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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการ

ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี ประจําปการศึกษา 2559 

ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนประจําทุกป เพื่อใชประกอบการรายงานผลการดําเนินงานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี ตามบริบทของหนวยงาน และพัฒนาผลดําเนินงานเพื่อ

เสริมจุดท่ีควรพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง และย่ังยืน นอกจากนี้ ยังรับทราบถึงสถานภาพของตนเอง อันจะ

นําไปสูการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพดานการบริหารจัดการ และดานการใหบริการของ

สํานักงานคณบดีใหเหมาะสมตามพันธกิจหลักที่ผูบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานสนับสนุนซึ่งสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร  กลยุทธ ของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการประกันคุณภาพ

การศึกษาไดเปนอยางดี โดยใชเกณฑการประเมินตามตัวบงชี้ องคประกอบที่ 5 ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับสํานักงานคณบดี ปการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนแนวทางดําเนินใหบรรลุ

เปาหมาย ประกอบดวยตัวบงชี้จํานวน 9 ตัวบงชี้ ดังนี้  

 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ 9 ตัวบงชี้ 

  ตัวบงชี้ท่ี 1 แผนการดําเนินงานหรือปฏิทินการดําเนินงานประจําป  

  ตัวบงชี้ท่ี 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ตัวบงชี้ท่ี 3         รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

  ตัวบงชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ท่ี 6 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรเรียนรู     

ตัวบงชี้ท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ      

ตัวบงชี้ท่ี 9 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรไดนําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี ปการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัย องคประกอบที่ 5 การบริหาร

จัดการ ซึ่งทุกคณะนําไปใชเปนแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี เพื่อทําการ

วิเคราะหและสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี  ประจําปการศึกษา 2559               
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ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามชนิดของตัวบงชี้ คือ ปจจัยนําเขา (I) = จํานวน 1 ตัวบงชี้

กระบวนการ (P) =  จํานวน 6  ตัวบงชี้ ผลผลิต (O) = จํานวน 2 ตัวบงชี้  รวมตัวบงชี้ทั้งหมด  9 ตัวบงชี้  และไดนําตัว

บงชี้และเกณฑการประเมินเขาเสนอวาระเพื่อพิจารณาพรอมทั้งชี้แจงสรางและความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมินพรอมเอกสารหลักฐานในแตละประเด็นเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี 

ครั้งท่ี 11/2559 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เปนวาระพิจารณาที่ประชุมมีมติใหดําเนินการ และมอบใหงานบริหารระบบ

คุณภาพ (ฝายประกันคุณภาพ)  รวบรวมขอมูลและจัดทํารางรายงานการประเมิน (SAR) จากฝายตางๆ ที่เก่ียวของ 

และระดมความคิดเห็นรวมกันในแตละประเด็นเพื่อจัดทํารายงานการประเมิน (SAR) ฉบับสมบูรณ และเตรียมรับการ

ประเมินจากคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน  

ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมมือรวมใจระดมความคิดเห็น พรอมกับแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล และสนับสนุน

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ ตามตัวบงชี้ทั้งหมด 9 ตัวบงชี้ ไดเปนอยางดี ในการเตรียม

เอกสารประกอบเพื่อประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักงานคณบดี วันที่ 2 มิถุนายน  2560 ตอไป 

 

 

คณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 พฤษภาคม 2560 
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สวนนํา : รายงานการประเมนิตนเอง ประจําปการศกึษา 2559 
………………………… 

1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

  สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ต้ังอยูเลขที่ 62 หมู 7 อาคาร

เรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร ชั้น 2  อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  26120  และ ต้ังอยูเลขที่ 114 

สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ไดจัดต้ังขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น 

เรื่องการแบงสวนราชการภายในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับท่ี 8) ป พ.ศ. 2528          

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2528 ไดกําหนดโครงสรางของสํานักงานคณบดี               

คณะแพทยศาสตรไวเปน ทั้งหมด 5 หนวยงาน ไดแก 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานบริการการศึกษา                    

3) งานนโยบายและแผน  4) งานคลังและพัสดุ และ 5) งานโสตทัศนศึกษา เนื่องจากสํานักงานคณบดี เปนหนวยงาน

สนับสนุนดานการเรียนการสอน และภารกิจหลักภายใตคณะแพทยศาสตร ในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร     

กลยุทธและพันธกิจทั้ง 5 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร แตเนื่องจากหนวยงานสํานักงานคณบดีมีภารกิจมาก และ           

มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ขยายใหญ ลักษณะงานพิเศษและหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการกําหนดหนวยงาน

สนับสนุนภายในของสํานักงานคณบดีเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อรองรับภาระงานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในการมอบหมาย

หนาที่ใหเหมาะสมกับบริบทและภารกิจหลักของแตละหนวยงานของสํานักงานคณบดี ซึ่งมีความสอดคลองสามารถ

สนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตรให

บรรลุเปาหมายที่ต้ังไว นอกจากน้ียังเปนการมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรภายในสํานักงานคณบดีไดชัดเจน เหมาะสม 

คลองตัวมากย่ิงขึ้น โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และประสบการณของบุคลากรเปนหลัก ผูบริหารจึงไดกําหนด

โครงสรางของหนวยงานภายในสํานักงานคณบดีเพื่อสรางขวัญกําลังใจ และคํานึงถึงโอกาสความกาวหนาในสายงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีก  6 หนวยงานยอย ไดแก 1) งานแพทยศาสตรศึกษา 2) งานบริหารระบบคุณภาพ  

3) งานทรัพยากรบุคคล 4) งานพัฒนาศักยภาพนิสิต  5) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ  และ 6) งานหองสมุด  

  ในป พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตรไดปรับโครงสรางสํานักงานคณบดี ตามการแบงหนวยงานภายใน

ของสวนงาน โดยมีหนวยงานที่ไดรับการแบงหนวยงาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันท่ี 22 

ธันวาคม 2559 ดังนี้ 1) งานบริหารและธุรการ 2) งานนโยบายและแผน 3) งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ

การศึกษา 4) งานเวชนิทัศน 5) งานคลังและพัสดุ 6) งานทรัพยากรบุคคล 7) งานอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง          

8) งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 9) งานบริหารระบบคุณภาพ 10) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ  
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายคุณภาพ 

2.1 ปรัชญา 

 “อตฺตานํ ทมยนฺติ ตนยอมฝกตน” 

2.2 ปณิธาน 

“สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มีความมุงมั่นในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจของคณะ

แพทยศาสตร เพื่อเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน” 

2.3 วิสัยทัศน 

“สํา นักงานคณบดีเปนหนวยงานหน่ึงที่ อยูภายใตของคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง “ 

2.4 พันธกิจ  

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรมทั้งในดานหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  การเสริมสรางความรูดวยระบบสื่อตาง ๆ ทุกรูป

แบบอยางมีคุณภาพ 

2. สนับสนุนการสรางสรรคงานวิจัยของคณะแพทยศาสตรใหเปนไปตามแผน มีกระบวนการที่ถูกตอง

รวดเร็ว สนับสนุนภาระงานวิจัยหลักของคณะแพทยศาสตร รวมท้ังดําเนินงานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

บริการของหนวยงานตางๆ 

3. ดําเนินการ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกงานดานบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตรให

สามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 

4. ดําเนินการ สนับสนุน และสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตรให

สามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 

5. สนับสนุนและสงเสริมการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร  ทั้งในดานงบประมาณ  ทรัพยสิน  

บุคลากรใหสามารถบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ  

6. มีระบบตรวจสอบและการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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2.5 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2557 

1. คณะแพทยศาสตรจะใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา และบริหาร 

คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ อยางตอเนื่อง ใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรเพื่อการพัฒนา       

ที่ย่ังยืน  

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกภาควิชา/หนวยงานของคณะฯ และศูนยการแพทยฯ มีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล 

 3. ทุกภาควิชา/หนวยงานของคณะฯ และศูนยการแพทยฯ  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานทั้งจากการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอก  โดยท่ีคณะแพทยศาสตรตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบท่ีสามของ สมศ. และศูนยการแพทยฯ ตองไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

 4. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพต้ังแตระดับหลักสูตร ภาควิชา หนวยงาน โรงพยาบาล และคณะฯ 

รวมทั้งมีการพัฒนาตัวบงชี้ท่ีสะทอนเปาหมาย พันธกิจ และอัตลักษณ ของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ 

 5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู มีความตระหนัก และมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพ และนําผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก มาเปนขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ 

 6. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สูนิสิตเพื่อใหนิสิต

ไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังใหมีการประกันคุณภาพ

กิจกรรมหรือโครงการของนิสิตดวย 

 7. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของอ่ืนๆ  ในการจัด

กิจกรรมดานการประกันคุณภาพ 

 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพใหครบทุกองคประกอบคุณภาพและ

สามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ภาควิชา และหนวยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่

เก่ียวของ 

 9. สงเสริมการเผยแพรจากการดําเนินการประกันคุณภาพแกสาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบของ

สถาบันตอสังคม 

 10. สนับสนุน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ หรือใหรางวัลแกหนวยงาน และทีมงานดานนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่

ดี หรือมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ 



 

 

3. โครงสรางการบริหาร คณะแพทยศาสตร  

  

 



 

 

 

โครงสรางองคกร  (Organization Chart) 

สํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2559 (สํารวจขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2560) 

มีจํานวน ทั้งหมด 94 คน (คิดตามเกณฑ สกอ. = 92 คน) ซึ่งประกอบดวย 

4.1 จําแนกตามอัตราจาง 

อัตราจาง 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คน รอยละ 

ขาราชการ 2 2.13 

ลูกจางประจํา  4 4.26 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 41 43.62 

สังกัดคณะแพทยศาสตร 

สังกัดศูนยการแพทยฯ 

(ปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี) 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 

สังกัดคณะแพทยศาสตร 

สังกัดศูนยการแพทย  

(ปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี) 

32 34 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบผลิตแพทยเพิ่ม) 15 15.96 

รวม 94 100 

4.2 จําแนกตามหนวยงานท่ีปฏิบัติ 

อัตราจาง 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

คน รอยละ 

ปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี 94 100 

รวม 94 100 
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4.3 จําแนกตามคุณวุฒิ 

จํานวนบุคลากร

สายสนับสนุน

วิชาการ 

จํานวน เพศ วุฒิการศึกษา อายุ

(เฉลี่ย) 

(ป) 

อายุงาน

(เฉลี่ย) 

(ป) 
ชาย หญิง <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

สํานักงานคณบดี 94 31 63 25 59 10 0 48.39 17.68 

 

4.4 จําแนกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงตามเกณฑของสกอ. 

จํานวน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2559 

จํานวน

บุคลากร

ทั้งหมด 

ปฏิบัติงาน 

<6 เดือน 

ปฏิบัติงาน 

6-9  เดือน 

ปฏิบัติงาน 

>9 เดือน 

จํานวนบุคลากร

ปฏิบัติงานจริง 

(ตามเกณฑ สกอ.)* 

จํานวนบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 
94 0 1 91 92 

หมายเหตุ การคิดจํานวนบุคลากรตามเกณฑ สกอ. 

ปฏิบัติงาน <6 เดือน นับเปน 0 คน 

ปฏิบัติงาน 6-9 เดือน นับเปน 0.5 คน 

ปฏิบัติงาน >9 เดือน นับเปน 1 คน 

 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานคณบดี ไดดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะแพทยศาสตร และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ไดยึดเปนสวนหนึ่ง

ในการบริหารจัดการภายในคณะแพทยศาสตร มีการกําหนดเปนนโยบายดานประกันคุณภาพเพื่อยึดถือปฏิบัติทั่วทั้ง

องคกร  มีการแตงต้ังคณะทํางานในการกํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลดําเนินงาน คือ คณะกรรมการประจํา

คณะฯ เปนคณะอํานวยการ มีคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประจําสํานักงาน

คณบดี และแตง ต้ังผู รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวบงชี้และองคประกอบในระบบคุณภาพการศึกษา               

คณะแพทยศาสตร  โดยมีหนาท่ีพัฒนาระบบ จัดวางระบบและดําเนินการตาม กลไกการควบคุม ติดตามรวมถึงการ

จัดทํารายงานและรวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานเพื่อใชประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักงานคณบดี 
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เสนอตอที่ประชุมเปนวาระสืบเนื่องของคณะทํางาน ในการติดตามผลดําเนินงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือนอยาง

ตอเนื่อง  เพื่อทราบสถานการณของการดําเนินงานของสํานักงานคณบดี  อันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขคุณภาพการ

บริหารจัดการและการใหบริการในสวนของสํานักงานคณบดีใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ตามที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบริหาร โดยมีหนวยงานบริหารระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบหลักดานประกันคุณภาพ  มีคณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดี ประกอบดวย รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตรเปนประธาน มีหัวหนา

หนวยงานฝายตาง ๆ รวมเปนคณะกรรมการในการทําหนาที่วางแผน ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการ เสนอตอ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ผานคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพการประกันคุณภาพ โดยมีรองคณบดี

ฝายประกันคุณภาพเปนประธาน มีผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพเปนรองประธาน มีคณบดีเปนที่ปรึกษาซึ่งจะ

ประชุมรวมกันตอเนื่องทุกเดือน   

 จากสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 

1 มิถุนายน 2559  ไดสรุปขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดีพิจารณารวมกันเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และถายทอดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี ลงสูผูปฏิบัติ

หรือผูรับผิดชอบโดยตรง 

ในปการศึกษา 2559 สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ไดรับมอบหมายใหงานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) รวมกับงานบริหารระบบคุณภาพ (QA) เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการกิจกรรม 5ส มีการ

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส มีผูบริหารรวมเปนประธาน มีตัวแทนจากหนวยงานรวมเปนกรรมการฯ 

เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทาง 5ส ของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ตามเกณฑมาตรฐานกลาง 5ส ประจําป 

พ.ศ. 2560 โดยแตงต้ังกรรมการขึ้น 2 ฝงที่คณะแพทยศาสตร ประสานมิตร และองครักษ คณะและทีมงานรวมกัน

ระดมความคิดจัดทําเปนเกณฑคูมือกลาง ฉบับสมบูรณ และถายทอดลงสูผูปฏิบัติ โดยผานตัวแทนของแตละ

หนวยงานที่รวมเปนคณะกรรมการนําไปปฏิบัติ และใชเปนแนวทางการดําเนินการและประเมินผลกิจกรรม 5ส      

ตามเจตนาของทีมผูบริหารคณะและบุคลากรทุกคนที่เห็นความสําคัญ จึงประกาศให 5ส ใหมีการตรวจประเมิน 5ส ใน

ทุกพื้นท่ีอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร นอกจากน้ี จัดกิจกรรมทําความสะอาดครั้งใหญ ในวัน Big Cleaning Day ทั้ง 

พรีคลินิกและคลินิก โดยทีมผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมกันลงทํากิจกรรม 5ส พื้นท่ีกลาง และคณะกรรมการกลาง   

ลงประเมิน 5ส และมีการประกวดพื้นท่ีดีเดนของหนวยงาน นอกจากนี้ หนวยงานมีการประเมินตนเองและรายงานผล

ทุกเดือนตอคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยกําหนดเปนประเมิน KPI 

กลาง 
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6. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบปท่ีผานมา 

ในปการศึกษา 2559 มีการสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักงานคณบดี ประจําป

การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อเสนอเขาพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี 

ครั้งที่ 4/2560 วันท่ี 5 เมษายน 2560 และรวมกันเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและ

การใหบริการใหไดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสงผลใหการดําเนินงานดีย่ิงขึ้น 

องคประกอบ 
แนวทางเสริมการพัฒนาในป

ตอไป 

ผลการดําเนินการ 

พัฒนาปรับปรุง  

ในปการศึกษา 2559 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ท่ี 1 แผนการดําเนินงานหรือปฏิทินการดําเนินงานประจําป  

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผูประเมิน 

(เปาหมาย/แผนพัฒนาในปตอไป) 

  

1. แผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการประจําปของ

สํานักงานคณบดีมีความ

ชัดเจนและสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของคณะ

แพทยศาสตร 

1. การพิจารณาความสําเร็จของ

แผนนอกจากการพิจารณาการ

บรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร

แลว ควรพิจารณาการบรรลุตัวชี้

ของแผนกิจกรรม/โครงการ

ประกอบดวย 

ไดนําผลการดําเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการสํานักงานคณบดี 

ปงบประมาณ 2559 เขา

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักงานคณบดี 

ครั้งท่ี 5/2560 พิจารณา

แลว 

หัวหนางาน

นโยบายและแผน 

ตัวบงชี้ท่ี 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร  

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผูประเมิน 

(เปาหมาย/แผนพัฒนาในปตอไป) 

  

1. มีระบบการพัฒนาบุคลากร

อยางมีประสิทธิภาพ และไดรับ

การสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับสูงของคณะ  

1. การติดตามและประเมินผล

แผนการพัฒนาบุคลากรให

ครอบคลุม ครบถวน  

2. การนําความรูจากการพัฒนา

บุคลากรมาพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการทํางาน ควร

1.  ในป 2559 บุคลากร

ไดรับการพัฒนาตามแผน

อยางครบถวน    

2. สามารถนําความรูที่

ไดรับมาพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการทํางานซึ่งมี

หัวหนางานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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องคประกอบ 
แนวทางเสริมการพัฒนาในป

ตอไป 

ผลการดําเนินการ 

พัฒนาปรับปรุง  

ในปการศึกษา 2559 

ผูรับผิดชอบ 

ครอบคลุมกับบุคลากรทุกคนท่ี

ไดรับการพัฒนา เชน กําหนด

ผูรับผิดชอบในการติดตาม เพื่อ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนา

กระบวนการทํางานอยางเปน

รูปธรรม 

3. การพัฒนาบุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษ ควรกําหนดสัดสวน

ในการพัฒนาใหเหมาะสม 

การติดตามประเมินจาก

หัวหนางานงานทีกํากับ

ดูแลและมีการประเมินผล 

 

 

 

3. กําหนดใหบุคลากรทุก

ระดับไดทดสอบระดับ

ความรูภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผูประเมิน 

(เปาหมาย/แผนพัฒนาในปตอไป) 

  

 1. คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงหรือกรรมการที่เก่ียวของควร

มีสวนรวมในการออกแบบ

มาตรการการควบคุมหรือลด

ความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยง

จากรอบปกอน 

มีการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยงเพื่อควบคุม 

ติดตามผลในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

คณะ และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะ

แพทยศาสตร 

งานบริหารระบบ 

คุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 6 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผูประเมิน 

(เปาหมาย/แผนพัฒนาในปตอไป) 

  

1. มีการกําหนดระบบการ

จัดการความรูอยางชัดเจน 

1. ควรสงเสริมกระบวนการ 

การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการ

เรียนรูใหครอบคลุมทุกหนวยงาน

1. มีการนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็น

การจัดความรูของแตละ

งานบริหารระบบ 

คุณภาพ 
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องคประกอบ 
แนวทางเสริมการพัฒนาในป

ตอไป 

ผลการดําเนินการ 

พัฒนาปรับปรุง  

ในปการศึกษา 2559 

ผูรับผิดชอบ 

ยอย หรือทุกงาน 

2. ควรเพิ่มองคความรูท่ีไดนํา

กลับไปใชใหเกิดประโยชน (After 

Action Review) ใหมากขึ้น 

 

หนวยงานที่ครอบคลุม

ตามลักษณะงานในที่

ประชุมคณะกรรมการ

จัดการความรู และ

คณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดี  

2. มีการจัดทํา AAR 

หลังจากการจัดโครงการ 

ตัวบงชี้ท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผูประเมิน 

(เปาหมาย/แผนพัฒนาในปตอไป) 

  

 

1. ควรออกแบบการใหบริการที่

ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ และกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จใหครอบคลุมทุก

หนวยงานยอย 

มีการสํารวจความ

ตองการของผูรับบริการ

ครอบคลุมทุกหนวยงาน 

รักษาการแทน

ผูอํานวยการ

สํานักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร                                                     

ตัวบงชี้ท่ี 9 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริมจากผูประเมิน 

(เปาหมาย/แผนพัฒนาในปตอไป) 

  

1. สํานักงานคณบดีมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เขมแข็ง 

1. ควรกําหนดแนวทางหรือ

มาตรการในการผลักดันบุคลากร

ใหมีสวนรวมในการสนับสนุน

กิจกรรมประกันคุณภาพ เชน การ

กําหนดเปนวาระประชุมใน

หนวยงานยอย หรือ 

1. คณะฯ มีการทําประชา

พิจารณรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

โดยใหบุคลากรทุกคนมี

สวนรวมผานบันทึกเวียน 

และนําเขาที่ประชุม

งานบริหารระบบ

คุณภาพ 
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องคประกอบ 
แนวทางเสริมการพัฒนาในป

ตอไป 

ผลการดําเนินการ 

พัฒนาปรับปรุง  

ในปการศึกษา 2559 

ผูรับผิดชอบ 

การประชาพิจารณรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) แบบมีสวน

รวมของทุกคนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

2. ควรกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน สํานักงานคณบดี 

ใหตอบสนองพันธกิจ/แผน

ยุทธศาสตร/เปาหมายในระดับ

คณะ 

คณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดี

พิจารณารวมกัน  

 

2. เนื่องจากคณะฯ ยังใช

เกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น

ในการตรวจประเมินรอบ

ปการศึกษานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจดัการ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 

 1. บุคลากรทุกคนในสํานักงานคณบดี มีสวนรวมในการจัดทําหรือทบทวน แผนดําเนินงานหรือปฏิทิน

ดําเนินงานประจําป 

สํานักงานคณบดีมีสวนรวมในการทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตรในปงบประมาณ 2559   

โดยมีบุคลากรของสํานักงานคณบดีทุกทานมีสวนรวมในการทบทวนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT 

Analysis) และคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตรไดนําขอมูลที่หนวยงานในสํานักงานคณบดีวิเคราะห SWOT 

Analysis ดังกลาวเปนขอมูลในการกําหนด  SWOT Analysis พรอมกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร  หลังจากน้ัน

คณะแพทยศาสตรไดแจงใหทุกหนวยงานไดเสนอโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและพันธกิจ เพื่อบรรจุเปน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559  ของคณะแพทยศาสตร และเมื่อวันที 3 พฤษภาคม 2559 บุคลากร

สํานักงานคณบดีไดมีโอกาสเขารวมประชาพิจารณทบทวนแผนยุทธศาสตร SMART  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_1_1.1 หนังสือเวียนเรื่องการทบทวนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  

ป 2559  

สนง_59_1_1.2 ตัวอยางการวิเคราะห SWOT ของหนวยงาน 

สนง_59_1_1.3 หนังสือแจงเวียนเสนอโครงการ ป 2559 

สนง_59_1_1.4 โครงการแผนยุทธศาสตร 2559 

สนง_59_1_1.5 หนังสือเวียนเชิญประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร SMART วันที่ 3 พฤษภาคม 2559  

พรอมรายชื่อ 

ตัวบงชี้ท่ี 1 แผนการดําเนินงานหรือปฏิทินการดําเนินงานประจําป 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ (2559) 

ผูรับผิดชอบ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดี           โทรศัพท : 081-824-4689 

ผูรายงานขอมูล : คุณนิตยา  ขวัญสุวรรณ                                         โทรศัพท : 086-557-9413 
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 2. สํานักงานคณบดีนําแผนปฏิบัติการประจําป (Action plan) ของคณะไปทําแผนดําเนินงานหรือปฏิทิน

ดําเนินงานประจําป โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงานคณบดี และมีสาระของแผนดําเนินงาน

หรือปฏิทินดําเนินงานประจําปครอบคลุมตามพันธกิจ 

 สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรไดนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2559 ของคณะ

แพทยศาสตร ไปดําเนินการ โดยแปลงแผนยุทธศาสตรจาก SMART MED ถายทอดใหกับผูรับผิดชอบของสํานักงาน

คณบดี และกําหนดใหเปนแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณบดี ประจําปงบประมาณ 2559  จํานวน 6 ยุทธศาสตร 

คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 S = Staff Focus (แผนยุทธศาสตรเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับ)  

ยุทธศาสตรที่ 2 Ma = Management to Excellence (แผนยุทธศาสตรการบริหารที่เนนเปาหมายของคณะ

แพทยศาสตร)  

ยุทธศาสตรท่ี 4 R = Research Capital   (แผนยุทธศาสตรสรางงานวิจัยชั้นเลิศ) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 Mo = Modern Technology (แผนยุทธศาสตรใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย)  

ยุทธศาสตรท่ี 7 E = Education & Learning Organization (แผนยุทธศาสตรสรางองคกรแหงการเรียนรู) 

ยุทธศาสตรที่ 8 D = Dignity & Values & Unity (แผนยุทธศาสตรสรางความภาคภูมิใจ เอกลักษณ และ

คานิยมองคกรเพื่อความเปนหนึ่งเดียวของคณะแพทยศาสตร) พรอมดวยแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจ (แผนงาน

ประจํา) ของสํานักงานคณบดี อีก 6 ขอ ดังนี้    

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย และระดับบัณฑิตศึกษาใหความรูคูคุณธรรมทั้งในดานหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน รวมท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การเสริมสราง ความรูดวยระบบสื่อตางๆ  ทุกรูป

แบบอยางมีคุณภาพ 

2. สนับสนุนการสรางสรรคงานวิจัยของคณะใหเปนไปตามแผน มีกระบวนการที่ถูกตองรวดเร็ว สนับสนุน

ภาระงานวิจัยหลักของคณะฯ รวมทั้งดําเนินงานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของ

หนวยงานตางๆ 

3. ดําเนินการ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกงานดานบริการวิชาการของคณะใหสามารถดําเนินการ  

ไดอยางมีคุณภาพ 

4. ดําเนินการ สนับสนุน และสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร        

ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 
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5. สนับสนุนและสงเสริมการบริหารงานของคณะฯ ท้ังในดานงบประมาณ ทรัพยสิน บุคลากรใหสามารถ

บรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 

6. มีการประกันคุณภาพและมีระบบตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

ทั้งน้ีไดกําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ ทั้งหมด  9 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

KPI S1.2 คณะแพทยศาสตร (สํานักงานคณบดี) ผานการรับรองคุณภาพ

ระบบ สกอ. สมศ.กพร. 

>3.51 จาก 5 คะแนน 

KPI S2.1  จํานวนบุคลากรที่มี Engagement  >3.51 จาก 5 คะแนน 

KPI S2.2  รอยละของบุคลากรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตาม

สมรรถนะหลักบุคลากร 

> 80 

KPI Ma7.3  รอยละของการใชงบประมาณแผนดินประจําป เปนไปตาม

แผนการใชเงิน 

> 95% 

KPI R6.1 จํานวน CQI หรือ R2R ในทุกหนวยงาน 1เรื่อง/หนวยงาน/ป 

KPI Mo1.1  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชระบบสารสนเทศ 

(ผูบริหาร/บุคลากร/นิสิตแพทย/บุคคลภายนอก) 

>3.51 จาก 5 คะแนน 

KPI E1.1  จํานวนองคความรูที่ไดนํากลับไปใชใหเกิดประโยชน 

(After Action Review)   

1 เรื่อง/ป 

 KPI D1.1  ระดับความภาคภูมิใจของบุคลากรตอการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงาน 

>3.51 จาก 5 คะแนน 

KPI D1.3  รอยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ีบรรลุ  รอยละ 80 ของโครงการ

ศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 

 

นอกจากนี้ ยังมีการถายทอดแผนกลยุทธ SMART MED ไปสูทุกหนวยงานภายในสํานักงานคณบดี โดยผาน

การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี และผานระบบการจัดทํา KPI รายบุคคล  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_1_2.1 แผนยุทธศาสตร SMART MED  คณะแพทยศาสตร ประจําป 2557-2561 ฉบับเมษายน 

สนง_59_1_2.2 หนังสือแจงแผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 
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หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_1_2.3 แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยฯ ประจําปงบประมาณ 2559 

สนง_59_1_2.4 รายงานการประชุมสํานักงานคณบดีครั้งที่ 1/2559 วันที่  22 มกราคม 2559 วาระที่ 1.4.1 

และวาระที่ 4.2  

สนง_59_1_2.5 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณบดี ประจําปงบประมาณ 2559 

สนง_59_1_2.6 แบบฟอรม 2.KPI-ขอตกลง-แบบประเมิน 2-59 (ผูปฏิบัติงานสํานักงานคณบดี) 

 

 3. มีผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานหรือปฏิทินดําเนินงานประจําป (2558) บรรลุตัวบงชี้ ไมนอย

กวา รอยละ 80 ของตัวบงชี้ (กรณีท่ีเปนแผน) หรือรอยละ 80 ของกิจกรรมท้ังหมดท่ีไดปฏิบัติ (กรณีเปน

ปฏิทิน)  

 สํานักงานคณบดีไดดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2559 ตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณบดี     

คณะแพทยศาสตรทั้งหมด 9 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้   

 บรรลุตัวบงชี้   8 ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละ 88.89 

 ไมบรรลุตัวบงชี้   1 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 11.11 

และในปการศึกษา 2559 ไดรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการสํานักงานคณบดีคณะ

แพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางเสริมจากผูประเมินในปการศึกษา 2558  

จํานวน 21 โครงการ 28 ตัวชี้วัด   โดยไดจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณบดี จํานวน 20 โครงการ 

และมีผลการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

  บรรลุตัวชี้วัดโครงการ    28 ตัวชี้วัด    คิดเปนรอยละ 89.29   

ไมบรรลุตัวชี้วัดโครงการ  3 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 10.71 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_1_3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร   

ประจําปงบประมาณ 2559 

สนง_59_1_3.2 รายงานการประชุมสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 11/2559  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.1  

สนง_59_1_3.3 รายงานการประชุมสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 5/2560  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 2559  

วาระที่ 3.7.2 
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4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางนอยปละ2 คร้ัง และรายงานผลในท่ีประชุม

สํานักงานคณบดีเพ่ือพิจารณา 

 สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งไดดําเนินการควบคูกับ

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 ของคณะแพทยศาสตร โดย

มีผานงานนโยบายและแผนเปนผูติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามรายไตรมาส และรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานเสนอตอที่ประชุมสํานักงานคณบดีจํานวน 2 ครั้ง ไดแก 

 ครั้งท่ี 1   รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร สํานักงานคณบดี รอบ 6 เดือน   

 ครั้งท่ี 2   รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร สํานักงานคณบดี รอบ 12 เดือน  

 ครั้งที่ 3  รายการผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานคณบดีประจําปงบประมาณ 2559  

รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_1_4.1 หนังสือเวียน ขอใหสงแบบประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตรและแผนงานประจําตาม   

พันธกิจ ไตรมาสท่ี 1-4 ประจําปงบประมาณ 2559 

สนง_59_1_4.2 รายงานการประชุมสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 4/2559  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.1  

สนง_59_1_4.3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 2559 รอบ 6 เดือน 

สนง_59_1_4.4 รายงานการประชุมสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 11/2559  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.1  

สนง_59_1_4.5 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 2559 รอบ 12 เดือน  

สนง_59_1_4.6 รายงานการประชุมสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 5/2560  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 2559  

วาระที่ 3.7.2 

 

 5. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของท่ีประชุมสํานักงานคณบดีไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

 สํานักงานคณบดีไดมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณบดีประจําป 2559 ครบทุกกลยุทธ 

โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ครั้งที่ 1  ใหทุกหนวยงานชวยดําเนินการตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุในรอบ 6 เดือน  โดยมีขอเสนอแนะในที่ประชุม

ดังนี้ 

1. KPI S1.2 สํานักงานคณบดีผานการรับรองคุณภาพระบบ สกอ. สมศ. กพร. อยูระหวางการตรวจ

ประเมิน และคาดวาผลการดําเนินงานจะบรรลุ ตามขอมูลท่ีประกอบการตรวจ 
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2. KPI S2.2  รอยละบุคลากรเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักบุคลากร สอบถามขอมูล

ไดที่งานทรัพยากรบุคคล 

3. KPI Ma 7.3  รอยละการใชงบประมาณแผนดินประจําป เปนไปตามแผนการใชเงิน คาดวาผลการ

ดําเนินงานจะไมบรรลุ เน่ืองจากงบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 20 ลานเศษ ไมสามารถ

ดําเนินการไดตามกําหนด 

4. KPI R6.1 จํานวน CQI หรือ R2R ในทุกหนวยงาน  สําหรับหนวยงานใดที่ไมสามารถจัดทํา CQI ได 

ขอใหหนวยงานสํานักงานคณบดี ดําเนินการจัดทํา Lean Management แทน อยางนอยหนวยงาน

ละ 1 เรื่อง และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี 

ครั้งที่ 2  ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุ จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก จํานวน CQI หรือ R2R ในทุกหนวยงานเปาหมายคือทุก

หนวยงาน  จากปท่ีผานมาไดกําหนดใหทุกหนวยงานในสํานักงานคณบดีเริ่มตนทํา Lean Management  ขณะนี้ได

กําหนดใหทุกหนวยงานรายงาน ในท่ีประชุมคณะกรรมการสํานักงานคณบดี ซึ่งตอไปจะพัฒนาเปน CQI ได 

การนําขอเสนอแนะจากการประชุมสํานักงานคณบดีปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

1. ทุกหนวยงานในสํานักงานคณบดีทํากิจกรรม Lean management และนํามาเสนอในท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดีแลว 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_1_5.1 รายงานการประชุมสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 4/2559  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.1  

สนง_59_1_5.2  รายงานการประชุมสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 11/2559  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.1  

 

เกณฑการประเมิน :ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 

ผลดําเนินการ ขอ 5 5 
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รายการขอมูล หนวยนับ 
ปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5 5 

การบรรลุเปาหมาย /    
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ตัวบงชีท่ี้ 2 ระบบและการพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล              โทรศัพท : 081-836-7528 

ผูรายงานขอมูล : คุณรัชนีพร อุปไมย                                           โทรศัพท : 097-290-9292   

  

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 

 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหความตองการของบุคลากร โดยสอดคลองกับ Job 

Description และแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน รวมท้ังครอบคลุมการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรดวย 

สํานักงานคณบดีจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรที่ 1 

ใน หัวขอ S ของ SMART MED คือ Staff focus (แผนยุทธศาสตรเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุก

ระดับ) พรอมดวยแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจ  

 1. แผนบริหารบุคลากร มีการวิเคราะหขอมูลจากภาระงานบุคลากรแตละตําแหนงเปนรายบุคคลเพื่อการ

บริหารใหเหมาะสมกับพันธกิจในแตละดาน ซึ่งพิจารณาในประเด็นบริหารอัตรากําลัง บริหารคาตอบแทนที่เหมาะสม

กับสภาพการแขงขัน และการขาดแคลนในกลุมวิชาชีพเฉพาะ เชน การขอจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพิ่มจาก

มหาวิทยาลัย และการประเมินคางานเพื่อขอกําหนดกรอบตําแหนงที่สูงขึ้น 

 2. การพัฒนาบุคลากร สํารวจความตองการในการอบรม (Training needs) โดยไดใหแตละหนวยงานจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรและสงบุคลากรไปพัฒนาตามแผน ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานโดยคณะ ฯ สนับสนุน

คาใชจายกรณีไปอบรมระยะสั้นเปนคาลงทะเบียน คาพาหนะในเดินทาง คาเบ้ียเลี้ยงและคาที่พัก นอกจากนี้ยัง

สนับสนุนทุนไปศึกษาและฝกอบรมระยะยาว ในระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก และสนับสนุนใหบุคลากรท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุน  ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุน

พัฒนาบุคลากร ซึ่งทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑและจัดสรรทุนใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

นอกจากน้ี ยังไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาตนเองอีกสวนหน่ึง 

  ทั้งนี้  สํานักงานคณบดีไดนําโปรแกรมฝกภาษา Access English ซึ่งเปนโปรแกรมฝกภาษาอังกฤษ

มาใหบุคลากรในสํานักงานคณบดีใชเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟง พูด อาน เขียน 
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และวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใชงาน เพื่อนําขอมูลไปใชวางแผนการพัฒนาบุคลากรดาน

ภาษาอังกฤษตอไป 

หลักฐานอางอิง :  

สนง_59_2_1.1 ขอมูลการวิเคราะหแผนอัตรากําลังและขอจัดสรรอัตรากําลัง 

สนง_59_2_1.2 ขอมูลแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานคณบดี  ปงบประมาณ 2560 

สนง_59_2_1.3 ประกาศทุนพัฒนาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร 

สนง_59_2_1.4 แผนการพัฒนาบุคลากร และการสรางสายความกาวหนา คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2557 - 2561 

สนง_59_2_1.5 โปรแกรมฝกภาษา Access English (https://accessenglishnow.com/platform) 

สนง_59_2_1.6 ขั้นตอนการใชงานโปรแกรมฝกภาษา Access English 

สนง_59_2_1.7 ผลคะแนนท่ีไดจากการวัดระดับภาษาอังกฤษรายบุคคลที่เขาไปใชโปรแกรม 

 

 2. มีการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 มีรองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อกํากับดูแลการ

บริหาร  การพัฒนาคณาจารย การพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการ และในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละรอบ

การประเมินไดกําหนดใหการพัฒนาบุคลากรเปน KPI ตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เชน 

ตัวชี้วัดหัวหนางาน “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน” ตัวชี้วัดผูปฏิบัติงาน 

“จํานวนชั่วโมงในการไปพัฒนาตนเอง” ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

หลักฐานอางอิง :  

สนง_59_2_2.1 คําสั่งคณะกรรมการพิจารณาทุนพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร 

สนง_59_2_2.2 KPI Online หัวหนางานและผูปฏิบัติงาน (http://med-swu.com/hrm/login.aspx) 

สนง_59_2_2.3 สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

 

 3. มีการสรางบรรยากาศท่ีดีของสถานท่ีทํางานดวยกิจกรรม 5ส 

 คณะฯ ไดใหความสําคัญกิจกรรม 5ส ถือวาเปนคุณภาพพื้นฐานท่ียังตองคงไวใหทุกหนวยงานยึดปฏิบัติและ

ดําเนินการอยางตอเนื่องและย่ังยืนจนผสมผสานเปนงานเด่ียวกับงานประจําและมอบหมายใหงานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) และงานบริหารระบบคุณภาพ (QA) เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานรวมกับ 

คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส และกรรมการชุดตางๆ  สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานดวยกิจกรรม 5ส ทั่ว



 

 

25 

ทั้งองคกร สํานักงานคณบดีไดเชิญผูแทนหนวยงานรวมเปนกรรมการ เพื่อดําเนินการวางแผน ดําเนินงาน และติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน รวมกันเพื่อระดมความคิดจัดทําเกณฑประเมินกลางเพื่อมาตรฐานแนวทางเดียวกัน       

และมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําป  ควบคุมกับการใชคูมือในการตรวจประเมินอยางเปนอิสระ         

โดยคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส เปนชุดเดียวกัน มีการประเมินครอมสายงานกัน

ของแตละฝาย ซึ่งยอมรับผลการตัดสินใจของคณะกรรมการกลาง พรอมนําขอเสนอมาปรับปรุงพัฒนางาน 5ส เพื่อนํา

ผลประเมินตามขอเสนอไปวางแผนดําเนินงาน 5ส ในปตอไป   

 ทั้งนี้  มีการจัดสวัสดิการดานเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  โดยมีการสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใหทุนคาเลาเรียนบุตรแกบุคลากรผูมีรายไดนอย จัดรถบริการ

รับ - สง จัดสวัสดิการชุดยูนิฟอรม ตรวจสุขภาพประจําป มอบโลรางวัลแกบุคลากรผูใหบริการดีเดน ปฏิบัติงานครบ 

10 ป และ 20 ป (ในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตรทุกป) สวัสดิการชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ แสดงความเสียใจ 

กรณีเจ็บปวยพักรักษาตัวและเสียชีวิต และไดประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ผล

คะแนนประเมินเทากับ 4.07 (เปาหมาย 3.51)  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_2_3.1 แผนการดําเนินงาน 5ส คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2560 

สนง_59_2_3.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส คณะแพทยศาสตร 

สนง_59_2_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส คณะแพทยศาสตร  

ครั้งท่ี 5/2559 และครั้งที่ 6/2559 

สนง_59_2_3.4 การเขาตรวจพื้นที่ 5ส ของคณะกรรมการกลาง  

สนง_59_2_3.5 โครงการ Big Cleaning Day 

สนง_59_2_3.6 สรุประดับความสําเร็จของกิจกรรม 5ส ของคณะฯ และศูนยการแพทยฯ ครั้งที่ 1/2560 

ประจําป 2560 

สนง_59_2_3.7 ประกาศฯ หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ 

สนง_59_2_3.8 ประกาศทุนการศึกษาบุตรบุคลากรผูมีรายไดนอย 

สนง_59_2_3.9 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดน 

สนง_59_2_3.10 โครงการและกําหนดการวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร 

สนง_59_2_3.11 ผลประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 4. มีระบบการติดตามการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

 หัวหนาหนวยงานตางๆ ดําเนินการประเมินผลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในหนวยงานหลังจาก

กลับจากการไปอบรม /ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วาไดมีการนําความรูและทักษะท่ีไดจากการไปพัฒนาตนเองมาใช

ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ มีความเปลี่ยนแปลงอยางไรและผลการประเมินอยูในระดับใด 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_2_4.1 แบบประเมินการพัฒนาบุคลากรโดยหัวหนางานหลังจากอบรมแลว 1 เดือน  

สนง_59_2_4.2 สรุปจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ  

 

 5. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 

มีการประเมินผลสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณบดี ดังน้ี 

 1. ผูบริหารไดรับการพัฒนาดานภาวะผูนํา เปาหมาย รอยละ 60 ซึ่งมีผลการประเมิน รอยละ 100 

 2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก เปาหมาย รอยละ 80 ซึ่งมีผลการประเมิน รอยละ 85.10  

จากผลการประเมินดังกลาว ผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในสํานักงานคณบดีไดรับ

การพัฒนาดานภาวะผูนําเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_2_5.1 สรุปจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการพัฒนา  

สนง_59_2_5.2 สรุปผลประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  

  

 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร  

 มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน

คณบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 เพื่อปรับปรุงและวางแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความ

ตองการของหนวยงาน 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_2_6.1 สรุปผลประเมินความสําเร็จของแผน  

สนง_59_2_6.2 สรุปผลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร  

สนง_59_2_6.3 แนวทางการปรับปรุงและแผนการดําเนินการพัฒนาบุคลากร  

สนง_59_2_6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2560  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 4.1 
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เกณฑการประเมิน : ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   

1 ขอ หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย ขอ 6 6 

ผลดําเนินการ ขอ 6 6 

คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 

การบรรลุเปาหมาย /    
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ตัวบงชีท่ี้ 3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับ

การปฏิบัติงาน 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา (I) 

การคิดรอบป : ตัวต้ัง/ตัวหาร  = ปการศึกษา    

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล              โทรศัพท : 081-836-7528 

ผูรายงานขอมูล : คุณรัชนีพร อุปไมย                                           โทรศัพท : 097-290-9292   

 

เกณฑการประเมิน 

แปลงคารอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู เปนคะแนนระหวาง 0-5 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =   รอยละ 80 ขึ้นไป 

 

วิธีการคํานวณ 

 

1. คํานวณรอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพๆ ตามสูตร 

 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู    x 100 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

    คะแนนที่ได = 5 

คารอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู  x 5 

 80 
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ผลการดําเนินการ 

ขอมูลประกอบตัวบงชี้ การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย 80 80 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู  ทักษะวิชาชีพ 80 80 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) 94 94 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ทักษะวิชาชีพ 85.11 85.11 

คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) 5.00 5.00 

การบรรลุเปาหมาย (/ )   

 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_3_1.1 จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 

สนง_59_3_1.2 จํานวนรายชื่อบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู (อบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ/      

ลาศึกษาตอทั้งภายในและตางประเทศและศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานใน 

ปการศึกษา 2559 
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ตัวบงชี้ท่ี 4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลลัพธ (O) 

การคิดรอบป : ปการศึกษา    

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล              โทรศัพท : 081-836-7528 

ผูรายงานขอมูล : คุณศุภรัศ  สารพัฒน                                        โทรศัพท : 095-649-2646   

 

 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานคณบดีไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการ

ทํางานของคณะแพทยศาสตร  โดยมุงเนนผูปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 จํานวนแบบประเมินทั้งหมด  จํานวน   93  ฉบับ 

 จํานวนแบบประเมินที่ไดรับคืนมา  จํานวน  82  ฉบับ 

 คิดเปนรอยละ       88.17  ของจํานวนผูประเมินทั้งหมด 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5) รอยละความพึงพอใจ 

1 งานนโยบายและแผน 4.42 88.44 

2 งานแพทยศาสตรศึกษา/บริการการศึกษา 4.26 85.14 

3 งานบริหารและธุรการ 4.34 86.74 

4 งานคลังและพัสดุ 4.28 85.50 

5 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 4.25 81.18 

6 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 4.15 83.00 

7 งานหองสมุด 4.04 80.89 

8 งานบริหารระบบคุณภาพ 4.00 80.00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เกณฑการประเมิน: 

คํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

ตอสภาพแวดลอมในการทํางาน จากคะแนนเต็ม 5 
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ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5) รอยละความพึงพอใจ 

9 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 3.75 75.00 

10 งานเวชนิทัศน - - 

เฉลี่ยรวม 4.17 82.88 
 

ผลการดําเนินการ 

ขอมูลประกอบตัวบงชี้ การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย 3.51 3.51 

- คาเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

4.17 4.17 

คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) 4.17 4.17 

การบรรลุเปาหมาย (/ )   
 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_4_1.1 จํานวนบุคลากรในปการศึกษา 2559  ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

สนง_59_4_1.2 สรุปคะแนนความพึงพอใจและความผกูพันของบุคลากร อยางนอยรอยละ 70 ของจํานวน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมลาศึกษาตอ) 

สนง_59_4_1.3 แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป : ปงบประมาณ (2559) 

ผูรับผิดชอบ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดี                โทรศัพท : 086-970-8900   

ผูรายงานขอมูล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร  และศูนยการแพทยฯ 

หัวหนาหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 สํานักงานคณบดีรวมกับผูบริหารคณะฯ และรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดีไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งสําคัญ จึงไดกําหนดโครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในไวในแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดย

ใชเคร่ืองมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการที่อาจจะสงผล

กระทบตอการดําเนินงานของคณะฯ และสํานักงานคณบดีในการบรรลุเปาหมายที่กําหนดในโครงสรางระบบบริหาร

ความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตรอยางชัดเจนใหครอบคลุมตามพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบ  

พันธกิจหลัก เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับสูงลงสูกิจกรรมควบคุมภายใน โดยแบงหนาที่

ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และมอบหมายใหแตละรองคณบดีเปนผูรับผิดชอบ

หลักรวมกับหัวหนางานท่ีเก่ียวของในแตละเรื่อง  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณา คัดกรองเรื่องการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทย ฯ นอกจากนี้ ยังมี

การแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี  ซึ่งประกอบดวยรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะ

แพทยศาสตรเปนประธาน มีหัวหนางานทุกคนรวมเปนกรรมการทําหนาที่ติดตามและรายงานความคืบหนาการบริหาร

ความเสี่ยงและประเมินผลตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะในวาระสืบเนื่องดานประกันคุณภาพทุกเดือน เพื่อวิเคราะห คนหา และระบุความเสี่ยงระดับสูงที่เปนมูลเหตุที่

อาจสงผลกระทบความเสียหายท้ังในรูปของตัวเงิน ชื่อเสียง การฟองรอง ตอการบริหารจัดการของคณะฯ ทําใหไม
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บรรลุเปาหมายในปจจุบันและอนาคตได ภายใตการควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยมีการแบงความรับผิดชอบ

หลัก ดังน้ี 

1. ดานการวิจัย  มีรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบหลัก มีหัวหนางานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน 

2. ดานการเงิน มีคณบดี เปนผูรับผิดชอบหลัก มีหัวหนางานคลัง เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน 

3. ดานการบริหารกลยุทธ มีคณบดีเปนผูรับผิดชอบหลัก มีหัวหนางานนโยบายและแผน เปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

4. ดานการผลิตบัณฑิต  มีรองคณบดีฝายการศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก มีหัวหนางานแพทยศาสตรศึกษา

และบริการการศึกษา เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน 

5. ดานบริบทอ่ืนๆ ตามโครงสรางการบริหารของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ที่ไดดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงโดยมีรองคณบดีฝายกายภาพและสิ่งแวดลอม และผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ เปนผูรับผิดชอบ

หลักในดานความเสี่ยงดานการบริการวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 1)ความเสี่ยงดานคลินิก 2)ความเสี่ยงดานสนับสนุน

วิชาการ และ 3)ความเสี่ยงดานกายภาพสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย เปนตน 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_5_1.1 แผนยุทธศาสตร SMART คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ  2559 - 2562 

สนง_59_5_1.2 แผนปฏบัิติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 

สนง_59_5_1.3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะฯ คําสั่งที่ 944/2560 และคําสั่งที่ 945/2560 

สนง_59_5_1.4 คําสั่งแตงต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร  มศว คําสั่งที่ 138/2560 

สนง_59_5_1.5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนยการแพทยฯ คําสั่งที่ 118/2559  

และคําสั่งท่ี 287/2559 

สนง_59_5_1.6 คําสั่งคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี คําสั่งที่ 108/2560 

สนง_59_5_1.7 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สนง_59_5_1.8 แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป 2560 
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 2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียงอยางนอย 2 ประเด็นตามบริบทของหนวยงานภายใตกรอบการ

วิเคราะห ดังเชน  

 - ดานการเงิน 

 - ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 - ดานปฏิบัติการ 

 - ดานบริบทอื่นๆ ของหนวยงาน เชน ดานภัยพิบัติ ดานชื่อเสียง ฯลฯ 

 ท้ังน้ี ตองเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 

       สํานักงานคณบดี ไดมอบหมายใหงานบริหารระบบคุณภาพ และงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ  

เปนผูรับผิดชอบหลัก ทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานสํานักงาน

คณบดีตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่ไดมีการวิเคราะห ระบุความเสี่ยงในระดับสูงที่สําคัญ ตาม

บริบทของคณะ จํานวน 5 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต  ดานวิจัย ดานการเงิน  ดานการบริหารกลยุทธ และดาน

ความปลอดภัย/ดานภัยพิบัติในสวนของศูนยการแพทยฯ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 15/2559 

เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 วาระที่ 3.1.3 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2560 วาระท่ี 3.5 ไดผานการพิจารณาโดยมีมติใหดําเนินการใน 9 เรื่องหลัก ผานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยมอบหมายหัวหนางานที่เก่ียวของเปนผูรายงานขอมูลการ

บริหารความเสี่ยงไปถายทอดการบริหารความเสี่ยงระดับสูงลงสูกระบวนการปฏิบัติการควบคุม หากพบวาในแตละ

ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติมีหลายขั้นตอนท่ีเกิดความเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบ หรือเกิดความเสียหายทั้งในรูป

ของตัวเงิน ชื่อเสียง การฟองรอง และการบริหารจัดการ และกระทบตอผลดําเนินงานของคณะในปจจุบันและอนาคต 

โดยประชุมรวมกันประเมินและจัดลําดับความสําคัญตามแผนยุทธศาสตรหลักของคณะและสํานักงานคณบดี โดย

ผลักดันผลการดําเนินงานการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  

ดานความเสี่ยง เร่ือง หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ดานการผลิต

บัณฑิต 

1. การจัดทํา มคอ.3-6 ไมทันเวลาที่กําหนด งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ

การศึกษา 

 2. สถาบัน/โรงพยาบาลรวมสอนไมเพียงพอ

ตอการรองรับปริมาณนิสิตแพทยที่เพิ่มขึ้น 

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการ

การศึกษา 

 3. หอพัก/สถานท่ีเรียนไมเพียงพอตอการ

รองรับปริมาณนิสิตแพทยที่เพิ่มขึ้น 

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต/ 

งานบริหารและธุรการ 

ดานการวิจัย 4. การคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
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ดานความเสี่ยง เร่ือง หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ดานการเงิน 5. เงินทดรองจายไมเพียงพอ งานคลังและพัสดุ 

ดานการบริหาร 

กลยุทธ/ยุทธศาสตร 

6. การดําเนินงานดานยุทธศาสตรไมบรรลุ

เปาหมายและตัวบงชี้ 34 ตัวบงชี้  

งานนโยบายและแผน 

 7. โครงการไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

SMART 

งานนโยบายและแผน 

ดานความปลอดภัย 8. ลิฟตโดยสารติดระหวางชั้น งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล/ 

งานซอมบํารุง 

ดานภัยพิบัติ 9. มีโอกาสขาดแคลนน้ําใชในฤดูแลง งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล/ 

งานซอมบํารุง 
 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_5_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 15/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559  

วาระที่ 3.1.2 

สนง_59_5_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 

วาระที่ 3.5 

สนง_59_5_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

สนง_59_5_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 11/2559  

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 วาระท่ี 3.1 

สนง_59_5_2.5 สรุปแบบวิเคราะหและระบุความเสี่ยงหนวยงาน คณะแพทยศาสตร ประจําป 2560 

 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห  

ในเกณฑขอ 2  

 สํานักงานคณบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมรวมกันพิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเสี่ยงสูงของระดับบริหารและระดับหนวยงาน เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงสูงที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย

ภายนอกและภายในองคกร นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 

2560 วาระที่ 3.5 เพื่อพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงสูงที่อาจจะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการตอการเงิน ชื่อเสียง 
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กฎระเบียบ และการบริหารจัดการของคณะฯ มีการมอบนโยบายใหคณะกรรมการความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร และ

ศูนยการแพทยฯ ไปถายทอดลงสูผูปฏิบัติงานของหนวยงานภายในสํานักงานคณบดีใหถือปฏิบัติท่ัวทั้งองคกร เมื่อพบ

ปญหาและความเสี่ยงใหรายงานความคืบหนาการบริหารความเสี่ยง และมีงานบริหารระบบคุณภาพเปนผูรวบรวม

ขอมูลการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  ในสวนของงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเปนผูรวบรวมขอมูลในสวนของ

โรงพยาบาล ผานรองผูอํานวยการเปนผูกํากับ ติดตาม และประเมินผลดําเนินงานตามโครงสรางบริหารความเสี่ยง 

และกระตุน ผลักดันใหเกิดกิจกรรมควบคุมภายในอยางย่ังยืนจนลดความเสี่ยงลดลงเปนที่ยอมรับได  

ความเสี่ยงท่ีพบ ดานความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ 
โอกาสท่ีจะ

เกิดขึ้น 
ระดับความเสี่ยง 

1. การคัดลอกผลงานวิชาการ 

    (Plagiarism) 

การวิจัย 5 5 25 (ความเสี่ยงสูง) 

2. เงินทดรองจายไมเพียงพอ การเงิน 4 5 20 (สูงมาก) 

3. หอพัก/สถานที่เรียนไมเพียงพอตอการ

รองรับปริมาณนิสิตแพทยที่เพิ่มขึ้น 

การผลิตบัณฑิต 4 5 20 (สูงมาก) 

4. สถาบัน/โรงพยาบาลรวมสอนไม

เพียงพอตอการรองรับปริมาณนิสิต

แพทยท่ีเพิ่มขึ้น 

การผลิตบัณฑิต 4 5 20 (สูงมาก) 

5. การดําเนินงานดานยุทธศาสตรไม

บรรลุเปาหมายและตัวบงชี้ 34 ตัวบงชี้ 

การบริหาร 

กลยุทธ/

ยุทธศาสตร 

3 4 12 (สูง) 

6. โครงการไมสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร SMART 

การบริหาร 

กลยุทธ/

ยุทธศาสตร 

3 4 12 (สูง) 

7.การจัดทํา มคอ.3-6 ไมทันเวลาที่     

   กําหนด 

การผลิตบัณฑิต 3 3   9 (สูง) 

8. ลิฟตโดยสารติดระหวางชั้น ความปลอดภัย 5 2 10 (สูง) 

9. มีโอกาสขาดแคลนน้ําใชในฤดูแลง ภัยพิบัติ 5 2 10 (สูง) 
 



 

 

37 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_5_3.1 โครงสรางบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทย ฯ 

สนง_59_5_3.2 แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560  

สนง_59_5_3.3 สรุปแบบวิเคราะหและระบุความเสี่ยง (RM-1) คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560  

สนง_59_5_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 

วาระที่ 3.5 

สนง_59_5_3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

 

 4. มีการวิเคราะหและระบุสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยง) ท่ีเปนปจจัยภายในหนวยงานและ

ปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

 คณะฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานของสํานักงานคณบดีท่ีเก่ียวของในแตละดานไปประชุมชี้แจงความเสี่ยงที่

ตองควบคุมภายในหนวยงาน จากผลการวิเคราะห และระบุสาเหตุที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือปจจัยความเสี่ยง ทั้ง

ที่เปนปจจัยภายในและภายนอกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยงจนไม

สามารถควบคุมได สงผลกระทบตอการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหนวยงานและคณะฯ ดังน้ี 

เร่ือง สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 
ปจจัย

ภายใน 

ปจจัย 

ภายนอก/ 

ไมสามารถ

ควบคุมได 

1. การคัดลอกผลวิชาการ 

   (Plagiarism) 

1. โดยไมต้ังใจ  

- ไมทราบวิธีการที่จะนําบทความของผูอ่ืนมา     

  ใชอางอิงท่ีถูกตอง 

  

 2. โดยต้ังใจ 

- ความไมซื่อสัตยทางวิชาการ 

  

2. เงินทดรองจายไม

เพียงพอ 

1. ไมสามารถวางแผนลวงหนาสําหรับชวงเวลาความ

ตองการในการใชเงินทดรองจายได ทําใหบางชวงเวลา

เกิดมีความตองการใชเงินในหลายรายการพรอมกัน 
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เร่ือง สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 
ปจจัย

ภายใน 

ปจจัย 

ภายนอก/ 

ไมสามารถ

ควบคุมได 

 2. เอกสารการเบิกจายมีขอผิดพลาดตองใชเวลาในการ

แกไขทําใหการเบิกเงินกลับเขามาในระบบลาชา 

  

3. หอพัก/สถานท่ีเรียนไม

เพียงพอตอการรองรับ

ปริมาณนิสิตแพทยท่ี

เพิ่มขึ้น 

1. หองเรียน หองประชุมและสถานที่ใชทํากิจกรรมของ

นิสิต และหองใหคําปรึกษาไมเพียงพอ เนื่องจากสภาพ

อาคารเรียนไมเอ้ืออํานวยรวมทั้งไมสามารถขยายพื้นที่

ไดโดยเฉพาะชั้นพรีคลินิก 

  

 2. เมื่อนิสิตเรียนในชั้นคลินิกปริมาณหอพักนิสิตมี

จํานวนไมเพียงพอ และที่มีอยูก็ตองอยูอยางแออัดคับ

แคบ รวมท้ังสาธารณูปโภค เชน รานอาหารและสิ่ง

อํานวยความสะดวกอ่ืน 

  

4. สถาบัน/โรงพยาบาล

รวมสอนไมเพียงพอตอการ

รองรับปริมาณนิสิตแพทย

ที่เพิ่มขึ้น 

1. จํานวนนิสิตแพทยที่เพิ่มขึ้น   

 2. สถานท่ีฝกปฏิบัติใหนิสิตไดเรียนรูจากสภาพการ

เรียนรูจริงในโรงพยาบาลยังไมเพียงพอ 

  

5. การดําเนินงานดาน

ยุทธศาสตรไมบรรลุ

เปาหมายและตัวบงชี้ 34 

ตัวบงชี้ 

1. หนวยงาน ผูรับผิดชอบโครงการยังไมรวบรวมเก็บ

ขอมูลตามแผนยุทธศาสตร SMART อยางเปนระบบ 

  

 2. ตัวชี้วัดไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง  

(จํานวน CQI หรือ R2R ในทุกหนวยงาน) 
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เร่ือง สาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 
ปจจัย

ภายใน 

ปจจัย 

ภายนอก/ 

ไมสามารถ

ควบคุมได 

 3. รอบเวลาการจัดเก็บขอมูลไมเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน เชน ปการศึกษา ปปฏิทิน และปงบประมาณ) 

  

6. โครงการไมสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตร 

1. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการดําเนินโครงการท่ีเปน

งานประจําเปนหลัก 

  

 2.การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรมของ

หนวยงานไมสอดคลองกับตัวชี้วัด (KPI) แผน

ยุทธศาสตร SMART ประจําปงบประมาณ 

  

 3. ความชัดเจนในดานการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในการ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานยังไมความ

ชัดเจน 

  

7. การจัดทํา มคอ.3-6 ไม

ทันเวลาที่กําหนด 

1. ภาควิชาสง มคอ.ไมทันตามกําหนดระยะเวลา   

 2.การรายงานไมไดเปนไปตามแผนที่วางไว เนื่องจากมี

บางรายวิชายังจัดทํา มคอ.ขึ้น Web site ไมทันตาม

กําหนดระยะเวลา 

  

8. ลิฟตโดยสารติดระหวาง

ชั้น 

1. ความรูทักษะของผูดูแลระบบลิฟตของโรงพยาบาล   

 2. ขาดแนวทางปฏิบัติ กรณีที่ลิฟตติดระหวางชั้น   

9. มีโอกาสขาดแคลนน้ําใช

ในฤดูแลง 

1. การผลิตน้ําประปาของ จ.นครนายก ลดลง   

 2. การจัดการการใชนํ้าในองคกรที่เก่ียวของกับการ

รักษา เชน การใหบริการผาตัด การทําแผลผูปวย มี

แนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากจํานวนผูปวยมีมากขึ้น 
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หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_5_4.1 สรุปแบบวิเคราะหและระบุความเสี่ยง (RM-1) คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 

สนง_59_5_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  

วาระที่ 3.5 

 

 5. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

 สํานักงานคณบดี รับมติคณะกรรมการประจําคณะฯ ในประเด็นความเสี่ยงสูงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักงานคณบดี เพื่อดําเนินการตามแผนและรวบรวมขอมูลความเสี่ยงสูง และควบคุมกิจกรรมความเสี่ยง

ภายในของคณะฯ ที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการดานการเงิน ชื่อเสียง กฎระเบียบ ฯลฯ อยางรายแรง ซึ่งกําหนด

ตัวชี้วัดและเปาหมายในแตละดานท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงอยางชัดเจน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสําคัญเพื่อใช

เปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ   

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_5_5.1 แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร  

ประจําปงบประมาณ 2560 

สนง_59_5_5.2 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 

สนง_59_5_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 2/2560  

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 วาระที่ 3.1.3 

 

 6. มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวบงชี้ความเสี่ยงท่ี

สําคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม และรายงานผลตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตามตัวบงชี้ความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators : KRI) ปงบประมาณ 2560 และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ คร้ังท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณา และไดมีการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่  5/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 3.1.1 โดยมอบหมายใหหัวหนางานท่ี

เก่ียวของในประเด็นความเสี่ยงสูงไปดําเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสูงตามแผนบริหารความ

เสี่ยงของตัวบงชี้เสี่ยงที่สําคัญ (KRI) หากประเด็นใดที่สงผลกระทบตอยุทธศาสตร และพันธกิจของคณะฯ ให
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ดําเนินการแกไขปญหา จัดทําแผนควบคุมกิจกรรมควบคุมภายในใหมีความเสี่ยงลดลงและยอมรับได ซึ่งมีผลการ

ดําเนินงานในรอบที่ 1 (6 เดือน) ดังนี้ 

ประเด็น เร่ือง 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(KRI) 

ผลการ

ดําเนินงานตาม 

KRI 

ดานบริหารกล

ยุทธ/

ยุทธศาสตร 

1. การดําเนินงาน

ดานยุทธศาสตรไม

บรรลุเปาหมายและ

ตัวบงชี้ 34  

ตัวบงชี้ 

ติดตามตัวบงชี้ยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายตามแผน 

(เปาหมาย 80%) 

90.91% 

 2. โครงการไม

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 

SMART 

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการมีความรู ความเขาใจ

แผนยุทธศาสตร SMART  

(เปาหมาย 80%) 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดานปฏิบัติการ  

(การผลิต

บัณฑิต) 

1. การจัดทํา มคอ.

3 - 6  

ไมทันเวลาที่

กําหนด 

จัดทํา มคอ.3 - 6 ใหทันตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด (เปาหมาย 100%) 

ภาควิชายังไมสง 

มคอ. ตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 2. สถาบัน/

โรงพยาบาลรวม

สอนไมเพียงพอตอ

การรองรับปริมาณ

นิสิตแพทยที่เพิ่มขึ้น 

โรงพยาบาลสมทบเพิ่มมากขึ้น  

1 โรงพยาบาล  

เพิ่มโรงพยาบาล

สมทบมา 1 

โรงพยาบาล คือ 

โรงพยาบาล

ปทุมธานี และในป

ถัดไป มีเปาหมาย

จะเพิ่ม

โรงพยาบาล

สมทบอีกตอเนื่อง 

 3. หอพัก/สถานท่ี 1. คะแนนความพึงพอใจดานการใหบริการสิ่งอํานวย อยูระหวาง
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ประเด็น เร่ือง 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(KRI) 

ผลการ

ดําเนินงานตาม 

KRI 

เรียนไมเพียงพอตอ

การรองรับปริมาณ

นิสิตแพทยที่เพิ่มขึ้น 

ความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูของนิสิต (หองเรียน/

หองประชุม) เปาหมาย ≥3.5 คะแนน 

ดําเนินการใน

เดือนพฤษภาคม 

2560 

 

 

 

  2. รอยละของนิสิตที่ไดรับการจัดสรรหอพัก  

(เปาหมาย 100%) 

100% 

ดานปฏิบัติการ  

(การวิจัย) 

1. การคัดลอก

ผลงานวิชาการ 

(Plagiarism) 

จํานวนบทความ/ปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธที่มีการ

คัดลอกผลงานวิชาการ (เปาหมาย 0%) 

มี 1 บทความ ที่

ตีพิมพในวารสาร

การแพทยและ

วิทยาศาสตร

สุขภาพ ท่ีมี ความ

ซ้ําซอนกับ

บทความ

ภาษาอังกฤษท่ี

ผูอ่ืนเขียน 

ดานการเงิน 1. เงินทดรองจาย

ไมเพียงพอ 

ผูรับบริการไดรับเงนิภายใน 1 เดือน หลังจากย่ืนเอกสาร 

(เปาหมาย 80%) 

100% 

ดานความ

ปลอดภัย 

1. ลิฟตโดยสารติด

ระหวางชั้น 

ระยะเวลาที่ใชในการชวยเหลือใหผูโดยสารออกจาก

ลิฟตกรณีลิฟตโดยสารติดระหวางชั้น ภายใน 15 นาที 

100% 

 2. มีโอกาสขาด

แคลนนํ้าใชในฤดู

แลง 

เกิดเหตุการณขาดแคลนนํ้าอุปโภคและบริโภคจาก

ปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง (เปาหมาย 0 ครั้ง) 

0 ครั้ง 
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หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_5_6.1 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

สนง_59_5_6.2 แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สนง_59_5_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2560 วันที่ 26 เม.ย. 2560 

สนง_59_5_6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2560  วันที่ 5 พ.ค. 2560 

 

 7. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงานไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 สํานักงานคณบดีไดนําผลสรุปการประเมินบริหารความเสี่ยงของคณะฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

ครั้งท่ี 8/2559  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 วาระท่ี 3.1.3 ซึ่งไดพิจารณาเห็นชอบและใหขอเสนอแนะในการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยง ปงบประมาณ 2560 จากการนําประเด็นความเสี่ยงท่ีคงอยูจากปที่ผานมา ไปใชปรับปรุงแผนการดําเนินงาน

บริหารความเสี่ยงยอยในรอบปถัดไปเพื่อปองกันและควบคุมภายในระดับความเสี่ยงสูงที่มีอยูเดิม รวมท้ังความเสี่ยงสูงที่

อาจจะเกิดขึ้นใหม  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_5_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  

วาระที่ 3.1.3 

สนง_59_5_7.2 รายงานการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงปงบประมาณ (RM-1) ประจําปงบประมาณ 2560  

สนง_59_5_7.3 แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2) ประจําปงบประมาณ 2560 

 

เกณฑการประเมิน : ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1  หรือ 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ  

6   ขอ 

มีการดําเนินการ 

7   ขอ 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย ขอ 7 7 

ผลดําเนินการ ขอ 7 7 
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คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5 5 

การบรรลุเปาหมาย /    

ตัวบงชี้ท่ี 6 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการการจัดความรู  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี  

ผูรายงานขอมูล : หัวหนาหนวยงานทุกคน 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 

 1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานการจัดการความรู โดยมีผูบริหารหนวยงานรวมเปน

คณะทํางาน 

   สํานักงานคณบดี  และทีมผูบริหาร ไดประกาศนโยบายการจัดการความรูของคณะแพทยศาสตรมาอยาง

ตอเน่ืองและมีการมอบหมายใหงานบริหารระบบคุณภาพ และรองคณบดีฝายที่เก่ียวของ ดูแล ตัวชี้วัด เพื่อให

สอดคลองตามยุทธศาสตรของคณะฯ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 ของคณะแพทยศาสตร 

และศูนยการแพทยฯ โดยมอบหมายใหคณบดี ผูอํานวยการ เปนผูดูแลรับผิดชอบการจัดการความรูดานการเงิน และ

ดานการบริการ รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายการศึกษา เปนผูดูแลรับผิดชอบดานการเรียนการสอน รองคณบดี

และผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนผูดูแลรับผิดชอบดานวิจัย รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายประกัน

คุณภาพ เปนผูดูแลรับผิดชอบดานประกันคุณภาพอยางชัดเจน มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู โดยมี

ผูบริหารเปนท่ีปรึกษาทําหนาที่ในการจัดทําแผนดําเนินการและติดตามประเมินผลการจัดการความรู โดยมีผูชวย

คณบดีฝายประกันคุณภาพเปนประธาน และหัวหนาหนวยงานทุกคนรวมเปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ี

กําหนดนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการความรู และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  มีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานของการจัดการความรู สงเสริมและผลักดันสรางองคกรความรูใหครอบคลุมทุกพันกิจและ

ทุกดาน 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_1.1 ยุทธศาสตรคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ประจําปงบประมาณ 2559-2562 
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หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_1.2 นโยบายการจัดการความรู  

สนง_59_6_1.3 แผนปฏิบัติราชการ คณะแพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560  

สนง_59_6_1.4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู คณะแพทยศาสตร คําสั่งที่ 139/2559  

สนง_59_6_1.5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ คําสั่งที่ 944/2560 และคําสั่งที่  945/2560  

สนง_59_6_1.6 คําสั่งคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ที่ 108/2560 

 

 2. มีการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี

สนับสนุนวิสัยทัศน กลยุทธ หรือสอดคลองกับสมรรถนะหลักของหนวยงาน และกําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางสอดคลอง  

คณะกรรมการจัดการความรู   รวมกับสํานักงานคณบดี ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและรักษาการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี และหัวหนางานรวมเปนกรรมการ มีงานบริหารระบบคุณภาพเปนผูรับผิดชอบหลัก

จัดทําแผนดําเนินงานการจัดความรู โดยมีการประชุมของคณะกรรมการจัดการความรู ครั้งที่ 3/2559 ในวันท่ี 15 

กันยายน 2559 ไดพิจารณารวมกันในประเด็นการจัดการความรูของคณะแพทยศาสตร และศูนยการแพทยฯ ไดแก 1) 

ดานการเรียนการสอน 2) ดานวิจัย  3) ดานบริการ  4) ดานประกันคุณภาพ และ 5) ดานการเงิน  ซึ่งในแตละดานจะ

ครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตรท่ี 7 ของคณะฯ และถายทอดประเด็นลงสูแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

2560  โดยมอบหมายใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดี ผูรับผิดชอบหลักแตละดานนําไปถายทอดลงสูแผนการจัดกิจกรรม

การจัดความรู ในแตละประเด็น โดยจะเนนการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพของบุคลากรของกลุมเปาหมายที่

สําคัญเปนหลักในการปฏิบัติงานภายใตกรอบนโยบายของผูบริหารในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อตอบโจทย

ในประเด็นเหลานี้ คือ 

1) การสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคณะแพทยศาสตรไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning 

Organization)  

2) สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถท่ีสูงขึ้น เกิดนวัตกรรม 

และตอบสนองความตองการของสังคม  

3) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใหมีศักยภาพสูงภายใตบรรยากาศการเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร  

4) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทํางานเปนทีมภายใตบรรยากาศที่เอ้ืออาทรในองคกร 
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ในปการศึกษา 2559 สํานักงานคณบดีไดดําเนินการในประเด็นการจัดการความรูในแตละดาน และกําหนด

กลุมเปาหมายการจัดการความรูท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร วิสัยทัศน และพันธกิจสมรรถนะหลักของหนวยงาน ใหบรรลุ

เปาหมาย และเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ครั้งท่ี 3/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อ

พิจารณาประเด็น และจัดทําแผนการจัดความรูดําเนินการของกลุมเปาหมายโดยจะเนนดานพัฒนาความรู และทักษะ 

วิชาชีพเพิ่มพูนศักยภาพของการปฏิบัติหนาท่ีใหดีย่ิงขึ้น และตอบสนองความตองการของแตละกลุมเปาหมายไดอยาง

ชัดเจน ดังนี้ 

ประเด็น เร่ือง กลุมเปาหมาย คาเปาหมาย 

1. ดานการเรียน

การสอน            

การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

คณาจารย และบุคลากรของ

ภาควิชาที่เก่ียวของดานการจัดการ

เรียนการสอน 

ไดแผนการศึกษาโครงสราง

หลักสูตรและตาราง

หมุนเวียนการเรียนการสอน 

2. ดานวิจัย การแบงกลุมงานวิจัย  

(Cluster Research) 

นักวิจัย  คณาจารย และบุคลากร

ผูสนใจงานวิจัย 

จํานวนองคความรูท่ีไดจาก

การจัดโครงการ KM 

3. ดานบริการ 

 

แนวทางการประเมินและ

วางแผนดานสิทธิการรักษา

ผูปวยใน กรณี พรบ.ขาด 

บุคลากรของหนวยงานตางๆ ของ

ศูนยการแพทยและสํานักงาน

คณบดี และผูสนใจ 

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ

เอกสารผูปวยที่ใชสิทธ

ประกันคุณภาพและ

สวัสดิการจายตรง 

4. ดานประกัน

คุณภาพ 

การจัดการความรู : จาก

ปจจุบัน...สูอนาคต 

บุคลากรคณะฯ รอยละของผูเขาโครงการมี

ความรู ความเขาใจการ

จัดการความรูเพิ่มขึ้น 

>80% 

 ตามลาหาขุมทรัพยการ

จัดการความรู (KM) 

บุคลากรคณะฯ/ศูนยการแพทยฯ - รอยละของผูเขาโครงการ

มีความรู ความเขาใจการ

จัดการความรูเพิ่มขึ้น 

>80% 

- เขารวมไดฝกปฏิบัติการ

การใชเครื่องมือในการ

จัดการความรู 
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ประเด็น เร่ือง กลุมเปาหมาย คาเปาหมาย 

5. ดานการเงิน  ตรวจเอกสารอยางไรใหมี 

ประสิทธิภาพ 

เจาหนาทีง่านคลังและพัสดุ  ลดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติและมีแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีดี 
 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_2.1 แผนดําเนินงานการจัดความรู คณะแพทยศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2560 

สนง_59_6_2.2 รายงานประชุมคณะกรรมการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร มศว 

ครั้งท่ี 3/2559   วันที่  15 กันยายน 2559 

ครั้งท่ี 4/2559   วันที่ 7 ธันวาคม 2559 

ครั้งท่ี 1/2560   วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 

 

 3.มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู และทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit Knowledge) 

และรวบรวมความรูจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 2 เพ่ือกําหนดเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงาน และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  คณะกรรมการจัดการความรู  รวมกับสํานักงานคณบดี ไดสรุปขอเสนอแนะ และปญหา อุปสรรคจากการ

แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากปท่ีผานมาพิจารณาและทบทวนประเด็น และกําหนดเปนหัวขอกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูตามขอ 2 นํามาใชทําแผนดําเนินการการจัดการความรูท่ีสําคัญซึ่งสอดคลองกับความรู ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรง (tacit Knowledge) กับการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรของภาควิชาและสํานักงานคณบดีโดยตรง เพื่อคนหาแนว

ปฏิบัติที่ดีและสรางองคความรูที่สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการใหประสบ

ความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว นอกจากนี้ ยังทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนควบคูกับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ

ชื่อเสียง การเงินและดานบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตรได และมีการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี ไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่ระบุไดอยางชัดเจนในขอ 2 ผานชองทาง เว็บไซต KM ของคณะแพทยศาสตร  

เร่ือง วันท่ีจัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 28-30 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย และบุคลากรของภาควิชาท่ี

เก่ียวของดานการจัดการเรียน 

การสอน 

2. การแบงกลุมงานวิจัย (Cluster 1 พฤษภาคม 2560 นักวิจัย คณาจารย และบุคลากร
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เร่ือง วันท่ีจัดกิจกรรม กลุมเปาหมาย 

Research) ผูสนใจงานวิจัย 

3. แนวทางการประเมินและวางแผนดาน

สิทธิการรักษาผูปวยใน กรณี พรบ.ขาด 

30 สิงหาคม 2560 บุคลากรของหนวยงานตางๆ ของศูนย

การแพทยและสํานักงานคณบดี และ

ผูสนใจ 

 

4. การจัดการความรู : จากปจจุบัน...สู

อนาคต 

20 มกราคม 2560 บุคลากรคณะฯ 

5. ตามลาหาขุมทรัพยการจัดการความรู 

(KM) 

19, 25 เมษายน 2560 บุคลากรคณะฯ/ศูนยการแพทยฯ 

6. ตรวจเอกสารอยางไรใหมี 

ประสิทธิภาพ 

4 พฤษภาคม 2560 บุคลากรของหนวยงาน 

 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_3.1 โครงการการจัดการความรูที่ดําเนินการแลว พรอมรายชื่อผูเขารวม และภาพถายกิจกรรม  

เรื่อง  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

เรื่อง  การแบงกลุมงานวิจัย (Cluster Research) 

เรื่อง  แนวทางการประเมินและวางแผนดานสิทธิการรักษาผูปวยใน กรณี พรบ.ขาด 

เรื่อง  การจัดการความรู : จากปจจุบัน...สูอนาคต 

เรื่อง  ตามลาหาขุมทรัพยการจัดการความรู (KM) 

เรื่อง  ตรวจเอกสารอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 

สนง_59_6_3.2 ชองทางการเผยแพรเอกสารความรูสูกลุมเปาหมายผานระบบ เชน เว็บไซต KM  

คณะแพทยศาสตร / ขาวรายสัปดาห MED SWU  Weekly 

 

 4. บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนดนําแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอ 3 ไปปฏิบัติ และผูรับผิดชอบ

หรือคณะทํางานมีการติดตามผลท่ีเกิดขึ้นและปญหาอุปสรรคจากการนําไปปฏิบัติ 
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สํานักงานคณบดีมีการติดตามและประเมินผลดําเนินงานการจัดการความรูจากกลุมเปาหมายที่กําหนดไวนํา

แนวทางไปปฏิบัติงานตามขอ 3 หลังจากเขารวมโครงการฯ จากสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจกอนและหลังเสร็จ

สิ้นโครงการการจัดการความรู และมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและอุปสรรคจากนําแนวทางในการปฏิบัติไปปรับใชใน

การทํางานของหนวยงานใหมีคุณภาพการใหบริการมีประสิทธิภาพไดจริง พบวามีขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ใน เรื่อง 

ตรวจเอกสารอยางไรใหมีประสิทธิภาพ การติดตอสื่อสารของเจาหนาที่งานคลังและพัสดุกับหนวยงานและภาควิชายัง

ขาดความเขาใจในกฎระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจสงกระทบตอชื่อเสียง การเงิน และดาน

บริหารจัดการของคณะฯ และทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวได  ซึ่งเปนเหตุผลท่ีตองมีกระบวนการจัดการ

ความรูในประเด็นที่พบปญหาท่ีตองรีบดําเนินการแกไขอยางเรงดวน โดยจัดทําเปนคูมือ Flow chart การปฏิบัติงาน 

และคูมือการใหบริการเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน แจกคูมือใหผูรับบริการที่เก่ียวของหรือกลุมเปาหมายที่ขอใชบริการ

รับทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_4.1 สรุปแบบประเมินโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2560  

สนง_59_6_4.2 หลักฐานแนวปฏิบัติที่ดีท่ีถูกนําไปใช เชน คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 

ขั้นตอนการเบิกจาย  

 

 5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปการศึกษาน้ีหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี

นําไปใชตามขอ 4 แลวไดผลดี มาพัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปน

ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 สํานักงานคณบดี  ไดรวบรวมและสรุปแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรูในปน้ีและปที่ผานมา

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวบรวมเปนองคความรูและทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(Tacit Knowledge) เชน เรื่อง “การจัดการความรู : จากปจจุบัน...สูอนาคต” และเรื่อง “ตามลาหาขุมทรัพยการจัดการ

ความรู (KM)” ไดรวบรวมขอมูลเปนลายลักษณอักษร และเปนแนวปฏิบัติท่ีดีตามขอ 4 จัดทําเปนรูปแบบ PowerPoint 

ไฟลขอมูล โดยรวบรวมองคความรูผานระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร ผานชองทางใน Website KM ของฝายประกัน

คุณภาพ และ Website การแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Dean ของคณะฯ ในปการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอเรื่อง “การจัดการความรู : จากปจจุบัน...สูอนาคต และตามลาหาขุมทรัพยการจัดการ

ความรู (KM) “ โดยมุงเนนเฉพาะกลุมเปาหมายของหนวยงานสํานักงานคณบดี และภาควิชาที่เก่ียวของเพื่อพัฒนา

บุคลากรของหนวยงานใหเปนผูนําในการจัดการความรู  และนําความรูไปใชพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู  
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หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_5.1 เอกสารหลักฐานองคความรูจากการจัดการความรู เชน สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากกิจกรรม KM  

สนง_59_6_5.2 เผยแพรแนวปฏิบัติการเบิกจายโครงการ เชน แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากกองคลัง

และคณะแพทยศาสตร1  (http://www.med.swu.ac.th/finance/index.php?limitstart=4) 

สนง_59_6_5.3 หนา Website การแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Dean (http://www.med.swu.ac.th/km_dean/) 

และเว็บไซตการจัดการความรู (KM) ของคณะแพทยศาสตร

(http://www.med.swu.ac.th/kmmd/) 

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงชี้ของแผน และรายงานผลตอ 

คณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

   ในปการศึกษา 2559  สํานักงานคณบดีไดดําเนินการรวมกับคณะกรรมการการจัดการความรู ในการติดตาม

ประเมินผลดําเนินงานแผนการจัดความรู ของแตละประเด็นที่รับผิดชอบหลัก พบวามีโครงการตามยุทธศาสตร ดาน

การจัดการความรูท่ีครอบคลุมพันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน ดานวิจัย ดานบริการ ดานประกัน และดานการเงิน 

และมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรูตามตัวบงชี้ของแผน  พบวาสามารถนําองคความรูไปเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีในการทํางานใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดีและบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2560 ของคณะฯ และมีการสรุปรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู 

ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางเดือน สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 5/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณา 

ลําดับท่ี ดาน หนวยงานท่ีจัด เร่ือง ผลประเมินความสําเร็จ 

1 การเรียนการ

สอน 

งานแพทยศาสตร

ศึกษา/บริการ

การศึกษา 

การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

จัดเมื่อวันที่ 28-30 

พฤศจิกายน 2559 

- มีการจัดทําโครงการสรางหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง 2561 

- สรุปแผนการเรียน 

- สรุปตารางเปรียบเทียบ 

- สรุปการสอดแทรกการเรียนการ

สอนตามเกณฑแพทยสภา 

- สรุปวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2 ดานวิจัย งานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

การแบงกลุมงานวิจัย  

(Cluster Research) 

จัดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 

- ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ คิดเปนรอยละ 88.04 % 

- มีองคความรูที่ไดรับ (KM) ในการ

http://www.med.swu.ac.th/km_dean/
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ลําดับท่ี ดาน หนวยงานท่ีจัด เร่ือง ผลประเมินความสําเร็จ 

2560 สรางกลุมวิจัย 

3 บริการ งานสิทธิประโยชน แนวทางการประเมินและ

วางแผนด านสิทธิการ

รั ก ษ า ผู ป ว ย ใ น  ก ร ณี 

พรบ.ขาด 

จัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 

2559 

- อุบัติการณผูปวยสิทธิ พรบ. (กรณี 

พรบ.ขาด) หนีออกจาก รพ. เทากับ 

0 ครั้ง 

- แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู

สามารถนําไปประยุกตใชงานและ

ทําใหเกิดระบบการทํางานใหม

ผลงานท่ีออกมาอยูระดับดีมาก 

มากกวา 85% 

- แนวทางที่ใชไดและเปนประโยชน

และคงอยูในระบบงาน 

4 การประกัน

คุณภาพ 

ง า น บ ริ ห า ร ร ะ บ บ

คุณภาพ 

การจัดการความรู : จาก

ปจจุบัน...สูอนาคต  

เมื่ อ วันที่  20  มกราคม 

2560 

- รอยละของผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจการจัดการ

ความรูเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ

97.88%  ซึ่งบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

≥80% 

   ตามลาหาขุมทรัพยการ

จัดการความรู (KM)  

เมื่อวันที่ 19, 25 เมษายน 

2560 

- รอยละของผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจการจัดการ

ความรูเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 

85.67%  ซึ่งบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

≥80% 

- ผูเขารวมไดฝกปฏิบัติการการใช

เครื่องมือในการจัดการความรู ไดแก 

Dialogue, The World’s Café’, 

Success Story Telling (SST)  
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หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2560  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 3.1.2 

สนง_59_6_6.2 สรุปรายงานความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ/แผนการจัดการความรู  

 

 

 

 7. มีขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการ

ความรูในปตอไป  

  สํานักงานคณบดี ไดนําขอเสนอแนะสรุปรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู 

ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางเดือน สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2560 โดยมอบหมายใหหัวหนางานที่เก่ียวของกํากับติดตาม

ผลดําเนินงานของแผนการจัดการความรูที่ไดดําเนินการแลว และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ความรูในปตอไป จนเกิดการแนวปฏิบัติงานที่ดี และเผยแพรองคความรูสูกลุมเปาหมายผานชองทางตางๆ เพื่อสื่อสาร

ทั่วทั้งองคกรในระดับหนวยงาน ภาควิชา และคณะเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี สรางวัฒนธรรมคุณภาพท่ีดีตอองคกร  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_6_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 5/2560  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 3.1.2 

สนง_59_6_7.2 แผนพัฒนาการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร 

 

เกณฑการประเมิน : ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1  หรือ 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ  

6   ขอ 

มีการดําเนินการ 

7   ขอ 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย ขอ 7 7 
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ผลดําเนินการ ขอ 7 7 

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) คะแนน 5 5 

การบรรลุเปาหมาย /    
 

ตัวบงชี้ท่ี  7 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ รักษาการผูอํานวยการสํานักงานคณบดี     โทรศัพท :  086-970-8900 

ผูรายงานขอมูล : หัวหนาหนวยงานทุกคน 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

 สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ไดนําผลสรุปและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสํานักงานคณบดี ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ควรออกแบบการ

ใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จใหครอบคลุมทุกหนวยงานยอย 

โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานแจกแบบสํารวจใหกับกลุมเปาหมายของแตละหนวยงานเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการที่แทจริงของผูรับบริการ และนําผลประเมินมาวิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติ

หนาที่ของบุคลากรในหนวยงานมาวางแผนการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามความ

ตองการของผูรับบริการและสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักงานคณบดี คือ “สํานักงานคณบดีเปนหนวยงานหนึ่งที่อยู

ภายใตคณะแพทยศาสตรที่มีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง” 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_7_1.1 แบบฟอรมสํารวจความตองการของผูรับบริการแตละหนวยงาน สํานักงานคณบดี  

ประจําปการศึกษา 2559 

สนง_59_7_1.2 สรุปแบบสํารวจความตองการผูรับบริการแตละหนวยงาน สํานักงานคณบดี  

ประจําปการศึกษา 2559 

 



 

 

54 

 2. มีการวางแผนและออกแบบการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ โดยกําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการอยางชัดเจน 

 หนวยงานภายในสํานักงานคณบดีไดประชุมหนวยงานยอยรวมกัน และนําประเด็นขอเสนอแนะตางๆ ในการ

สํารวจความตองการของผูรับบริการจากกลุมเปาหมายนําไปวางแผนและออกแบบการใหบริการที่สอดคลองกับความ

ตองการที่แทจริง โดยกําหนดตัวชี้วัดสําเร็จของการบริการ และรวบรวมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานในการยกระดับคุณภาพการใหบริการตามตองการผูรับบริการที่ชัดเจนและย่ังยืนใหครอบคลุมตามพันธกิจ

หรือภารกิจหลักซึ่งเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดในการใหบริการของสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มศว 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_7_2.1 สรุปแบบสํารวจความตองการ/ความคาดหวังของผูรับบริการแตละหนวยงาน  

สนง_59_7_2.2 แผนดําเนินงานตามความตองการของผูรับบริการแตละหนวยงาน 

กําหนดประเด็นตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน สํานักงานคณบดี 

 

 3. มีการส่ือสารภายในหนวยงานเกี่ยวกับการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการใน     

ทุกระดับ  

  สํานักงานคณบดี มอบหมายใหทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามความตองการ นําสรุปรายงาน

ผลการประเมิน และประชุมชี้แจงภายในหนวยงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแกไขการปฏิบัติหนาท่ีตาม            

แผนกิจกรรมควบคุมภายในของหนวยงาน และสรางความเขาใจกระบวนการใหบริการกับผูรับบริการรับทราบและ  

ถือปฏิบัติภายในหนวยงานของตนเองและคณะฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ย่ังยืน และสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการที่แทจริงนําเผยแพรและสื่อสารผานชองทาง Website หรือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละ

หนวยงาน เปน Flow chart เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และประสานงานที่ดีรวมกัน 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_7_3.1 รายงานการประชุมหนวยงานของสํานักงานคณบดี 

สนง_59_7_3.2 ชองทาง Website หนวยงานของสํานักงานคณบดี 

สนง_59_7_3.3 คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใหบริการของหนวยงานสํานักงานคณบดี 

 

4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบริการท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของ ผูรับบริการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดแลวนําเสนอในท่ีประชุมประจําสํานักงานคณบดีเพ่ือพิจารณา 



 

 

55 

 สํานักงานคณบดี ไดดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลความสําเร็จของการใหบริการตามตัวบงชี้ที่

กําหนดไว และนําผลการดําเนินงานเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 4/2560 วันท่ี 5 

เมษายน 2560 วาระท่ี 4.3 พิจารณารวมกันเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมี

ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นสอดคลองกับความตองการและคาดหวังของผูรับบริการที่แทจริง 

 

 

 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_7_4.1 รายงานการติดตามประเมินผลสําเร็จของการใหบริการแตละหนวยงาน 

สนง_59_7_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 4/2560  

วันที่ 5 เมษายน 2560 วาระท่ี 4.3 

 

 5. มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณามาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

 คณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดีไดนําผลการประเมินมาพิจารณารวมกันเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง

และแกไขการปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการท่ีมี

ความสําคัญมาก และมีหลายหนวยงานนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชปฏิบัติหนาที่ใหรวดเร็วขึ้น เชน มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชทําฐานขอมูล 1) ดานพัฒนาบุคลากร  2) ดานการประกันคุณภาพ 3) มีระบบการจองหองประชุมและ

หองเรียน 4) มีการสงเอกสารทาง E-document 5) การเก็บรวบรวมขอมูลดานแพทยศาสตรศึกษา และจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานและคูมือการใหบริการแจกใหหนวยงานและภาควิชาถือปฏิบัติ และเพิ่มชองทางการติดตอประสานงาน 

ฯลฯ เพื่อใหหนวยงานตางๆ หรือบุคลากรที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนอยางแทจริงไดตรงกับตามความ

ตองการขอผูรับบริการ นอกจากน้ี ยังนําผลการปรับปรุงระบบการทํางานใหตรงกับความตองการและเกินคาดหวังของ

ผูรับบริการ ไดจัดทําแผนพัฒนายกระดับการใหบริการและนําเขาประชุมรวมกันในหนวยงานยอยเพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นจนเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีใชกันทั่วทั้งองคกรและเตรียมรับการประเมินคุณภาพ

ทั้งภายนอกและภายในของคณะแพทยศาสตร นอกจากนี้ ยังนําตัวบงชี้ที่สําคัญเผยแพรผานระบบ Server Network 

(\\192.168.3.102) และคูมือการปฏิบัติงาน และคูมือการใชบริการหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของ  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_7_5.1 แนวทางแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการแบบสํารวจผลการประเมินความตองการหรือ
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หลักฐานอางอิง : 

ความคาดหวังของผูรับบริการ 

สนง_59_7_5.2 คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใหบริการของหนวยงานสํานักงานคณบดี 

สนง_59_7_5.3 สรุปเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี    

 

เกณฑการประเมิน : ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มี่การดําเนินการ  

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 

ผลดําเนินการ ขอ 5 5 

คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 

การบรรลุเปาหมาย /    
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ตวับงชีท่ี้ 8 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล              โทรศัพท : 081-836-7528 

ผูรายงานขอมูล : คุณแคทลียา  ศรประดิษฐ                                 โทรศัพท : 086-970-8900   

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ไดพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชน ซึ่งถือเปนบทบาทของหนวยงานภายในสํานักงานคณบดีที่ตองตอบสนองการใหบริการกับหนวยงานภายนอก

ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังคณาจารย  นิสิต บุคคลท่ัวไป 

ผูมีสวนไดสวนเสียที่รับบริการ ซึ่งการแจกแบบสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ 

5.ความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวม 

 ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ไดพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชน ซึ่งถือเปนบทบาทของหนวยงานภายในสํานักงานคณบดีที่ตองตอบสนองการใหบริการกับหนวยงานภายนอก

ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังคณาจารย  นิสิต บุคคลท่ัวไป 

ผูมีสวนไดสวนเสียที่รับบริการ ซึ่งการแจกแบบสํารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
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3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ 

5.ความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวม 

  ในปการศึกษา 2559 จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ไดมีมติและมอบหมายให

ทุกหนวยงานดําเนินการแจกแบบสํารวจความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและใหครอบคลุมผูรับบริการ ซึ่งไดแก 

คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต บริษัท และหางราน จากหนวยงานโดยตรง โดยเนนเนื้อหา 4 ประเด็นใหญ และสรุปผล

แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของทุกหนวยงานเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักงานคณบดี ดังนี้ 

จํานวนแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด  600 ฉบับ 

 จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 569 ฉบับ 

 คิดเปนรอยละ     94.83    ของจํานวนผูประเมินทั้งหมด 

 

คะแนนความพึงพอใจ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยงาน 

คะแนนเฉลี่ยรวม คะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป 

คะแนน

เฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

รอยละ

ความพึง

พอใจ 

คะแนน

ท้ังหมด 

(1-5) 

คะแนน 

ระดับ 

ดีขึ้นไป 

(4-5) 

คะแนน

เฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

รอยละ

ความ

พึง

พอใจ 

1 งานคลังและพัสดุ 4.97 99.44 1,250 1,243 4.97 99.44 

2 งานนโยบายและแผน 4.94 98.76 1,050 1,037 4.94 98.76 

3 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 4.93 98.56 1,250 1,232 4.93 98.56 

4 งานหองสมุด 4.90 98.04 1,225 1,201 4.90 98.04 

5 งานบริหารและธุรการ 4.79 95.84 1,250 1,186 4.74 94.88 

6 งานเวชนิทัศน 4.72 94.40 1,250 1,180 4.72 94.40 

7 งานบริหารระบบคุณภาพ 4.61 92.24 1,250 1,153 4.61 92.24 

8 งานแพทยศาสตรศึกษา 4.54 90.83 1,200 1,057 4.40 88.08 

9 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 4.47 89.47 1,225 1,051 4.29 85.80 

10 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 4.28 85.50 1,200 933 3.89 77.75 



 

 

59 

11 งานบริการการศึกษา 4.07 81.42 775 548 3.54 70.71 

เฉลี่ยรวม 4.68 93.54  
 

เกณฑการประเมิน: 

คํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการจากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินการ 

ขอมูลประกอบตัวบงชี้ การประเมินตนเอง ผลการตรวจประเมิน 

เปาหมาย 4.00 4.00 

- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.68 4.68 

คะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5 คะแนน) 4.68 4.68 

การบรรลุเปาหมาย (/ )   

 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_8_1.1 สรุปคะแนนความพงึพอใจของผูใชบริการ 

สนง_59_8_1.2 สรุปการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการแยกตามดาน 

สนง_59_8_1.3 แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 

สนง_59_8_1.4 ตัวอยางแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 

สนง_59_8_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่  3/2560   

วันที่ 3 มีนาคม 2560  วาระที่ 7.1.1 
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ตัวบงชี้ท่ี  9 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ                         โทรศัพท : 084-104-3310 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ                      โทรศัพท : 081-736-6470 

ผูรายงานขอมูล : คุณคมสันณ  ศรแสดง                                      โทรศัพท : 092-518-2355 

 

ผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน : ขอ 

 1. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหัวหนา

สํานักงานคณบดี และมีการถายทอดใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 

  คณะฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง สอดรับกับ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี

คณะกรรมการประจําคณะเปนคณะกรรมการอํานวยการ งานประกันคุณภาพทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และมอบหมายใหรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดี    

คณะแพทยศาสตร เปนผูรับผิดชอบหลัก มีงานบริหารระบบคุณภาพเปนหนวยงานสนับสนุนดานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานคณบดี ไดกําหนดใหโครงการงานประกันคุณภาพการศึกษาอยูในแผนยุทธศาสตรคณะ

แพทยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559-2562 และกําหนดไวในพันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช

เครื่องมือการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมอยูในแผนปฏิบัติราชการ (r5.10 - r5.17) ซึ่งโครงการและ

กิจกรรมดานพัฒนาคุณภาพ โดยประกาศเปนนโยบายดานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และได

ถายทอดลงสูหัวหนาหนวยงานเพื่อนําไปใชเปนแนวทางจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะทอนใหเกิด

วัฒนธรรมประกันคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางย่ังยืน  มีคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี และแตงต้ังผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามองคประกอบของระบบคุณภาพ

การศึกษาคณะแพทยศาสตรเปนประจําทุกป ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารเปนที่ปรึกษา รองคณบดีและผูชวยคณบดี

ฝายประกันคุณภาพ เปนประธานและรองประธาน และหัวหนาหนวยงานทุกทานรวมเปนคณะกรรมการทําหนาที่

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร เปนวาระสืบเนื่อง

ทุกเดือน นอกจากนี้ มีการแตงต้ังรองคณบดีทุกสวน มีสวนรวมรับผิดชอบโดยตรงตามตัวบงชี้แตละองคประกอบ 
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เพื่อกํากับ ควบคุม ติดตาม วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และรายงานผลการดําเนินงานความคืบหนาเสนอตอท่ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา กลั่นกรองขอมูลผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ฉบับราง ในระดับคณะ และสํานักงานคณบดี เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

แพทยศาสตร เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพและขอมูลหลักฐานประกอบเตรียมรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร นอกจากนี้ ยังมีการกําหนด KPI ดานประกัน

คุณภาพเปนรายบุคคลอีกดวย 

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_9_1.1 แผนยุทธศาสตร คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทย ประจําปงบประมาณ 2559 - 2562 

สนง_59_9_1.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะแพทยศาสตร  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 

สนง_59_9_1.3 โครงสรางบริหารคณะแพทยศาสตร  

สนง_59_9_1.4 โครงสรางสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร  

สนง_59_9_1.5 รายงานการประเมินตนเอง SAR และผลการตรวจประเมิน สํานักงานคณบดี  

ประจําปการศึกษา 2558  

 สนง_59_9_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  

- ครั้งที่ 3/2559  วันที่ 15 กันยายน 2559 

- ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 

สนง_59_9_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร วาระสืบเนื่อง (3.1) 

สนง_59_9_1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี วาระสืบเนื่อง (3.1) 

สนง_59_9_1.9 KPI Online ตัวชี้วัดรายบุคคล 

 

 2. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีกําหนด 

สํานักงานคณบดี ไดดําเนินงานตามระบบและกลไกดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนประจําทุกป 

อยางตอเนื่อง ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในของคณะฯ และสํานักงานคณบดี โดยมีรองคณบดี

และผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ และรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร เปนผู

กํากับ ติดตาม ดูแล เปนผูรับผิดชอบหลัก มีงานบริหารระบบคุณภาพ เปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพซึ่งกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรดานประกันคุณภาพตามนโยบายของผูบริหารใหบรรลุผลตาม

เปาหมายท่ีต้ังไวรวมกับมหาวิทยาลัย จนเปนวัฒนธรรมคุณภาพขององคกรทําใหผลการดําเนินงานดานประกัน
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คุณภาพอยูในระดับดีถึงดีมาก มีคณะทํางานดานประกันคุณภาพที่เขมแข็ง ทีมผูบริหารและบุคลากรท่ีมุงมั่นใหความ

รวมมือ โดยมีรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดีคณะฯ และหัวหนางานเปนผูรายงานความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพประจําปทุกป มีการติดตามขอมูลรอบ 6 เดือน สรุปผลรวบรวม

ขอมูลผลการดําเนินงานจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับคณะ และสํานักงานคณบดี ตามตัวบงชี้

ของสกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมิน และนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพในปที่ผานมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 

2560 พิจารณา เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการปรับปรุงและแกไขเพื่อยกระดับแผนพัฒนาคุณภาพใหดีย่ิงขึ้น  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_9_2.1 คําสั่งคณะกรรมการประจําคณะ คําสั่งที่ 944/2560  และคําสั่งที่ 945/2560 

สนง_59_9_2.2 คําสั่งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ 352/2558 

สนง_59_9_2.3 คําสั่งคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร ที่ 108/2560 

สนง_59_9_2.4 คําสั่งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามองคประกอบของระบบคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา  2559  คําสั่งที่ 40/2559 

สนง_59_9_2.5 คําสั่งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการและรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตัวบงชี้ เพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ  คณะแพทยศาสตร  ประจําปการศึกษา  2558 คําสั่งท่ี 61/2559 

สนง_59_9_2.6 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 

 ผลการประเมินตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

สนง_59_9_2.7 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

สนง_59_9_2.8 แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร ปการศึกษา 2559 

สนง_59_9_2.9 คูมือการประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี  ปการศึกษา 2557 

 

 3. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ พรอมท้ังจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) เสนอท่ีประชุมคณะฯ ตามกําหนดเวลา 

 สํานักงานคณบดีประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ

ประจําสํานักงานคณบดีมีการประชุมทุกเดือน โดยมีวาระสืบเนื่องดานประกันคุณภาพเพื่อรายงานความคืบหนาผล

การดําเนินงานในการติดตามและประเมินผลดานประกันคุณภาพ โดยมีรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณบดี

คณะฯ และหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบ การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ พรอมทั้งรวบรวมขอมูลใน

เบ้ืองตนในสวนของสํานักงานคณบดีเสนอผานรองคณบดี ผูชวยคณบดีเปนผูรับผิดชอบหลักตามคําสั่ง รวมทั้งจัดทํา
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับคณะ และสํานักงานคณบดี เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก และขอความรวมมือหัวหนางานทุกคนนําขอเสนอแนะและผลการประเมิน

คุณภาพ ไปถายทอดลงสูผูปฏิบัติ เพื่อกําหนดทิศทางการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด

กลางของหนวยงาน และรายบุคคลของสํานักงานคณบดี ตามแผนพัฒนาคุณภาพควบคูกับการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน (Work Manual) และคูมือการใชบริการของแตละหนวยงานในสํานักงานคณบดี โดยมีหัวหนางานเปนผู

ตรวจสอบความถูกตองเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีดี และเผยแพรสูหนวยงานที่เก่ียวของ  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_9_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระที่สืบเนื่อง (3.1) 

สนง_59_9_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี วาระสืบเนื่อง (3.1) 

สนง_59_9_3.3 คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใชบริการของหนวยงานสํานักงานคณบดี  

สนง_59_9_3.4 สรุปโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู   

สนง_59_9_3.5 บันทึกติดตามรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ  

ระดับคณะ และสํานักงานคณบดี รอบ 6 เดือน  

สนง_59_9_3.6 รายงานผลการติดตามดานประกันคุณภาพ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 

 

  4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีพัฒนาการ

ของผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปท่ีประเมินสูงขึ้นกวาปกอน 

 สํานักงานคณบดีไดสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน ระดับสํานักงานคณบดี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี

เปนวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 วาระที่ 3.1.2 โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบ

โดยตรงนําไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร และพันธกิจเพื่อสงผล

ใหหนวยงานในสํานักงานคณบดี และคณะแพทยศาสตรมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น  

ผลการประเมินป 2558 ผลการประเมินป 2559 

จํานวนตัวบงชี้ คะแนน จํานวนตัวบงชี้ คะแนน 

9 4.74 9 4.87 
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หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_9_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานคณบดี ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 

2560 วาระที่ 3.1.2  ผลการประเมินตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

สนง_59_9_4.2 สรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางแกไข 

สนง_59_9_4.3 แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานคณบดี ประจําปงบประมาณ 2559 

สนง_59_9_4.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพ (AS3) สํานักงานคณบดี ปการศึกษา 2558 

 

 5. บุคลากรในสํานักงานคณบดีทุกคนใหการสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานคณบดี คณะและ/หรือมหาวิทยาลัย โดยมีสวนรวมในลักษณะตางๆ ไดแก การเขารวมอบรม/

ประชุม/ประชาพิจารณดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมเปนผูประเมินและ/หรือผูประสานงานในการ

ประเมินระดับตางๆ หรือรวมเปนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับตางๆ   

   คณะฯ และทีมผูบริหารทุกคนรวมกันดําเนินการตามนโยบายดานประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยกําหนด

ตัวชี้วัดและแผนการดําเนินงานปฏิบัติราชการอยางชัดเจนและใหความสําคัญ สนับสนุนโครงการ กิจกรรมประกัน

คุณภาพสอดคลองยุทธศาสตรคณะฯ และพันธกิจที่ครอบคลุมทุกหนวยงาน รวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศตามเกณฑ EdPEx โดยทีมผูบริหารไดเขา

รวมโครงการบมเพาะคุณภาพตามเกณฑ EdPEx กับ สกอ. และมีการอบรมถายทอดองคความรูความเขาใจในเกณฑ

คุณภาพใหบุคลากรรับทราบและเขาใจ และแตงต้ังผูรับผิดชอบและรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ คณะฯ จัดโครงการใหความรูความเขาใจในเกณฑแกบุคลากรทุก

ระดับอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังติดตาม รวบรวมขอมูลผลการรายงานตามตัวบงชี้ของแตละหนวยงาน เพื่อประกอบการ

รายงานผลการประเมิน ผูบริหารและทีมประกันคุณภาพไดเขาตรวจเย่ียม (Site Visit) และพูดคุยกับหนวยงาน  ในการ

เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ EdPEx จาก กสพท. มีการทําประชาพิจารณ (ราง) 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานคณบดี ปการศึกษา 2559 นอกจากนี้ สํานักงานคณบดีไดมอบหมายให

ทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากรทุกคนของสํานักงานคณบดีเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาและ

ดูงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ วิชาชีพประสบการณในการปฏิบัติงานใหมีสวนรวมใน

โครงการ และกิจกรรมตางๆ ของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักฐานอางอิง : 

สนง_59_9_5.1 หนังสือเชิญเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาและดูงานดานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและ
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หลักฐานอางอิง : 

ภายนอกคณะ และรายชื่อบุคลากรสํานักงานคณบดีที่เขารวมฯ 

สนง_59_9_5.2 สรุปโครงการและกิจกรรมดานประกันคุณภาพ 

สนง_59_9_5.3 คําสั่งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามองคประกอบของระบบคุณภาพการศึกษา  

ประจําปการศึกษา 40/2559 

สนง_59_9_5.4 คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบและรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพของเกณฑ 

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ประจําปการศึกษา 2558 

สนง_59_9_5.5 รายงานการประชุมของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานคณบดี 

สนง_59_9_5.6 รายชื่อบุคลากรในหนวยงานเขารวมประชุมตรวจเย่ียมและพูดคุย (Site Visit) 

สนง_59_9_5.7 (ราง) รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานคณบดี ประจําปการศึกษา 2559 

สนง_59_9_5.8 บันทึกขอความอนุเคราะหในการประชาพิจารณ (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

สนง_59_9_5.9 ใบเซ็นชื่อแบบฟอรมการใหขอเสนอแนะ (ราง) รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานคณบดี  

ปการศึกษา 2559 เพื่อประชาพิจารณ 

 

เกณฑการประเมิน : ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5  ขอ 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปการศึกษา 2559 

การประเมินตนเอง ผลตรวจประเมิน 

เปาหมาย ขอ 5 5 

ผลดําเนินการ ขอ 5 5 

คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 

การบรรลุเปาหมาย /    
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ตารางการวิเคราะหผลการประเมินตนเอง สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 9 5.00 5.00 4.43 4.87 ระดับดีมาก 

รวม 9 1 6 2   

ผลการประเมิน  
ระดับ 

ดีมาก 

ระดับ 

ดีมาก 

ระดับ 

ด ี
  

 

 

 

 

 

 

  

 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา A  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

AS 3 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 

สํานักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา B  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

รายช่ือกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานคณบดี 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2559 
วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 

 
 

 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา C  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2559 ในวันท่ี  
2 มิถุนายน 2560 ตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย พบวา ในภาพรวมของสํานักงาน
คณบดี คณะแพทยศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับคะแนน 4.87 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑระดับ 
ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สรุปเปนดังนี้ 

 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

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 

5 การบริหารจัดการ 9 5.00 5.00 4.43 4.87 การดําเนินงานระดับดีมาก 
รวม 9 1 6 2     

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ด ี

  

  

 
 
 
 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา D  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

บทนํา 
 
ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานคณบดี 

 
สํานักงานคณบดีเปนหนวยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร กอตั้งข้ึนพรอมกับคณะแพทยศาสตร  

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฉบับท่ี 8)  พ.ศ 
2528 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 16 มิถุนายน 2528  โดยแบงหนวยงานออกเปน 5 หนวยงาน ไดแก 

 1. งานบริหารและธุรการ  
   2. งานบริการการศึกษา  
   3. งานนโยบายและแผน   
   4. งานคลังและพัสดุ  
   5.  งานโสตทัศนศึกษา   
 เนื่องจากคณะแพทยศาสตรมีการขยายงานเพ่ิมมากข้ึนและมีภาระงานท่ีมีลักษณะพิเศษหลากหลาย
ประเภทจึงทําใหภาระงานของหนวยงานสนับสนุนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและ
คลองตัว จึงไดแบงหนวยงานภายในตามโครงสรางใหม ไดแก 
   1. งานบริหารและธุรการ 
   2. งานบริการการศึกษา 

3. งานนโยบายและแผน 
4. งานโสตทัศนศึกษา 
5. งานคลัง 
6. งานพัสดุ 
7. งานหองสมุด 
8. งานบริหารระบบคุณภาพ 
9. งานทรัพยากรบุคคล 
10. งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 
11. งานวิจัย 
12. งานวิเทศสัมพันธ 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา E  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
 

ปรัชญา   

 “อตฺตานํ ทมยนฺติ ตนยอมฝกตน” 

 

 ปณิธาน 

“สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มีความมุงม่ันในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจของ
คณะแพทยศาสตร เพ่ือเปนสถาบันผลิตแพทยชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน” 

 

วิสัยทัศน 
“สํานักงานคณบดีเปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยูภายใตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง"  

 

พันธกิจ  
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรมท้ังในดาน

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต การเสริมสรางความรูดวยระบบ
สื่อตาง ๆ ทุกรูปแบบอยางมีคุณภาพ 

2. สนับสนุนการสรางสรรคงานวิจัยของคณะแพทยศาสตรใหเปนไปตามแผน มีกระบวนการท่ี
ถูกตอง รวดเร็ว สนับสนุนภาระงานวิจัยหลักของคณะแพทยศาสตร รวมท้ังดําเนินงานวิจัยแบบ R2R 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ 

1. บริการของหนวยงานตางๆ 
2. ดําเนินการ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกงานดานบริการวิชาการของคณะ

แพทยศาสตรใหสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 
3. ดําเนินการ สนับสนุน และสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ

แพทยศาสตรใหสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ 
4. สนับสนุนและสงเสริมการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร ท้ังในดานงบประมาณ 

ทรัพยสินบุคลากรใหสามารถบรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 
5. มีระบบตรวจสอบและการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา F  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

วิธีการประเมิน 
 

การประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน ท้ังนี้
โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
เกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3. ใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

 
วิธีการประเมิน 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรของสายสนับสนุนไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการ
ประเมิน 

2. สัมภาษณบุคลากรผูมีสวนไดสวนเสีย 
2.1  เลขานุการคณะแพทยศาสตร 
2.2  หัวหนาหนวยงาน 
2.3  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

3. ศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และเอกสาร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. บุคลากรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) จากคณะผูประเมินเม่ือสิ้นสุดการตรวจ
เยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา G  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปา 

หมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน 
ประเมิน 
(คะแนน 
เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ 
/ = บรรลุ 

ตัวหาร X = ไมบรรลุ 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   
ตัวบงชี้ท่ี 1 แผนการดําเนินงานหรือปฏิทิน
การดําเนินงานประจําป 

5 ขอ 1,2,3,4,5  5.00  

ตัวบงชี้ท่ี 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 6 ขอ 1,2,3,4,5,6  5.00  
ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

80 80 85.11  5.00  

94  

ตัวบงชี้ท่ี 4 ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรตอสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

3.51 4.17  4.17  

ตัวบงชี้ท่ี 5 ระบบบริหารความเสี่ยง 7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7  5.00  

ตัวบงชี้ท่ี 6 การพัฒนาหนวยงานสูองคกร
การเรียนรู 

7 ขอ 1,2,3,4,5,6,7  5.00  

ตัวบงชี้ท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการ
ใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ 

5 ขอ 1,2,3,4,5  5.00  

ตัวบงชี้ท่ี 8 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

3.51 4.68  4.68  

ตัวบงชี้ท่ี 9 การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5 ขอ 1,2,3,4,5  5.00  

คะแนนเฉล่ียรวม 9 ตัวบงช้ี 4.87 (43.85/9) 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา H  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

จุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานคณบดีควรพิจารณาปรับใชเกณฑ EdPEx ในการประกันคุณภาพ โดยครอบคลุมทุกหมวด 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1 แผนการดําเนินงานหรือปฏิทินการดําเนินงานประจําป  

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
ผูบริหารระดับคณะและหนวยงานยอยมีการสื่อสารแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปแกบุคลากรใน
สังกัดอยางท่ัวถึง และกอใหเกิดความเขาใจ และสามารถ
นําไปประยุกตใชการปฏิบัติไดจริง 

- สํานักงานคณบดีควรปรับแผนยุทศาสตร
และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับพันธกิจ
ท่ีแทจริงของสํานักงานฯ 

 - ควรสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยให
สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด 

จุดควรพัฒนา 
 

แนวทางแกไข 

- - 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป) 
คณะและสํานักงานคณบดีมีการจัดสวัสดิการ และสราง
บรรยากาศท่ีดีของสถานท่ีทํางานดวยกิจกรรม 5ส สงผลให
เกิดความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

- ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการสงเสริมความ
กาวในสายงานของบุคลากรทุกระดับ เชน 
สงเสริมการทําวิจัยแบบ R2R การสราง
นวัตกรรม เปนตน 

 - ควรมีระบบการพัฒนาบุคลากรดาน
ภาษาอังกฤษ 
ท่ีเปนรูปธรรม และสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน 

จุดควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- - 

 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา I  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีท่ี 4 ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(การพัฒนาในปตอไป) 
บุคลากรมีความผูกพันกับองคกรสูง และหัวหนาหนวยงาน
ยอยมีความเขมแข็ง 

สํานักงานคณบดีควรเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือ
เปนหัวหนางานท่ีมีความเข็มแข็ง (การสืบทอด
ตําแหนงหัวหนางาน) 

จุดควรพัฒนา 
 

แนวทางแกไข 

- - 
ขอสังเกต: ควรเก็บขอมูลใหทุกหนวยงานยอย 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5 ระบบบริหารความเส่ียง 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(การพัฒนาในปตอไป) 
 ควรพิจารณาความเสี่ยงดานบุคลากร (กรณีใช

อัตรากําลังจากหนวยงานอ่ืน) โดยควรมีมาตรการ
รองรับและปรับอัตรากําลังใหเปนอัตรากําลังของ
สํานักงานคณบดี  

จุดควรพัฒนา 
 

แนวทางแกไข 

- - 
ขอสังเกต: ประเด็นความเสี่ยงในบางเรื่องหนวยงานสามารถดําเนินการแกไขได โดยไมตองจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
 
ตัวบงช้ีท่ี 6 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(การพัฒนาในปตอไป) 
สํานักงานคณบดีมีการจัดการความรูท่ีเขมแข็งและตอเนื่อง 
สามารถกอใหเกิดนวัตกรรมได  

ควรจัดเวทีเพ่ือเผยแพรองคความรูและแลกเปลี่ยน
นวัตกรรม รวมหนวยงานอ่ืนๆ ในและนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือสามารถเปนตนแบบใหหนวยงาน
อ่ืนได 

จุดควรพัฒนา แนวทางแกไข 
- - 

 



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา J  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ตัวบงช้ีท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(การพัฒนาในปตอไป) 
 ควรออกแบบการใหบริการท่ีตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ และกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จใหครอบคลุมทุกหนวยงานยอย 

 

จุดควรพัฒนา 
 

แนวทางแกไข 

- - 
 
ตัวบงช้ีท่ี 9 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดเดน/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(การพัฒนาในปตอไป) 
สํานักงานคณบดีมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเขมแข็ง 

ควรกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานักงานคณบดี 
ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ (การใชเกณฑ 
EdPEx)  

 

จุดควรพัฒนา 
 

แนวทางแกไข 

- - 
 

 
 

  



แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (แบบ AS 3) หนา K  

 ฝายประกันคณุภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักงานคณบดี 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2558 
วันศุกรท่ี 2 มิถุนายน  2560 ณ หองประชุม 2A  

ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร มศว องครักษ 
---------------------------------------------------- 

เวลา กิจกรรม 
09.00 - 09.15 น. กรรมการประชุมขอตกลงเบื้องตน และพบผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน 
09.15 - 10.00 น. กรรมการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานอางอิง 

(พรอมรับประทานอาหารวาง) 
10.00 - 12.00 น. สัมภาษณผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. กรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน และจัดพิมพรายงาน 
14.00 - 15.00 น. แจงผลการประเมิน (Feedback) 

หมายเหตุ  กําหนดการตรวจประเมินคณะกรรมการผูประเมินสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
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