทยศาสตรคือ MEDICINE SWU 
M = Merit   คุณธรรม 
E  = Enough                         พอเพียง 
D  = Development    พัฒนา 
I   =Intelligence    ปญญา 
C =Community    สังคม 
I   = Innovation    นวัตกรรม 
N  = Network     เครือขาย 
E  = Excellence    เปนเลิศ 
S  = Simplicity     เรียบงาย 
W = Work     อุตสาหะ 
U = Unity     นํ้าหน่ึงใจเดียว 

 
2.4  วิสัยทัศน 
‘’คณะแพทยศาสตรเปนสถาบันผลิตแพทยช้ันนํา 1 ใน 20 ของภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2560” 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. เปนสถาบันช้ันนําแหงการเรียนรู ใหบริการรบัใชสังคม มุงเนนการวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษา มี

คุณธรรม มุงสรางสรรคนวัฒกรรมสูสากล 

2. เปนสถาบันที่ไดมาตรฐานในการผลิตแพทยที่มีความรูความสามารถในดานการรกัษา และมีอัต

ลักษณในดานการสอน 

3. เปนแหลงผลิตแพทยที่มีความเปนเลิศในการศึกษา การวิจัย การวางแผนปองกันโรค และการ

ใหบรกิารวิชาการแกชุมชน ภายใตนโยบายรฐั หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด (นครนายก-สระแกว)  

 

2.5พันธกิจ 

1.    สงเสริม และพัฒนาสรางมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทยและบัณฑิตหลังปริญญาที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไวซึ่ง
มาตรฐานวิชาชีพ รับใชสังคมทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน 

 2.    สงเสริมงานวิจัยสหสาขาวิชา สรางเครือขายภายในและภายนอกสถาบันทั้งในและตางประเทศ 
และนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

 3.    ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน มีจิตสํานึก และรับผิดชอบ
ตอชุมชน 

4.    สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5.    พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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 2.6  นโยบายดานประกันคุณภาพ(ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2557) 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คณะแพทยศาสตร มศว จึงกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพ ดังน้ี 
 1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา และบริหาร
คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเน่ือง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานอยาง
มีธรรมาภิบาล 
 3. ทุกหลักสูตร/ภาควิชา/หนวยงานของคณะและศูนยการแพทยฯ  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานทั้ง
จากการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  โดยทีค่ณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ของ สมศ. และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพต้ังแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล และ
คณะ รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบงช้ีที่สะทอนเปาหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ ของคณะแพทยศาสตรและศูนย
การแพทยฯ 
 5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ  และนําผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก  มาเปนขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนา
คุณภาพสูความเปนเลิศ 
 6. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สูนิสิต 
เพื่อใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใหมีการ
ประกันคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย 
 7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอื่นๆ  ในการ
จัดกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ 
 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพใหครบทุกองคประกอบคุณภาพและ
สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล หลักสูตร ภาควิชา และหนวยงาน รวมทั้งสามารถเช่ือมตอกับหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ 
 9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ของสถาบันตอสังคม 
 10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทมีงานดานนวัตกรรม แนว
ปฏิบัติที่ดี หรือมผีลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะหรือหนวยงานเทียบเทาตามระบบคุณภาพและกลไกที่
มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน ทั้งน้ีโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุก
องคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

2. ใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทาทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ต้ังไว 

3. ใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะหรือหนวยงาน
เทียบเทาอยางตอเน่ือง 

 

การดําเนนิการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
3. การประเมินหลักสูตรของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
4. วิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. และมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

5. รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติม ดังน้ี 
5.1 การสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตของคณะหรือหนวยงาน และจดบันทึก 
5.2 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการดําเนินการตามตัวบงช้ี 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 

 คณะแพทยศาสตร รับการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน  9 องคประกอบ (21 ตัวบงช้ี)  
โดยใชเกณฑการประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปการศึกษา 2556 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เทากับ 4.55 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดีมาก และมี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมตัวบงช้ี มศว 2.5.1 และตัวบงช้ีอัตลักษณ มศว 10.1  (รวม 23 ตัวบงช้ี) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เทากับ 
4.54 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ของ สกอ. และ มศว) 
 

ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และผลดําเนินการ       คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 5.00 

สกอ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6,7 
ขอ 

8 
ขอ 

8 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 8  ตัวบงช้ี 4.31 

สกอ 
2.1 

ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4,5 
ขอ 

8 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5,6,7, 7 ขอ / 4.00 

สกอ2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I 
รอย
ละ 

แนวทางที่1รอยละ 60 เทากับ 
5 คะแนน 

รอยละ 
90.00 

212.50 226.50 
รอยละ 
93.82 

/ 5.00 แนวทางที่2เพิ่มขึ้นรอยละ 12 
เทากับ 5 คะแนน 
 

คาการเพิ่มขึ้นรอยละ ในป
ที่ผานมา 

รอยละ 
0.64 

สกอ2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

I 
รอย
ละ 

แนวทางที่1รอยละ 30 เทากับ 
5 คะแนน 

รอยละ 
30.00 

34.00 226.50 
รอยละ 
15.01 

X 2.50 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

แนวทางที่2เพิ่มขึ้นรอยละ 6 
เทากับ 5 คะแนน 

คาการเพิ่มขึ้นรอยละ ในป
ที่ผานมา 

รอยละ 
0.00 

สกอ2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5,6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ. 
2.5 

หองสมุดอุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

I ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

          

มศว 
2.5.1 

ส่ือ อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

I ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,6 5 ขอ / 4.00 

สกอ. 
2.6 

ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ. 
2.7 

ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5, 5 ขอ / 4.00 

สกอ. 
2.8 

ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนิสิต 
 

O ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 2  ตัวบงช้ี 4.00 

สกอ. 
3.1 

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสาร P ขอ 

1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ X 4.00 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

สกอ. 
3.2 

ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนิสิต 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,4,5,6 5 ขอ / 4.00 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 3  ตัวบงช้ี 4.67 

สกอ 
4.1 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,7 6 ขอ / 4.00 

สกอ 
4.2 

ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

สกอ 
4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา* 

I บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานตอคน

ตามกลุมสาขาวิชา 
150,000.00 32,961,581.50 207.00 159,234.69 / 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม 

              คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 2  ตัวบงช้ี 5.00 

สกอ. 
5.1 

ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สกอ. 
5.2 

กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

              คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 5.00 

สกอ. 
6.1 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5,6 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 3  ตัวบงช้ี 5.00 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

สกอ 
7.1 

ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานและผูบริหาร
ทุกระดับของหนวยงาน 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ 
7.2 

การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

          

สกอ 
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 4.00 

สกอ 
8.1 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ X 4.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 4.00 

สกอ. 
9.1 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน P ขอ 

1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5,6 
ขอ 

7,8 
ขอ 

9 
ขอ 

9 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8, 8 ขอ X 4.00 

องคประกอบที่ 10 ตัวบงช้ีอัตลักษณ               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 5.00 

มศว 
10.1 การเสริมสรางอัตลักษณนิสิต 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

  
  คะแนนเฉล่ีย (เฉพาะตัวบงช้ีสกอ.23 ตัวบงช้ี) = 21  ตัวบงช้ี 4.55 

  
  *คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี = 23  ตัวบงช้ี 4.54 

หมายเหตุ :   *คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ ยกเวนตัวบงชี้ สกอ.2.5 และ สกอ.7.3 
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จากตาราง ป.1(1) ผลการประเมินรายตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีของ สกอ. และ มศว) พบวา ในภาพรวมคณะแพทยศาสตร รวม 23 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินอยูในระดับ

คุณภาพดีมาก (คาเฉลี่ย 4.54 คะแนน) โดยมีจํานวน 6 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และผลดําเนินการ 
(คาเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องคประกอบที่ 4 การวิจัย (คาเฉลี่ย 4.67 คะแนน) องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (คาเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องคประกอบที่ 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 5.00 คะแนน) องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คาเฉลี่ย 5.00 คะแนน) และองคประกอบที่ 10 ตัวบงช้ีอัตลักษณ 
(คาเฉลี่ย 5.00 คะแนน)  มีจํานวน 4 องคประกอบ อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (คาเฉลี่ย 4.31 คะแนน) องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต (คาเฉลี่ย 4.00 คะแนน) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (คาเฉลี่ย 4.00 คะแนน) และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คาเฉลี่ย 
4.00 คะแนน)  
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ตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ของ สมศ.) 
 

ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑิต 4.76 

สมศ.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน๑ ป 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
100 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
100.00 

125.00 125.00 รอยละ 100.00 / 5.00 

สมศ.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

O คาเฉล่ีย ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน
บัณฑิต 

3.51 478.05 118.00 4.05 / 4.05 

สมศ.๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
25 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
25.00 

2.50 6.00 รอยละ 41.67 / 5.00 

สมศ.๔ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
50 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
100.00 

2.00 1.00 รอยละ 200.00 / 5.00 

ดานงานวจิัยและงานสรางสรรค 3.29 

สมศ.๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร* 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค ตามกลุม
สาขาวิชา 

รอยละ 
20.00 

80.25 226.50 รอยละ 35.43 / 5.00 

สมศ.๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน* 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
20 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
20.00 

17.00 226.50 รอยละ 7.51 X 1.88 

สมศ.๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
10 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
10.00 

13.50 226.50 รอยละ 5.96 X 2.98 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 5.00 

สมศ.๘ ผลการนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การ 
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
30 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
30.00 

10.00 10.00 รอยละ 100.00 / 5.00 

สมศ.๙ ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

O ขอ 1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 
ขอ 

4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

ดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 

สมศ.๑๐ การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

O ขอ 1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 
ขอ 

4 
ขอ 

5 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4, 4 ขอ / 4.00 

สมศ.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

O ขอ 1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 
ขอ 

4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 4.50 
สมศ.๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

สภามหาวิทยาลัย 
O คะแนน ใชคาคะแนนการประเมินผลการ

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 -    

สมศ.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารหนวยงาน 

O คะแนน ใชคาคะแนนประเมินผลผูบริหาร 4.00 - 4.50 / 4.50 

สมศ.๑๔ การพัฒนาคณาจารย O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 6 
เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 6.00 1,264.00 226.50 รอยละ 5.58 X 4.65 

ดานการพัฒนาและประกนัคณุภาพภายใน 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

สมศ.๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

O คะแนน ใชคาเฉล่ียของผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยตน

สังกัด 3 ปยอนหลัง 

 - - -   

กลุมตัวบงชี้อตัลักษณ 4.02 
สมศ
๑๖.๑ 

ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัต
ลักษณ(รายงานขอมูล) 

O ขอ 1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 
ขอ 

4 
ขอ 

5 
ขอ 

 2,3,4,5 4 ขอ   

สมศ
๑๖.๒ 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ 

O คาเฉล่ีย ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน
บัณฑิต 

3.51 474.88 118.00 4.02 / 4.02 

กลุมตัวบงชี้เอกลักษณ 

สมศ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน(รายงาน
ขอมูล) 

O ขอ 1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 
ขอ 

4 
ขอ 

5 
ขอ 

 1,2,3,4,5 5 ขอ   

สมศ.
๑๘.๑ 

ผลการชี้นําปองกัน หรือแกปญหา
ของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน(รายงานขอมูล) 

O ขอ - 1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

 1,2,3,4, 4 ขอ   

สมศ.
๑๘.๒ 

ผลการชี้นําปองกัน หรือแกปญหา
ของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน(รายงานขอมูล) 

O ขอ - 1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

 1,2,3,4,5 5 ขอ   

    คะแนนเฉล่ียตัวบงช้ีที่ ๑ - ๑๑ ( 11  ตัวบงช้ี ) 4.36 

    คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 14  ตัวบงช้ี) 4.36 

    ** คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 14  ตัวบงช้ี) 4.36 
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หมายเหตุ :  **  คะแนนเฉลี่ยรวม ยกเวน สมศ.16.1 ,สมศ.17,สมศ.18.1 และ สมศ.18.2 
 

จากตาราง ป.1 (2)ตามรายองคประกอบและตัวบงช้ีของ สมศ.พบวา ในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร มีผลการประเมินตัวบงช้ีตามพันธกิจหลัก 
(ตัวบงช้ีที่ 1-11)อยูในระดับ4.36ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี และผลการประเมินรวมทุกตัวบงช้ี (14 ตัวบงช้ี)อยูในระดับ4.27ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดีโดยมีผลการ
ประเมินกลุมตัวบงช้ีพื้นฐานอยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 2 ดาน ไดแกดานคุณภาพบัณฑิต (คาเฉลี่ย 4.76 คะแนน)และดานการบริการวิชาการแกสังคม (คาเฉลี่ย 
5.00 คะแนน) ผลการประเมินกลุมตัวบงช้ีพื้นฐานอยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คาเฉลี่ย 4.50 คะแนน)และดานการ
บริหารและการพัฒนาสถาบัน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.50 คะแนน) และมีผลการประเมินกลุมตัวบงช้ีพื้นฐานอยูในระดับคุณภาพพอใช จํานวน 1 ดาน ไดแกดานงานวิจัย
และงานสรางสรรค (คาเฉลี่ย 3.29คะแนน) และมผีลการประเมินกลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ (สมศ.16.2) อยูในระดับคุณภาพดี(คาเฉลี่ย 4.02 คะแนน) ทั้งน้ีกลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
(สมศ.16.1) กลุมตัวบงช้ีเอกลักษณ และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริมเปนเพียงการรายงานขอมูล 

สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

 สรุปผลการประเมินในแตละองคประกอบคุณภาพ (ตามตัวบงช้ีของ สกอ. สมศ.และมศว) ดังตาราง ป.1,ป.2,ป.3,ป.4 และ ป.5 พรอมอภิปรายผลในแตละมุมมอง 
 

ตาราง ป.1 (++) สรุปผลการประเมินในแตละองคประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และผลดําเนินการ       คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 5.00 
สกอ 
1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน 
P ขอ 

1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6,7 
ขอ 

8 
ขอ 

8 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8 8 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 13  ตัวบงช้ี 4.48 
สกอ 
2.1 

ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4,5 
ขอ 

8 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5,6,7, 7 ขอ / 4.00 

สกอ2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I รอยละ 
แนวทางที่1รอยละ 60 เทากับ 
5 คะแนน 

รอยละ 
90.00 

212.50 226.50 
รอยละ 
93.82 

/ 5.00 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

แนวทางที่2เพิ่มขึ้นรอยละ 12 
เทากับ 5 คะแนน 

คาการเพิ่มขึ้นรอยละ ในป
ที่ผานมา 

รอยละ 
0.64 

สกอ2.3 อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

I รอยละ 

แนวทางที่1รอยละ 30 เทากับ 
5 คะแนน รอยละ 

30.00 

34.00 226.50 
รอยละ 
15.01 

X 2.50 
แนวทางที่2เพิ่มขึ้นรอยละ 6 
เทากับ 5 คะแนน 

คาการเพิ่มขึ้นรอยละ ในป
ที่ผานมา 

รอยละ 
0.00 

สกอ2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5,6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ. 
2.5 

หองสมุดอุปกรณการศึกษา 
และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

I ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

          

มศว 
2.5.1 

ส่ือ อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

I ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,6 5 ขอ / 4.00 

สกอ. 
2.6 

ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ. 
2.7 

ระบบและกลไกพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5, 5 ขอ / 4.00 

สกอ. 
2.8 

ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนิสิต 

O ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สมศ.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน๑ ป 

O รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 

100 เทากับ 5 คะแนน 
 

รอยละ 
100.00 

125.00 125.00 
รอยละ 
100.00 

/ 5.00 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

สมศ.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โทและเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

O คาเฉล่ีย 
ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน

บัณฑิต 
3.51 478.05 118.00 4.05 / 4.05 

สมศ.๓ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
25 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
25.00 

2.50 6.00 
รอยละ 
41.67 

/ 5.00 

สมศ.๔ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
50 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
100.00 

2.00 1.00 
รอยละ 
200.00 

/ 5.00 

สมศ.
๑๔ 

การพัฒนาคณาจารย 
O รอยละ 

เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
6 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
6.00 

1,264.00 226.50 
รอยละ 
5.58 

X 4.65 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต           คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 2  ตัวบงช้ี 4.00 
สกอ. 
3.1 

ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ X 4.00 

สกอ. 
3.2 

ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนิสิต 
 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,4,5,6 5 ขอ / 4.00 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 6  ตัวบงช้ี 3.98 
สกอ 
4.1 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,7 6 ขอ / 4.00 

สกอ 
4.2 

ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

สรางสรรค 
สกอ 
4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา* 

I บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานตอคน

ตามกลุมสาขาวิชา 
150,000.00 32,961,581.50 207.00 159,234.69 / 5.00 

สมศ.๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร* 

O รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค ตาม

กลุมสาขาวิชา 
รอยละ 
20.00 

80.25 226.50 
รอยละ 
35.43 

/ 5.00 

สมศ.๖ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน* 

O รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 

20 เทากับ 5 คะแนน 
รอยละ 
20.00 

17.00 226.50 
รอยละ 
7.51 

X 1.88 

สมศ.๗ ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

O รอยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 

10 เทากับ 5 คะแนน 
รอยละ 
10.00 

13.50 226.50 
รอยละ 
5.96 

X 2.98 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม           คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 4  ตัวบงช้ี 5.00 
สกอ. 
5.1 

ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สกอ. 
5.2 

กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม 
 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สมศ.๘ ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 

O รอยละ เทียบบัญญัติไตรยางค รอยละ 
30 เทากับ 5 คะแนน 

รอยละ 
30.00 

10.00 10.00 รอยละ 
100.00 

/ 5.00 

สมศ.๙ ผลการเรียนรูและเสริมสราง O ขอ 1 2 3 ขอ 4 5 5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 



E20 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตรปการศึกษา 2556  
 

ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

ขอ ขอ ขอ ขอ 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 3  ตัวบงช้ี 4.67 
สกอ. 
6.1 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5,6 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สมศ.
๑๐ 

การสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

O ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

4 ขอ 1,2,3,4, 4 ขอ / 4.00 

สมศ.
๑๑ 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

O ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ           คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 4  ตัวบงช้ี 4.88 
สกอ 
7.1 

ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานและ
ผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ / 5.00 

สกอ 
7.2 

การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

P ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

          

สกอ 
7.4 

ระบบบริหารความเส่ียง 
P ขอ 

1 
ขอ 

2 
ขอ 

3,4 
ขอ 

5 
ขอ 

6 
ขอ 

6 ขอ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ / 5.00 

สมศ.
๑๒ 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย 

O คะแนน 
ใชคาคะแนนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสภามหาวทิยาลัย 

  
- 

      

สมศ.
๑๓ 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารหนวยงาน 

O คะแนน 
ใชคาคะแนนประเมินผล

ผูบริหาร 
4.00 

- 
4.50 / 4.50 
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ           คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 4.00 
สกอ 
8.1 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

6 
ขอ 

7 
ขอ 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ X 4.00 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 1  ตัวบงช้ี 4.00 
สกอ. 
9.1 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

P ขอ 
1 
ขอ 

2,3 
ขอ 

4,5,6 
ขอ 

7,8 
ขอ 

9 
ขอ 

9 ขอ 1,2,3,4,5,6,7,8, 8 ขอ X 4.00 

สมศ.
๑๕ 

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด 

O คะแนน 
ใชคาเฉล่ียของผลประเมินการ

ประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
ปที่ประเมิน 

      0.00     

องคประกอบที่ 10 ตัวบงช้ีอัตลักษณ               คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 2  ตัวบงช้ี 4.51 
มศว 
10.1 

การเสริมสรางอัตลักษณนิสิต 
P ขอ 

1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

5 ขอ 1,2,3,4,5 5 ขอ / 5.00 

สมศ
๑๖.๑ 

ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 

O ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

  2,3,4,5 4 ขอ     

สมศ
๑๖.๒ 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ 

O คาเฉล่ีย 
ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน

บัณฑิต 
3.51 474.88 118.00 4.02 / 4.02 

สมศ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน 

O ขอ 
1 
ขอ 

2 
ขอ 

3 ขอ 
4 
ขอ 

5 
ขอ 

  1,2,3,4,5 5 ขอ     

สมศ.
๑๘.๑ 

ผลการชี้นําปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

O ขอ - 
1 
ขอ 

2 ขอ 
3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

  1,2,3,4, 4 ขอ     

สมศ.
๑๘.๒ 

ผลการชี้นําปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมใน

O ขอ - 
1 
ขอ 

2 ขอ 
3 
ขอ 

4,5 
ขอ 

  1,2,3,4,5 5 ขอ     
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบงช้ี 
ชนิด
ตัว
บงช้ี 

หนวย
นับ 

เกณฑการประเมินคะแนน 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
    คะแนนเฉล่ียรวมจากจํานวนตัวบงช้ี = 37  ตัวบงช้ี 4.48 
    คะแนนเฉล่ียผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ.(21 ตัวบงช้ี) 4.55 
    คะแนนเฉล่ียผลการประเมินตามตัวบงช้ี สกอ.และ มศว (23 ตัวบงช้ี) 4.54 
    คะแนนเฉล่ียผลการประเมินตามตัวบงช้ี สมศ.11 ตัวบงช้ีแรก 4.36 
    คะแนนเฉล่ียผลการประเมินตามตัวบงช้ี สมศ.รวมทุกตัวบงช้ี 4.36 

ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนนิการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2.การผลิตบัณฑิต 3.75 4.50 4.78 4.52 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

4.การวิจัย 5.00 4.50 2.84 3.76 การดําเนินงานระดับดี 

5.การบริการทางวิชาการแกสังคม - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

6.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

7.การบริหารและการจัดการ - 5.00 4.50 4.88 การดําเนินงานระดับดีมาก 

8.การเงินและงบประมาณ - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

9.ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.17 4.59 4.43 4.49 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

 การดําเนินงาน
ระดับด ี

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

หมายเหตุ : ไมรวมตัวบงชี้ สมศ.15 ,สมศ.16.1,สมศ.16.2,สมศ.17,สมศ.18.1,สมศ.18.2 และ มศว.2.5.1 มศว.10.1 
 
ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 4.81 4.81 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2.มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา           

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.67 4.50 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ข.มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 4.17 4.55 4.73 4.48 การดําเนินงานระดับดี 

3.มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

- 5.00 2.84 3.71 การดําเนินงานระดับดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 4.17 4.59 4.43 4.49 การดําเนินงานระดับด ี
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มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับด ี 

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

 
หมายเหตุ : ไมรวมตัวบงช้ี สมศ.15 ,สมศ.16.1,สมศ.16.2,สมศ.17,สมศ.18.1,สมศ.18.2 และ มศว.2.5.1 มศว.10.1   
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ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 
1.ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - 4.50 4.86 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2.ดานกระบวนการภายใน   4.63 4.50 4.59 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.ดานการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.ดานบุคคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 3.75 5.00 3.30 3.84 การดําเนินงานระดับดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมุมมอง 4.17 4.59 4.43 4.49 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับด ี

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

 
หมายเหตุ : ไมรวมตัวบงช้ี สมศ.15 ,สมศ.16.1,สมศ.16.2,สมศ.17,สมศ.18.1,สมศ.18.2 และ มศว.2.5.1 มศว.10.1 
 
 
 
 
 
ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
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I P O รวม 
1.มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา         
(1) ดานกายภาพ   - -     

(2) ดานวิชาการ 3.75 4.67 4.65 4.36 การดําเนินงานระดับดี 

(3) ดานการเงิน - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
(4) ดานการบริหารจัดการ - 4.80 4.50 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

2.มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา          
(1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.00 4.81 4.51 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 2.84 3.76 การดําเนินงานระดับดี 
(3) ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนะธรรม - 5.00 4.50 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 4.17 4.59 4.43 4.49 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

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

 
หมายเหตุ : ไมรวมตัวบงช้ี สมศ.15 ,สมศ.16.1,สมศ.16.2,สมศ.17,สมศ.18.1,สมศ.18.2 และ มศว.2.5.1 มศว.10.1 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา 
ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
มีการวิเคราะหSWOT ที่ ชัดเจนแสดงให เห็นทิศทาง
(Positioning) ปจจุบันเปนอยางไร รวมถึงวิสัยทัศนมีความ
ชัดเจนวาจะไปไหนในปใด ชัดเจนมีตอบสนองไดทุก goals 
รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินตามแผนอยางชัดเจน  

     - ควรมีการเพิ่ม Roadmap เพื่อให
บุคลากรในองคกรไดทราบถึงสถานะวาในแต
ละชวงปน้ันเดินทางมาถึงชวงใดของเปาหมาย
แลว 
     -  การรายงานผลการติดตามฯ ควรมกีาร
สรปุในเชิงวิเคราะหเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
สาเหตุหรือปจจัยของเปาประสงคที่บรรล/ุไม
บรรลุ เพือ่ไปสูการปรบั SWOT ที่ชัดเจนเพื่อ
ใชในการทบทวนแผนตอไป 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
- - 

วิธีปฏิบัติท่ีดี (ถามี) นวัตกรรม (ถามี) 
     การจัดทําแผนยุทธศาสตรทีม่ีความชัดเจนสามารถเปน
ตัวอยางที่ดีได  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
มีการประเมินหลกัสูตรดวยตัวช้ีวัดที่ปรับใหเหมาะสมกบั
การประเมินหลักสูตร โดย คณะกรรมการที่คณะแพทย
ต้ังข้ึน 

-- 
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การจัดทํารายงานการสรปุรายละเอียดของผลการ
ดําเนินงานงายตอการสืบคน ทําความเขาใจ 

-- 

มีการปลูกฝงการมีจิตสาธารณะอยางตอเน่ือง โครงการหรือกจิกรรมที่พฒันาควรกําหนดตัว
บงช้ีใหชัดเจน 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
-- -- 

มีขอเสนอแนะดานการบริหารหลักสูตร (ภาคผนวก) 
 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
-- -- 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
     การนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาเปนขอมูลในการพฒันาการจัดบริการเปนคนละ
ประเด็นกับผลการประเมินในเกณฑขอ 6 

การจัดกระบวนการ PDCA จะตองครบในประเด็น
เดียวกัน แตหากเปนกระบวนการ Action ของรอบป
กอนควรจะตองนําเสนอขอมูลใหชัดเจน 

มีขอเสนอแนะดานการพัฒนานิสิต (ภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
     มีแผนการวิจัยสรางงานวิจัยช้ันเลิศที่ชัดเจนและ
นําสูการพัฒนาทั้ งระดับชุมชนและนานาชาติ มี
โครงการที่รองรับการพัฒนางานวิจัยสูระดับนานาชาติ
ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารยที่สงผลใหเกิด
การตีพิมพระดับนานาชาติเดนชัด 

-- 

มีสัดสวนผลงานตีพิมพอยูระดับนานาชาติคอนขางสูง
คิดเปน 4 : 5  

-- 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
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จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 

-- -- 

 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
ในแผนปฏิบั ติการประจําป  มีการแบ งประเภท
โครงการ เปนโครงการประจําและโครงการที่
ตอบสนองตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร 

-- 

     ไดรับรางวัลจากโครงการบรกิารวิชาการ คือ  
1. รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเดน ระดับเพชร  
2. รางวัลโรงพยาบาลสายใยรัก 

-- 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
การนําเสนอผลการดําเนินงานยังขาดการแสดงความ
เช่ือมโยงระหวางการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนที่นํามาใชในรายวิชาตางๆที่
อางถึง (แตมีหลักฐานแสดง)  

     ปรับปรุงการนําเสนอผลการดําเนินงานใหเห็น
ความสอดคลอง 

ขอสังเกต :  การใหบริการทางวิชาการของทุกคณะในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเปนการบริการวิชาการมุงเนน
ตอการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยผานผูนําชุมชนซึ่งเปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหเกิด
ความสําเร็จในการบริการวิชาการ 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
ระบบ KPI รายบุคคล      รักษาและพัฒนาระบบ KPI รายบุคคลใหเขมแข็ง

เพื่อสรางประสทิธิผล และประสทิธิภาพของการ
ทํางานตอไป 

จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
-- -- 

 
องคประกอบท่ี8  การเงินและงบประมาณ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
-- -- 
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จุดออน/จุดท่ีตองปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
มีรายงานการใชไปของงบประมาณเพื่อทราบในที่
ประชุมรายงานคณะไมพบรายงานทางการเงินสําหรบั
ผูบริหาร 

    ใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยตอง
ประกอบดวยงบรายรับ งบคาใชจาย และงบดุล 
เพื่อใหทราบถึงสถานะของเงินรายไดหักคาใชจายแลว
วามีเหลือเพียงพอที่จะใชในกิจกรรมในชวงตอไป
หรือไม  
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ภาคผนวก  
 

สรุปผลการประเมินหลกัสตูร ปการศกึษา 2556 
 คณะแพทยศาสตร มหีลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556 ทั้งสิ้น7 หลกัสูตร ระดับปริญญาตร2ี 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท 3 หลักสูตร และระดับปรญิญาเอก 2 หลักสูตร  ดังแสดงในตารางที่ 1และตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

ระดับการศึกษา 
จํานวน 
หลักสูตร 
ท้ังหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผาน 

(รอยละ) 
ไมผาน 

(รอยละ) 
ระดับปรญิญาตร ี 2 2 (100%) --  
ระดับบัณฑิตศึกษา     

 ระดับปรญิญาโท 3 3 (100%) --  

 ระดับปรญิญาเอก 2 2 (100%) --  

รวมหลักสูตรท้ังหมด 7 7 (100%)   
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ระดับการศึกษา 
จํานวนหลักสูตร

ท้ังหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผาน 

(รอยละ) 
ไมผาน 

(รอยละ) 
ระดับปรญิญาตร ี 2 2 (100%) --  
ระดับบัณฑิตศึกษา     

 ระดับปรญิญาโท 3 3 (100%) --  

 ระดับปรญิญาเอก 2 2 (100%) --  

รวมหลักสูตรท้ังหมด 7 7 (100%) --  
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษา 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผาน 

(รอยละ) 
ไมผาน 

(รอยละ) 
ระดับปริญญาตรี     
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผาน 

(รอยละ) 
ไมผาน 

(รอยละ) 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

2 2 (100%)   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุมดศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

2 2 (100%)   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

2 2 (100%)   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

2 2 (100%)   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปการศึกษา 

2 2 (100%)   

6. ผลการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมดที่ผานการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวใน
แตละป 

2 2 (100%)   

รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 2 (100%)   
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผาน 

(รอยละ) 
ไมผาน 

(รอยละ) 
ระดับบัณฑติศึกษา (ปริญญาโท)     
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

3 3 (100%)   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุมดศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

3 3 (100%)   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

3 3 (100%)   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

3 3 (100%)   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปการศึกษา 

3 3 (100%)   

6. ผลการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมดที่ผานการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวใน
แตละป 

3 3 (100%)   
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

ผลการประเมิน 
หมายเหตุ ผาน 

(รอยละ) 
ไมผาน 

(รอยละ) 
ระดับบัณฑติศึกษา (ปริญญาเอก)     

1.อาจารยประจําหลกัสูตรอยางนอยรอยละ 80 
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2 2 (100%)   

2.มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมด
ศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/
สาขาวิชา (ถาม)ี 

2 2 (100%)   

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา ใหครบทุกรายวิชา 

2 2 (100%)   

4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปด 
สอนใหครบทกุรายวิชา 

2 2 (100%)   

5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

2 2 (100%)   

6.ผลการประเมินตัวบงช้ีทั้งหมดทีผ่านการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

2 2 (100%)   

รวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 2 (100%)   

รวมหลักสูตรทั้งหมด 7 7 (100%)   
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ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาคณุภาพหลกัสตูร(ภาพรวม) 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุง แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 1. ควรประกาศรายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตรใหชัดเจนตามเกณฑ
มาตรฐาน นอกเหนือจากการแตงต้ังกรรมการบริหารหลักสตูร 
2. ควรตรวจสอบจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ทุกปการศึกษากอนเปดรับนิสิต 
3. มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรมากกวา 5 ทานและมีแผน
รองรับเมื่อมีอาจารยลาศึกษาหรือลาออก 

มีผลการประเมินบางรายวิชาที่คะแนน
ใกลเคียงกับ 3.5 ซึ่งจะเปนความเสี่ยงที่
ควรเรงดําเนินการแกไข เชน ภาควิชา
เ วชศาส ตรป อ ง กั นและสั งคมมี  9 
รายวิชา  แต มี วิ ชาที่ ถู กประเมิน  7 
รายวิชาที่ไดคะแนน 3.51 ซึ่งผานเกณฑ
พอดี และ หมวดวิชากลาง มี 8 รายวิชา
ที่ผลประเมิน 3.51 จาก 10 รายวิชา 

1. ควรลําดับความสําคัญในเรื่องเรงดวน การคนหารากเหงาของ
สาเหตุปญหาและดําเนินการแกไขที่ตนตอหรือรากเหงาของปญหา 
2. ใหความสําคัญกับการตอบสนองขอรองเรียนของนิสิต และ
พัฒนาระบบการรับขอรองเรียนผนวกเขากบัระบบการบรหิารความ
เสี่ยงเพื่อหาแนวทางการปองกันและแนวทางการแกไขปญหา 

เนนการปรบัปรุง พัฒนาหลักสูตรและ
การเปดหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความ
ตองการของประเทศ ผูใชบัณฑิตนิสิต
หรือบัณฑิตทีเ่กี่ยวของ (ผูมีสวนไดสวน
เสีย)  

1. ทําการประเมินและนําผลการประเมินความพงึพอใจของนิสิตใน
แตละรายวิชาทุกรายวิชา, ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตป
สุดทาย/บัณฑิตที่จบไป 1 ป ตอหลกัสูตรและผลการประเมนิผูใช
บัณฑิตมาใชในการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร 
2. สํารวจความตองการ (Need assessment) ของกลุมเปาหมาย
หรือผูมสีวนไดสวนเสียเพื่อหาโอกาสในการเปดหลักสูตรใหม, กลุม
นิสิตเปาหมายใหมๆ เพื่อใหเกิดหลักสูตรที่มีความแตกตาง โดดเดน
และเปนที่นิยม ทัง้ยังสงผลผลิตเปนบัณฑิตในสาขาที่ตอบปญหา
ของสังคมและประเทศ 

การจัดทํา มคอ.3(4), มคอ.5(6) และ 
สมอ. 07 

ควรมีการจัดทําทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรใหทันตามกําหนด หาก
หลักสูตรใดจะใชมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เพียงอยางเดียว
ควรจัดทํารายงานการดําเนินงาน สมอ. 07 ทุกป 

พัฒนาการประเมินผล 1. ควรพัฒนาการประเมินใหเกิดการประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment). 
2. ควรมีการพฒันาการประเมินผลความกาวหนา ( Formative 
assessment) นอกเหนือจากการประเมินผลแบบสรปุ 
(Summative assessment) 
3. ควรมีกลยุทธในการทวนสอบ (Verification) เพื่อในแนใจวาการ
จัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาทําใหเกิดผลการเรียนรูตาม
แผน หรือในภาพรวมหลักสูตรทําใหเกิดบัณฑิตทีม่ีลักษณะของ
บัณฑิตพึงประสงคตามเปาหมาย 
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุง แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
การพัฒนาการจัดประสบการณการ
เรียนรู (Learning experience) เพื่อให
เกิดการนําสง (Delivery) เน้ือหา 
(Content) ดวยวิธีการ (Method) ที่
เหมาะสมกับยุคปจจุบันของการศึกษา 
3.0 (Education 3.0) ที่กําลงัเปลี่ยน
ผานสู 4.0 (Education 4.0) 

1. การพัฒนาคณาจารยใหมีความสามารถในการเปน Facilitator 
หรือ Coach แทนการเปน Teacher 
2. การพัฒนาจากการเรียนแบบ Passive learning เปน Active 
learning โดยเนนใหนิสิตไดเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน (SDL-Self 
directed learning) จากการเรียนแบบ Conventional Lecture 
เปนแบบ Interactive lecture 
3. การใชสื่อการสอนแบบ Digital มากข้ึน และนําไปใชในระบบ 
internet เพื่อการศึกษาดวยตนเองของนิสิต (Flip content) และ
ลดการสอนรายละเอียดในเน้ือหาวิชาในหองเรียน 
4. พัฒนาจัดการเรียนการสอนในระบบ LMS (Learning 
Management System) เชน A-Tutor, Blackboard ใหมากข้ึน
ซึ่งจะสงผลของการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

 
ขอสังเกตจากการตรวจหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 

1. ในระดับปริญญาตรียังไมมีการประเมินนิสิตปสุดทาย หรอืบัณฑิตทีจ่บไป 1 ป 
2.  ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสงัคมมี 9 รายวิชา แตมีวิชาที่ถูกประเมิน 7 รายวิชาที่ไดคะแนน 

3.51 ซึ่งผานเกณฑพอดี และ หมวดวิชากลาง มี 8 รายวิชาที่ผลประเมิน 3.51 จาก 10 รายวิชา 
3.  รายงาน มคอ.7 ไมมีรายงานแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมินในเบือ้งตน (มีหมายเหตุทาย

ตารางวายังไมสมบรูณ) แตไดทําการแกไขสมบรูณแลว 
ขอสังเกตจากการตรวจหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑติ (รวมมือกับ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราช
อาณาจักร) 

1. มีแผนการรบั 12 คนตอปแตรับนิสิตนอยกวาแผนมาก 

2. นิสิตที่เขามาศึกษาจะเรียนจบ 83.33%  

3. มีปญหาของการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของนิสิต ป 1-3 อยางไรโดยเฉพาะการจัดทํา

มคอ. 

4. มีปญหาของการพฒันานิสิตเรื่องการสรางเสริมอัตลักษณของนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอสังเกตจากการตรวจหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชา ตจวิทยา  
1. เบื้องตนขาดแบบประเมินรายวิชาไมทราบคะแนนวามากกวา 3.50 หรือไม 

ขอสังเกตจากการตรวจหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวภาพการแพทย 
1. แผนรับนิสิต 20 คนแตรับนิสิตนอยกวาแผนมาก 

2. ประเมินนิสิตปสุดทายจํานวน 3 คน ไดความพึงพอใจระดับคะแนน 4.38 

ขอสังเกตจากการตรวจหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อณูชีววิทยา 
1.  แผนรับนิสิต 20 คนแตไมมีการรับนิสิตในปการศึกษา 2556  
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2.  ประเมินนิสิตปสุดทาย 1 คน ประเมิน 1 คน 5 คะแนน ประเมิน ผูใชบัณฑิต 2 คนจาก 3 คน 
4.77คะแนน 

3.เบื้องตนไมไดแสดงรายละเอียดการประเมินนิสิตทุกรายวิชา ตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงาน
ของตัวช้ีวัด สกอ. 2.1 
 
ขอสังเกตจากการตรวจหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีวภาพการแพทย 

1.แผนรบันิสิต 10 คนการรบันิสิตไมเปนไปตามแผน 
2.ไมประเมินนิสิตปสุดทายและไมประเมินผูใชบัณฑิตเน่ืองจากเปดมา 2 ป 
3.เบื้องตนไมไดแสดงรายละเอียดการประเมินนิสิตทุกรายวิชา ตามเกณฑมาตรฐานการดําเนินงาน

ของตัวช้ีวัด สกอ. 2.1 
 
ขอสังเกตจากการตรวจหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต อณูชีววิทยา 

1. แผนรับนิสิต 15 คนการรบันิสิตไมเปนไปตามแผน 

2. ประเมินความพึงพอใจนิสิตปสุดทาย  6 คน คะแนน 4.9 

3. ไมมีการประเมินผูใชเน่ืองจากนิสิตไมมงีานทํา  

 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะดานการพฒันานิสติ 
 
ขอเสนอแนะรายตัวบงชี ้

1. ตัวบงช้ีที่ 2.8 เกณฑขอ 5 ตัดรางวัลของศิษยเกา 
2. ตัวบงช้ีที่ 3.1 เกณฑขอ 7 การนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการ เปนคนละประเด็นกับผลการประเมินในเกณฑขอ 6  
 
ขอสังเกต 
1. เกณฑขอ 3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ คณะรายงานการ

จัดทําตําราคูมือวิชาการ ซึ่งนิสิตที่ถูกพัฒนาเปนเพียง 1-2 ช้ันป ไมครอบคลุมนิสิตทั้งคณะ และขอใหอธิบาย
เพิ่มเติมการจัดกระบวนการวาการทําตําราคูมือดังกลาว นิสิตมีการพัฒนาอยางไร 
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 2. ตัวบงช้ีที่ 3.2 เกณฑขอ 3 ไมมีหลักฐานการทํากิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษาครบ 2 ประเภท 
นอกจากน้ี หลักฐานอางอิงที่ใชภาพกิจกรรม ไมสะทอนวานิสิตไดนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรม 

 3. ตัวบงช้ี มศว10.1มีขอสังเกตวา เกณฑขอ 4, 5 การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางอัตลักษณควรเนนการประเมินใหครอบคลุม Language, Teaching, ICT  
 จากตาราง ป.1(2) ผลการประเมินรายตัวบงช้ี (ตัวบงช้ีของ สมศ.) พบวา 
 1. ตัวบงช้ี 16.1 ผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย เน่ืองจาก ในเกณฑ ขอ 1 ขาดแผนปฏิบัติงาน 
 2. ขอสังเกตของกรรมการ คือ ตัวบงช้ีที่กําหนดไมสะทอนการมีจิตสาธารณะอยางชัดเจน กลาวคือ 
กําหนดเปน “ความภาคภูมิใจที่มีตอคุณูปการของสมเด็จพระราชบิดา” 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี  (ท่ีพบจากการประเมินคุณภาพการศึกษา) 
1.กิจกรรมนิสิตที่สงเสริมอัตลักษณและจิตสาธารณะ มีการเขียนโครงการ การจัดทําโครงการ การ

ประเมินโครงการที่เปนระบบประกันคุณภาพ  นิสิตทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองและมีการตรวจสอบจาก
อาจารย 

2. การปลูกฝงคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค และการมีจิตสาธารณะ เริ่มตนต้ังแตนิสิตแรกเขามาในป
แรก โดยผานทางการจัดกิจกรรมในรายวิชา  

 
 
 
 
 

สรุปผลการสัมภาษณ  
กลุมผูใหขอมูล นิสิตช้ันปที่ 5 จํานวน 2 คนและอาจารย 
1 คน และบุคลากร 1 คนจาก คณะแพทยศาสตร 

ผูสัมภาษณ ผศ.ดร.จิตอนงค  กาวกสิกรรม 

ผูสัมภาษณ ผศ.ธีระชน พลโยธา 

ขอคําถาม บันทึกการสัมภาษณ 
1.ประเด็นการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรม 
จริยธรรม และชองทางการ
สงผานขอกําหนดไปยังนิสิต 

นิสิต-จําขอกําหนดไดแมนยําวา พฤติกรรมดานคุณธรรม จรยิธรรมคือ การมีจิต
สาธารณะ และนําไปปฏิบัติในการฝกงานวิชาชีพ โดยไดรับทราบขอกําหนดน้ี
จากอาจารย 
อาจารย- ไมไดถามประเด็นน้ี  

2.ระบบการใหคําปรึกษา
ของอาจารยที่ปรึกษา 

นิสิต- มีอาจารยที่ปรึกษาหลายกลุมและเปลี่ยนแปลงไปตามภาควิชาที่นิสิตไป
ฝกงาน  ซึ่งนิสิตคิดวาอาจารยใหการดูแลในระดับที่ดีมาก 
อาจารย- มีการดูแลนิสิตอยางใกลชิด ในกรณีที่นิสิตมีปญหาความเจ็บปวยที่
ตองการปรกึษาจิตแพทย จะมีการปรึกษากับครอบครัวของนิสิตและใหเลือก
สถานพยาบาลที่รกัษาได 
บุคลากร- เปนผูประสานงานการใหความชวยเหลือในทกุเรือ่งในเบือ้งตนกอน 

3.อัตลักษณของคณะ นิสิต- สามารถตอบคําถามน้ีไดอยางถูกตอง และอธิบายความหมายของอัต
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ลักษณ”ทักษะสื่อสาร”อยางถูกตอง  นิสิตเห็นประกาศในลฟิท และทั่วไปใน
คณะ 
อาจารย-ไมไดถาม 

4.การมจีิตสาธารณะ นิสิต-อาจารยปลกูฝงการมีจิตสาธารณะผานทางรายวิชาที่สอนและการทํา
กิจกรรม 
อาจารย- เริ่มมีการสอนการมีจิตสาธารณะโดยการทํากจิกรรมกลุมในรายวิชาที่
เรียนในป 1 และจะมีกจิกรรมสงเสรมิการมีจิตสาธารณะตลอดหลกัสูตร 

5.การจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่มกีารประกัน
คุณภาพของนิสิต 

นิสิต- ไดรับความรูดานประกันคุณภาพมาจากโครงการอบรมของฝายกิจการ
นิสิตและคําแนะนําจากรุนพีท่ี่ทํากจิกรรม  นิสิตที่สมัภาษณมีความเขาใจการ
ประกันคุณภาพดีมาก นิสิตเปนนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร  นิสต
สามารถยกตัวอยางกิจกรรมที่ใชกระบวนการประกันคุณภาพไดอยางชัดเจน 
อาจารย- จะมีการใหความรูดานประกันคุณภาพแกนิสิตที่กจิกรรมหรอืนิสิตที่
เปนผูแทนตางๆ มกีารทํา workshop  และในรายวิชาป1 อาจารยจะใหทํา
โครงการการมีจิตสาธารณะ  ทั้งน้ีแนะนําดูแลใหทําโครงการโดยใชกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 

 

ขอมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 
 

* ลําดับทีท่ี่ปรากฏอาจไมเรียงลําดับตัวเลข เพราะเปนลําดับทีต่ามที่ปรากฏในระบบ CHE_QA Online ป
การศึกษา 2556 
ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1 จํานวนหลกัสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 7 
2 - -ระดับอนุปรญิญา - 
3 - -ระดับปริญญาตร ี 2 
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 3 
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบบัเดียวกัน - 
8 จํานวนหลกัสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 3 
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
10 - -ระดับปริญญาเอก 2 
587 จํานวนหลกัสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 
25 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - 
26 จํานวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - 
27 - -ระดับอนุปรญิญา - 
28 - -ระดับปริญญาตร ี - 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
29 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
30 - -ระดับปริญญาโท - 
31 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
32 - -ระดับปริญญาเอก - 
33 จํานวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจงใหคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทราบ 
- 

34 - -ระดับอนุปรญิญา - 
35 - -ระดับปริญญาตร ี - 
36 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
37 - -ระดับปริญญาโท - 
38 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
39 - -ระดับปริญญาเอก - 
40 จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 7 
41 - -ระดับอนุปรญิญา - 
42 - -ระดับปริญญาตร ี 2 
43 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
44 - -ระดับปริญญาโท 3 
45 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
46 - -ระดับปริญญาเอก 2 
47 จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมกีารประเมินผลตาม 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 
7 

48 - -ระดับอนุปรญิญา - 
49 - -ระดับปริญญาตร ี 2 
50 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
51 - -ระดับปริญญาโท 3 
52 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
53 - -ระดับปริญญาเอก 2 
11 จํานวนหลกัสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทัง้หมด 2 
12 - -ระดับอนุปรญิญา - 
13 - -ระดับปริญญาตร ี 2 
14 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
15 - -ระดับปริญญาโท - 
16 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
17 - -ระดับปริญญาเอก - 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
18 จํานวนหลกัสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรบัรองหลกัสูตรจากองคกรวิชาชีพ

ทั้งหมด 
2 

19 - -ระดับอนุปรญิญา - 
20 - -ระดับปริญญาตร ี 2 
21 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
22 - -ระดับปริญญาโท - 
23 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
24 - -ระดับปริญญาเอก - 
61 จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรบัอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 
- 

62 - -ระดับอนุปรญิญา - 
63 - -ระดับปริญญาตร ี - 
64 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
65 - -ระดับปริญญาโท - 
66 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
67 - -ระดับปริญญาเอก - 
54 จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมินตามตัว

บงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป) 

7 

55 - -ระดับอนุปรญิญา - 
56 - -ระดับปริญญาตร ี 2 
57 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
58 - -ระดับปริญญาโท 3 
59 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
60 - -ระดับปริญญาเอก 2 
695 จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมินตามตัว

บงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี 
- 

696 - -ระดับอนุปรญิญา - 
697 - -ระดับปริญญาตร ี - 
698 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
699 - -ระดับปริญญาโท - 
700 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
701 - -ระดับปริญญาเอก - 
68 จํานวนหลกัสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมอืในการพฒันาและบริหารหลักสูตรกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
3 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
69 - -ระดับอนุปรญิญา - 
70 - -ระดับปริญญาตร ี 2 
71 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
72 - -ระดับปริญญาโท 1 
73 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
74 - -ระดับปริญญาเอก  - 
75 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 967 
76 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับอนุปริญญา - 
77 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาตร ี 906 
78 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
79 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 28 
80 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 28 
81 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 
82 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
83 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก  33 
102 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 226.50 
599 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรหีรือ

เทียบเทา  
1 

600 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรอื
เทียบเทา 

13 

601 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  

212.50 

597 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่
เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละฯ)  

- 

107 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 125 
108 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรอื

เทียบเทา 
1 

109 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

5 

110 - -จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

119 

111 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  67.50 
112 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือ

เทียบเทา 
 - 

113 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ 7 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เทียบเทา 

114 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

60.50 

115 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 31 
116 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - 
117 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือ

เทียบเทา 
1 

118 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 30 
119 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 3 
120 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรอืเทียบเทา - 
121 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา - 
122 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 3 
595 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา (กรณีที่

เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มข้ึนของรอยละฯ) 
- 

123 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลกัสูตร  
124 - -ระดับอนุปรญิญา - 
125 - -ระดับปริญญาตร ี 1218.76 
126 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
127 - -ระดับปริญญาโท 11.58 
128 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
129 - -ระดับปริญญาเอก 11.04 
130 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทีจ่ัดบริการใหนักศึกษา 30 
131 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน

การใช Wi-Fi กับสถาบัน 
967 

132 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และมกีารฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.63 

133 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพฒันานักศึกษา อาท ิหองเรียน หองปฏิบติัการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.65 

134 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
อื่นๆ อาท ิงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการ
อนามัยและการรกัษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.54 

135 ผลการประเมินคุณภาพในการใหบรกิารสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกาํจัดของเสีย การจัดการ

3.44 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ขยะ รวมทั้งมรีะบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไป
ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

84 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ที่จัดเกบ็ขอมูล สําหรบั สมศ1) 125 
85 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทํา  125 
86 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอสิระ) 
125 

87 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ - 
88 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา - 
681 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายไดประจําอยูแลว - 
89 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - 
682 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท - 
683 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร - 
90 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอสิระ (คาเฉลี่ย) 
- 

669 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ที่จัดเกบ็ขอมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 125 
670 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททัง้หมด (ที่จัดเกบ็ขอมลู สําหรบั สมศ2 16.2) 6 
671 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมลู สําหรบั สมศ2 16.2) 2 
93 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
112 

94 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

95 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.01 

96 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

97 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปรญิญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

98 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.75 

99 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 

100 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

101 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.84 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
691 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 478.05 
692 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 118 
602 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑิตระดับปรญิญา

ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
4.05 

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยทีเ่ปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญา
โท ที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย] 

3 

672 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 
166 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 
1 

167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพมิพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- 

170 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 
175 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธทีเ่ผยแพร (ผลงานของผูสําเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาโท) 
- 

176 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- 

177 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 
178 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอื

ระหวางประเทศ 
- 

179 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

180 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
91 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ

ประเมิน) 
6 

181 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

2 

183 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพมิพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนัก
อื่นๆ) 

- 

184 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบัที่นับในคา
นํ้าหนักอื่นๆ) 

- 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
185 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏ

อยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับ
ในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 

186 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับ 
ในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

2 

588 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

- 

589 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- 

590 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 
591 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอื

ระหวางประเทศ 
- 

592 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

593 - -จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 
92 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 1 
677 (สบช.)จํานวนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาภายในเวลาทีก่ําหนดในหลักสูตร - 
678 (สบช.)จํานวนนักศึกษารบัเขาทัง้หมด (รหัสเดียวกัน) - 
679 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทีส่อบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป - 
680 (สบช.)จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมดในปการศึกษาเดียวกัน - 
702 จํานวนรายวิชาที่เปดสอนทัง้หมดในปการศึกษาน้ัน 94 
703 - -ระดับอนุปรญิญา - 
704 - -ระดับปริญญาตร ี 29 
705 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
706 - -ระดับปริญญาโท 39 
707 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
708 - -ระดับปริญญาเอก 26 
709 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพงึใจของผูเรียนทีม่ีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนฯ 
94 

710 - -ระดับอนุปรญิญา - 
711 - -ระดับปริญญาตร ี 62 
712 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
713 - -ระดับปริญญาโท 39 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
714 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
715 - -ระดับปริญญาเอก 26 
716 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนฯ ที่นอยกวา 3.51 
- 

717 - -ระดับอนุปรญิญา - 
718 - -ระดับปริญญาตร ี - 
719 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
720 - -ระดับปริญญาโท - 
721 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
722 - -ระดับปริญญาเอก - 
723 (สพล.) จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาวิชาหรือทํางานในสถาน

ประกอบการที่ดําเนินงานเกี่ยวของภายใน 1 ป 
125 

724 (สพล.) การเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติ - 
725 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่3 จากการแขงขันกีฬาระดับชาติ/ การเขารวมการแขงขันกีฬา

ระดับนานาชาติ 
- 

726 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่2 จากการแขงขันกีฬาระดับชาติ/ ไดรับรางวัลที ่3 จากการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 

- 

727 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่1 จากการแขงขันกีฬาระดับชาติ/ ไดรับรางวัลที ่2 จากการ
แขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 

- 

728 (สพล.) ไดรับรางวัลที ่1 จากการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ - 
684 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
4.36 

685 ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 4.41 

686 ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.42 

146 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

- 

147 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรบัความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย - 
164 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร 
- 

148 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 22,755,076 

149 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

150 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 22,755,076 

151 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
152 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 10,206,505.50 

153 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

154 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 10,206,505.50 

155 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
156 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 207 
157 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
158 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 207 
159 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
160 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - 
161 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
162 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
163 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
612 จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ 19.50 
613 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 
614 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  19.50 
615 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - 
616 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
617 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - 
618 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - 
619 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
193 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ 

ชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI 
(จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับในคานํ้าหนักอื่นๆ) 

9 

626 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 
627 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 9 
628 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
194 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากบัที่นับใน 
คานํ้าหนักอื่นๆ) 

2 

629 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
630 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 
631 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
195 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู

ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับที่นับใน
คานํ้าหนักอื่นๆ) 

- 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
632 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
633 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
634 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
200 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI  
หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับทีนั่บในคา
นํ้าหนักอื่นๆ) 

77 

647 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
648 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 77 
649 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
202 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- 

653 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
654 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
655 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
203 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- 

656 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
657 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
658 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
204 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- 

659 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
660 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
661 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
205 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 
- 

662 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
663 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
664 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
206 จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- 

665 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
666 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
667 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
207 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 17 
208 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - 
209 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรบัการรับรองคุณภาพ 16 
210 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับชาติ 7 
211 - -บทความวิชาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับนานาชาติ 5 
212 - -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของช้ินงาน)  
3 

213 - -ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรอืหนังสอืที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอย
ละ 50 ของช้ินงาน) 

7 

9850 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ  

 1 

9851 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 8 
9852 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 
2 

9853 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 หรอื 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9854 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. 

- 

9855 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 1 หรอื 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9856 จํานวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏใน
ฐานสากล ISI 

 77 

9857 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจงัหวัด - 
9858 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 
9859 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ - 
9860 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 
9861 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 
9862 จํานวนอาจารยประจํา (รวมศึกษาตอ) 226.50 
9863 จํานวนนักวิจัยประจํา (รวมศึกษาตอ) - 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
9864 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ / นานาชาติ 
1 

9865 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 8 
9866 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 
2 

9867 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 หรอื 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9868 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. 

- 

9869 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 1 หรอื 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ 

- 

9870 จํานวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏใน
ฐานสากล ISI 

77 

9871 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจงัหวัด - 
9872 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 
9873 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ - 
9874 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  - 
9875 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 
9876 จํานวนอาจารยประจํา (รวมศึกษาตอ)  226.50 
9877 จํานวนนักวิจัยประจํา (รวมศึกษาตอ) - 
214 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 10 
215 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ ที่นํามาใชในการพฒันา เฉพาะการเรียน

การสอน 
8 

216 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ ที่นํามาใชในการพฒันา เฉพาะการวิจัย 1 
594 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ ที่นํามาใชในการพฒันา ทั้งการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
1 

693 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทีเ่กี่ยวกบัประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

3.56 

585 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  - 
586 คะแนนการประเมินผลผูบรหิารโดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนน

เต็ม 5)  
4.50 
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ลําดับ
ท่ี* 

รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
9811 ผลรวมของคะแนนสํารวจความพงึพอใจในระดับดีข้ึนไป - 
9812 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด - 
694 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคลองกบัอัตลกัษณ (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.88 

579 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 112 
580 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีคุณลักษณะตามอัตลักษณ

(คะแนนเต็ม 5) 
3.99 

581 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 5 
582 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโททีม่ีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.74 

583 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรบัการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 1 
584 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลกัษณ 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.30 

688 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 474.88 
689 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด 118 
668 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะตามอัตลกัษณ (คะแนนเต็ม 5) 4.05 
690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกบัการดําเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.99 
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กําหนดการ 
ระหวางวันท่ี 24 - 27 มิถุนายน 2557  ณ หองประชุมสัมมนาการชั้น 3อาคารอํานวยการ มศว องครักษ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพประกอบดวย 5 คณะ ดังน้ี  

1. คณะพยาบาลศาสตร 
2. คณะพลศึกษา  
3. คณะแพทยศาสตร 
4. คณะเภสัชศาสตร 
5. คณะสหเวชศาสตร 

 

   
วันท่ี 24 มิถุนายน 2557  

กําหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Desktop Assessment) 

  

09.30 – 12.00 น. การประเมินหลักสูตรทุกคณะหรือหนวยงานเทียบเทา   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 15.00 น. การประเมินหลักสูตรทุกคณะหรือหนวยงานเทียบเทา (ตอ)   

15.00 – 16.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อสรปุผลการประเมิน
หลักสูตร 

  

   
วันท่ี 25 มิถุนายน 2557  

กําหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

09.00 – 12.00 น. การตรวจหลักฐาน และสัมภาษณผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ี   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 16.00 น. การตรวจหลักฐาน และสัมภาษณผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ี (ตอ)   



E54 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตรปการศึกษา 2556  
 

16.00 – 16.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อสรปุผลการตรวจ
หลักฐานและเตรียมประเด็นสัมภาษณ 

  

   
  



E55 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตรปการศึกษา 2556  
 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2557  

กําหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

09.00 – 12.00 น. การตรวจหลักฐาน และสัมภาษณผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ี (ถาม)ี   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 16.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  

   - การสรปุคะแนน   

   - การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน และขอเสนอแนะ   

16.00 – 16.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อสรปุงานประจําวัน   

   
วันท่ี 27 มิถุนายน 2557  

กําหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ 
presentation  นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการนําเสนอผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและผลการประเมินหลกัสูตร พรอมทั้งขอเสนอแนะใน
ภาพรวมของทุกคณะ  

  

 


