รายยงานกาารประเเมินตนเอง
(Sellf Asseessmennt Report)

ของ
คณะแแพทยศศาสตร์

วงงรอบปี การศึกษา
ก 25550
((ตั้งแต่ 1 มิถนายน
ุน 22550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551)

ก
คํานํา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดทํารายงานประเมินตนเองฉบับนี้ข้ ึน เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ โดยครอบคลุมบริ บทการปฏิบตั ิงานทุกด้านในช่วงเวลาปี การศึกษา
2550 (1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551) เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สภาพปั จจุบนั ของ
หน่วยงาน ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ 9 ประการ บทสรุ ป และแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะ นอกจากนี้แล้ว เอกสาร
ฉบับนี้ยงั จะช่วยสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานย่อยภายใน เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้ าหมายเดียวกันและ
มีความชัดเจน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เชื่อว่าองค์ประกอบและมาตรฐานต่าง
ๆ มีความสําคัญเท่าเทียมกันหมด ไม่ได้เน้นองค์ประกอบหรื อตัวบ่งชี้ใดโดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้บางตัว
ยังอ่อนด้อยอยูก่ ด็ ว้ ยข้อจํากัดในศักยภาพและทรัพยากรภายในเองซึ่งต้องการการพัฒนาต่อไปอีก
มาก ในการประเมินรอบปี การศึกษา 2550 นี้ มีตวั บ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ 44 ตัวบ่งชี้ แต่คณะกรรมการ
ขอรับการประเมิน 41 ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็ นเครื่ องชี้นาํ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน วิชาการ การ
วิจยั เพื่อเป้ าหมายสําคัญคือได้ “บัณฑิต” ที่เป็ นคนดีและคนเก่ง ออกไปสร้างสรรค์และนําพา
สังคมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืนตลอดไป

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
กรกฎาคม 2551

สารบัญ
หน้ า
คํานํา

ก

ส่ วนที่ 1
สภาพปัจจุบนั ของหน่วยงาน

1

ส่ วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพ

8

ส่ วนที่ 3
สรุ ปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา

58

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเอง : รายองค์ประกอบ

70

ส่ วนที่ 1
สภาพปัจจุบันของหน่ วยงาน
ประวัติของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ได้รั บ การสนับ สนุ น ให้ก่ อ ตั้ง ในสมัย ของ
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ โดยทาบทาม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม
เป็ นประธานโครงการจั ด ตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ซึ่ งมี แ นวคิ ด ให้
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ นสถาบันที่เป็ นเลิศทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว
ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวและชุมชนที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม
และจริ ยธรรม สร้ า งงานวิ จ ัย ที่ มีคุณ ค่ า เป็ นแหล่ งอ้างอิ งทางวิชาการของท้องถิ่ น ประเทศชาติ และ
นานาชาติ และยุทธศาสตร์ที่จะทําให้เกิดผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็ นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตามมติที่ประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ กายน 2546 โดยดําเนิ นการใน
รู ปแบบหน่ วยงานนอกระบบราชการที่เน้นความคล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพและพึ่งตนเองมากที่สุด โดย
คณะแพทยศาสตร์ได้ดาํ เนินการจัดทําหลักสูตร แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต (6 ปี ) และได้รับการรับรองหลักสู ตร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) จากแพทยสภาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549 และเปิ ดทําการเรี ยนการสอน
นิ สิตรุ่ นแรกในปี การศึกษา 2549 นอกจากนี้ ยงั ได้รับโอนหลักสู ตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จากคณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพไว้ในคณะแพทยศาสตร์ และดําเนิ นการจัดการเรี ยนการ
สอน ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2547
ปั จ จุ บนั คณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ด าํ เนิ น การจัด การเรี ย นการสอน 3 หลัก สู ต ร คื อ หลัก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549), หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2548) หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง และหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ยงั ได้เปิ ดศูนย์บริ การ เพื่อให้บริ การประชาชนทัว่ ไปดังนี้
1. การบริ ก ารทางการแพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน 2 แห่ ง ได้แ ก่ ศู น ย์บ ริ ก ารทางการแพทย์ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรี ยง) ตําบลขามเรี ยง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
เปิ ดให้บริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2547 และศูนย์บริ การทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง) ณ อาคาร
ศูนย์บริ การทางการแพทย์ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปิ ดให้บริ การ
ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549
2. การบริ การทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 แห่ง คือศูนย์นวดแผนไทยประยุกต์ ณ อาคาร
ศูนย์นวดแผนไทยประยุกต์ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เริ่ มเปิ ด
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ให้บริ การตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2549 โดยให้บริ การด้านการหัตถบําบัด รักษาโรคด้วยยาสมุนไพร และ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา
ผูม้ ีปัญญาพึงเป็ นอยูเ่ พื่อสุ ขภาพแห่งมหาชน
วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็ นสถาบันที่เป็ นเลิศทางวิชาการด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว และการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พันธกิจ
1. ผลิตแพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และพัฒนากําลังคมทางด้านการแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการแพทย์ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ที่ยงั ขาดแคลนแพทย์อยูอ่ ีกมาก
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบบริ การทางการแพทย์
การสาธารณสุ ขของประเทศ ซึ่งเน้นการบริ การประชาชน ครอบครัว และชุมชนในระดับปฐมภูมิ
3. เป็ นแหล่งผลิตองค์ความรู ้และวิจยั ทางการแพทย์ การสาธารณสุ ขในการป้ องกัน การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ การรักษาโรคและการฟื้ นฟูสภาพให้กบั ประชาชน ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ของประเทศ
4. ให้บริ การวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข และประชาชน ชุมชน
และสังคม
5. ดําเนินการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนของ
คณะแพทยศาสตร์
6. รองรับนโยบายของรัฐที่จะให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1. ผลิตแพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและบุคลากร
ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับแนวคิดปฏิรูประบบบริ การทางการแพทย์การสาธารณสุ ขของประเทศ
2. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขในการป้ องกันโรคการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพการรักษา และการฟื้ นฟู สภาพให้กบั ประชาชน
3. บริ การวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุ ข และประชาชน ชุมชน และสังคม
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4. อนุรักษ์ และพัฒนาการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริ หารและจัดการภายใต้หลักการบริ หารจัดการที่ดี และตรวจสอบได้
ทีต่ ้งั
อาคารศูนย์บริ การทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง)
ถนน นครสวรรค์ ตําบล ตลาด อําเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4371-2992 โทรสาร 0-371-2991
สี ประจําคณะ สี เขียว
รายชื่อคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.นพ.สมพร โพธินาม
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศ.นพ.เฉลิม วราวิทย์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
อ.นพ.วิทยา จารุ พนู ผล
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม
ที่ปรึ กษา
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
ที่ปรึ กษา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย
ประธานกรรมการ
4. นายแพทย์วิทยา จารุ พนู ผล
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการ
6. นางสาวปิ ยาภรณ์ แสนศิลา
กรรมการ
7. นางเตือนใจ มาบุญธรรม
กรรมการ
กรรมการ
8. นางสาวสุ กญั ญา ครุ ฑไชยันต์
9. นายวรวิทย์ แสนผาลา
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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โครงสร้ างการบริหารองค์ กร
แผนภูมิองค์ กร (Organization Chart)
คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ ายวิชาการ / กิจการ

สํ านักงานคณบดี

- บัณฑิตศึกษา
- งานธุรการ
- งานวิชาการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิจยั
- งานบัญชี
- งานประกันคุณภาพ
- งานการเงิน
-งานกิจการนิสิต
- งานพัสดุ
- งานเวชนิทศั น์และ
- งานบุคคล
คอมพิวเตอร์
- งานวิเทศสัมพันธ์
- กลุ่มสาขาวิชา
- งานประชาสัมพันธ์
- กุมารเวชศาสตร์
- งานอาคารสถานที่
- สู ตินรี เวชฯ
และยานยนต์
- ออร์ โธปิ ดิกส์
- โสต ศอ นาสิ ก
- จักษุวทิ ยา
- ศัลยศาสตร์
- อายุรศาสตร์
- จิตเวชศาสตร์
- กายภาพบําบัด (เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู)
- วิสัญญีวทิ ยา
- รังสี วทิ ยา
- แพทย์แผนไทยประยุกต์
- นิติวทิ ยา
- เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว

ศูนย์ บริการทางการแพทย์
-

งานพยาบาล
งานเภสัชกรรม
งานเวชระเบียน
งานทันตกรรม
งานจ่ายกลาง
งานกายภาพบําบัด
งานรังสี วทิ ยา
กลุ่มงานแพทย์

ศูนย์บริการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
- งานบริ การแพทย์แผนไทย
- งานผลิตยาและผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพร
- งานบริ การแพทย์ทางเลือก และ
แพทย์แผนตะวันออก

5

แผนภูมิการบริหาร (Administrative Chart)

คณบดี

คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์

รองคณบดี

เลขานุการคณะ

ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้ างาน

หัวหน้ าหน่ วย
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ข้ อมูลพืน้ ฐานคณะแพทยศาสตร์
(สําหรับวงรอบการประเมินปี การศึกษา 2550)
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
ตัวบ่งชี้ตามคํารับรองปฏิบตั ิราชการปี งบประมาณ 2550 จํานวน 48
ตัวชี้วดั
ผลการปฏิบตั ิงานสําเร็ จตามเป้ าหมาย
36
ตัวชี้วดั
บุคลากร
สายวิชาการ
จํานวน
32 คน
- อาจารย์ประจํา รวมลาศึกษาต่อ
- อาจารย์ประจํา ที่อยูป่ ฏิบตั ิงานจริ ง
จํานวน
12 คน
- อาจารย์ประจํา ที่ลาศึกษาต่อ
จํานวน
20 คน
ตําแหน่ งทางวิชาการ
- อาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน
- อาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คนและผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 1 คน
วุฒิการศึกษา
- วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า จํานวน
5 คน
- วุฒิปริ ญญาโท
จํานวน
22 คน
- วุฒิปริ ญญาตรี
จํานวน
5 คน
สายสนับสนุน
- จํานวน
38 คน
นิสิตปัจจุบัน ศิษย์ เก่ า และการเรียนการสอน
นิสิตปัจจุบัน
- แพทยศาสตรบัณฑิต 3 ชั้นปี
จํานวน 144 คน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 ชั้นปี
จํานวน 190 คน
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุ ขภาพ 2 ชั้นปี
จํานวน 11 คน
- จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทุกสาขาวิชา (FTES) 141.39
ศิษย์ เก่ า
- แพทยศาสตรบัณฑิต (ยังไม่มีนิสิตสําเร็ จการศึกษา)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
จํานวน 250 คน
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุ ขภาพ (ยังไม่มีนิสิตสําเร็ จการศึกษา)
- บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในวงรอบปี การศึกษา 2550 จํานวน 90 คน
- นิสิตและศิษย์เก่าในรอบ 5 ปี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องจํานวน 1 คน
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การเงินและงบประมาณ (ข้ อมูล ณ 30 มิถุนายน 2551)
งานจัดการศึกษาอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
- งบประมาณเงินแผ่นดิน ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
คงเหลือ
- งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
คงเหลือ

2,327,170
2,123,394.15
203,775.85
3,852,283.43
2,290,407.46
1,516,875.97

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณแผ่ นดินโครงการผลิตแพทย์ เพิม่
- งบประมาณที่จดั สรรให้ คณะแพทยศาสตร์
งบดําเนินการ
งบลงทุน
- งบประมาณที่จดั สรรให้ คณะวิทยาศาสตร์ 7 %
งบดําเนินการ

31,248,000
24,400,000

บาท
บาท

2,352,000

บาท

งบประมาณรายได้ ศูนย์ บริการทางการแพทย์
- ได้รับจัดสรร
- จ่าย
- คงเหลือ

4,388,000
2,461,383.28
1,926,616.72

บาท
บาท
บาท

งบประมาณรายได้ ศูนย์ บริการแพทย์ แผนไทยประยุกต์
- ได้รับจัดสรร
- จ่าย
- คงเหลือ

363,000
304,022.30
58,977.70

บาท
บาท
บาท

งบประมาณรายได้ คณะ (บัณฑิตศึกษา)
- ได้รับจัดสรร
- จ่าย
- คงเหลือ

273,786.16
88,304
185,482.16

บาท
บาท
บาท

ส่ วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ ประกอบ และตัวบ่ งชี้คุณภาพ
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน : จํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัว บ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็ จของ
การดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมายกับยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน อนาคตอย่างสมํ่าเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินงานไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนินการ 5-6 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. คณะแพทยศาสตร์มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้
สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ ชาติ
3. คณะแพทยศาสตร์มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัว บ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงาน
4. คณะแพทยศาสตร์มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. คณะแพทยศาสตร์มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปี ละ 2
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ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน
6. คณะแพทยศาสตร์มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน อนาคตอย่างสมํ่าเสมอ
7. คณะแพทยศาสตร์มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน............3..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 – 2557 (เอกสารหมายเลข 1.1.1)
2. แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ปี 2548 – 2552 (เอกสารหมายเลข 1.1.2)
3. แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข
1.1.3)
4. แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 1.1.4)
5. แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 1.1.5)
6. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550(รอบ6
เดือน)
(เอกสารหมายเลข 1.1.6)
7. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550(รอบ9
เดือน)
(เอกสารหมายเลข 1.1.7)
8. รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550(รอบ12
เดือน)
(เอกสารหมายเลข 1.1.8)
9. ตารางเปรี ยบเทียบความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2548 – 2552 กับแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 – 2557 (เอกสารหมายเลข 1.1.9)
10. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 1.1.10)
11. สรุ ปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 1.1.11)
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ตัวบ่ งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
การคิดร้อยละตัวบ่งชี้น้ ี คํานวณมาจาก
จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณที่บรรลุเป้ าหมาย x 100
จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณทั้งหมด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลุเป้ าหมายร้อยละ 60-74
บรรลุเป้ าหมายร้อยละ 75-89
บรรลุเป้ าหมายร้อยละ 90-100
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์มีจาํ นวนตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ 48 ตัวชี้วดั มีผลการ
ปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมาย 36 ตัวชี้วดั คิดเป็ นร้ อยละ 75
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........2........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ (เอกสารหมายเลข 1.2.1)
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 1.2.2)
3. สรุ ปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 1.2.3)
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องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน : จํานวน 13 ตัวชี้วดั ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร
2. มีการกําหนดเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสู ตรในแผนการผลิตบัณฑิต
3. มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนการเปิ ดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุ งหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรทุกเรื่ อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละ
ของหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ร้อยละของ
บัณฑิตที่ทาํ งานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ งหลักสูตรและ
หรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรที่เปิ ดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่ อง และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และปริ ญญาเอก) ที่เปิ ดสอนมี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินงานไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนินงานครบ 5 ข้อแรก
มีการดําเนินงานครบ 6 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการวิชาการ ดูแลในเรื่ องของระบบและกลไกลการบริ หารจัดการเรี ยน
การสอนตามหลักสู ตร
2. ในแต่ละหลักสู ตรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ชดั เจน
3. มีการกําหนดแผนการรับนิสิตและดําเนินตามแผนการรับนิสิตที่คณะแพทยศาสตร์กาํ หนด
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละหลักสู ตรให้คณะกรรมกรบริ หารคณะ
แพทยศาสตร์ ทราบ เป็ นประจําทุกปี การศึกษา
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5. มีการนําผลการรายงานมาวิเคราะห์เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการดําเนินงานจัดการเรี ยนการสอน
ในแต่ละหลักสู ตร ในปี การศึกษาต่อไป
6. หลักสู ตรทุกหลักสู ตรที่คณะแพทยศาสตร์เปิ ดสอนผ่านการรับรองของสภามหาวิทยาลัยลัยรวมถึง
คณะกรรมการวิชาชีพ ซึ่ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อยู่
ระหว่างการปรับปรุ งหลักสู ตร
7. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่ งมี 1 หลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการวิจยั
ฉะนั้น จํานวนหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั เท่ากับ 100 %
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........3...........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คณะกรรมการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.1.1)
2. วัตถุประสงค์หลักสู ตรแต่ละหลักสู ตร (เอกสารหมายเลข 2.1.2)
3. แผนการรับนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.1.3)
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.1.4)
5. สรุ ปผลการรับนิสิตใหม่ (เอกสารหมายเลข 2.1.5)
6. มติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามและหนังสื อรับรองหลักสู ตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(เอกสารหมายเลข 2.1.6)
ตัวบ่ งชี้ 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ของการจัดการศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกหลักสู ตร
3. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ ผูเ้ รี ยนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและสิ่ ง สนับสนุนการเรี ยนรู ้ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องทุกหลักสู ตร
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นงานไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนิ นงานครบ 5 ข้อแรก
มีการดําเนิ นงานครบ 6 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มีการจัดทําโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. มีการจัดทําโครงการพัฒนา E – learning สําหรับรายวิชาที่สอนนิสิตคณะแพทยศาสตร์
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งใน
ประมวลรายวิชา
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนการสอน
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน................3............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 2.2.1)
2. โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (เอกสารหมายเลข 2.2.2)
3. โครงการพัฒนา E – learning สําหรับรายวิชาที่สอนนิ สิตคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.2.3)
4. ประมวลรายวิชาที่ช้ ีแจงถึงการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
(เอกสารหมายเลข 2.2.4)
5. ประมวลรายวิชาที่ช้ ีแจงถึงการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
(เอกสารหมายเลข 2.2.5)
6. ตัวอย่างแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนและผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข 2.2.6)

ตัวบ่ งชี้ 2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร
และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกที่กาํ หนดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมาช่วยในการ พัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิได้จริ ง โดย
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ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดยความร่ วมมือกับ
องค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผูท้ รงคุณวุฒิ
หรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสู ตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินงานไม่ครบ 4 ข้อแรก
มีการดําเนินงาน 4 ข้อแรก
มีการดําเนินงานครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วมเป็ นกรรมการคณะแพทยศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนโดยชุมชนภายนอกมี
ส่ วนร่ วม
3. มีแผนการเรี ยนการสอน และกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่ชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
4. มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และแก้ไข ปรับปรุ ง
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..............3.......... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.3.1)
2. โครงการที่ชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม (เอกสารหมายเลข 2.3.2)
3. สรุ ปผลการดําเนินงานตามโครงการ (เอกสารหมายเลข 2.3.3)
ตัวบ่ งชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละต่อเกณฑ์มาตรฐาน
สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตัวปรับค่า (นําไปคูณกับค่า FTES
ระดับบัณฑิตศึกษา)
1

เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริ ญญาตรี
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1:8
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริ ญญาตรี
= FTES ระดับปริ ญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ต่ออาจารย์ประจําของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ

เกณฑ์มาตรฐานของ FTES =
ผลรวมของ FTES ทุกกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน
ต่ออาจารย์ประจํา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
≥ +10 % หรื อ ≤ -10 %
6 - 9.99 % และ (-6) – (-9.99) %
(-5.99) - 5.99 %
ของเกณฑ์มาตรฐาน
ของเกณฑ์มาตรฐาน
ของเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการด้านนโยบายและแผน
2. มีนโยบายในการจัดกรอบอัตรากําลังและได้รับจัดสรรอนุมตั ิอตั ราตําแหน่งอาจารย์เพิ่มเติม
3. คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่อยูป่ ฏิบตั ิงานจริ ง จํานวน 12 คน
4. จํานวนนิ สิตเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES)เท่ากับ 141.39 มีจาํ นวนนิ สิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
1:11.78 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติคิดเป็ นร้อยละ 47.25
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........1..............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายและแผน (เอกสารหมายเลข 2.4.1)
2. นโยบายกรอบอัตรากําลัง (เอกสารหมายเลข 2.4.2)
3. รายชื่ออาจารย์ประจําคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.4.3)
4. การคํานวณค่า FTES (เอกสารหมายเลข 2.4.4)

ตัวบ่ งชี้ 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้ตวั เลขจํานวนอาจารย์ประจํา รวมทั้งที่ ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) และเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
1.วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง
1. วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่างร้อยละ
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่า หรื อ
ร้อยละ 1 - 39 หรือ
40-59
และ
เท่ากับร้อยละ 60 และ
2.วุฒิปริ ญญาเอกอยูร่ ะหว่าง ร้อย 2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ น้อยกว่า 2. วุฒิปริ ญญาตรี เท่ากับหรื อ น้อย
ละ 40-59
ร้อยละ 5
กว่าร้อยละ 5
แต่
หรือ
1.วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5 1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่า หรื อเท่ากับ
ร้อยละ 60 และ
2.วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ในรอบปี การศึกษา 2550 คณะแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ จํานวน 32 คน
3. มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า จํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.63
4. มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า จํานวน 22 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.75
5. มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.63
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........1............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. นโยบายการพัฒนา / ส่ งเสริ ม ให้อาจารย์มีระดับการศึกษาสู งขึ้น (เอกสารหมายเลข 2.5.1)
2. รายชื่ออาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ (เอกสารหมายเลข 2.5.2)
ตัวบ่ งชี้ 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้ตวั เลขจํานวนอาจารย์ประจํา รวมทั้งที่ ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) และเอกสาร
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หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ.
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และศ.
รศ. และศ. รวมกันอยู่
และศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อย
รวมกันมากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ
ระหว่างร้อยละ 1– 44 หรือ
ละ 45 – 69 และ
70 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ.
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป 2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
รศ. และศ. รวมกันอยู่
เท่ากับหรื อมากกว่า ร้อยละ 30
เท่ากับหรื อมากกว่า ร้อยละ 30
ระหว่างร้อยละ 45 - 69
หรือ
แต่
1. . ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกว่า หรื อ
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ.
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 30
เท่ากับร้อยละ 70 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 30
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายส่ งเสริ มอาจารย์เข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ในรอบปี การศึกษา 2550 คณะแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
จํานวน 32 คน
3. มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.25
4. มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.13
5. มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีตาํ แหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.13
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.............1...............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. นโยบายที่ส่งเสริ มอาจารย์เข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (เอกสารหมายเลข 2.6.1)
2. รายชื่ออาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ (เอกสารหมายเลข 2.6.2)
3. รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.6.3)
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ตัวบ่ งชี้ 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีการดําเนินการวางแผน ป้ องกัน หรื อหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ที่ส่งเสริ มให้อาจารย์มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
3. การเรี ยนการสอนของคณะฯ ยึดตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา
4. คณะแพทยศาสตร์ได้ตราจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามกรอบ
จรรยาบรรณ รวมทั้งแนวทางปฏิบตั ิเมื่อมีการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน............3................คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2.7.1)
2. ตัวบทจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.7.2)
ตัวบ่ งชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน
2. มีกลไกการบริ หารวิชาการที่จะกระตุน้ ให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรี ยนการสอน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
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4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการ
สอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
5. มีการสร้างเครื อข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 3-4 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการวิจยั และตํารา
2. คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. คณะแพทยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนการทําวิจยั จํานวน 300,000 บาท
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........2.............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งคณะกรรมการวิจยั และตํารา คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.8.1)
2. แผนงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.8.2)

ตัวบ่ งชี้ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักสูตรอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง อาทิ : เอกสารหลักฐานการสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา จําแนกเป็ น
1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด(นับตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาในปี การศึกษานั้น)
2. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําพร้อมเงินเดือนเริ่ มต้นหรื อรายได้ประจํา จากการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3. ข้อมูลบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 59
ร้อยละ 60-ร้อยละ 79
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 80
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายในการติดตามผลการได้งานทําของบัณฑิต โดยคณะกรรมการกิจการนิสิต
2. คณะแพทยศาสตร์ ได้ดาํ เนินงานสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต
3. บั ณ ฑิ ต ส่ วนใหญ่ ข องคณะแพทยศาสตร์ เป็ นบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านทํ า อยู่ แ ล้ ว ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
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คณะแพทยศาสตร์
4. บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในวงรอบปี การศึกษา 2550 จํานวน 90 คน ตอบแบบสอบถาม 88 คนได้งานทํา
ภายใน 1 ปี 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........3...............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต (เอกสารหมายเลข 2.9.1)
2. แบบสํารวจการได้งานทําของบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 2.9.2)
3. ผลการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 2.9.3)
ตัวบ่ งชี้ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังที่แสดงในตัวบ่งชี้ 2.9
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 74
ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99
ร้อยละ 100 ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรื อสูงกว่าเกณฑ์ กพ.
หรื อสู งกว่า เกณฑ์ กพ.
หรื อสู งกว่าเกณฑ์ กพ.
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายในการติดตามผลการได้งานทําของบัณฑิต โดยคณะกรรมการกิจการนิสิต
2. คณะแพทยศาสตร์ ได้ดาํ เนิ นงานสํารวจการร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้น
เป็ นไปตามเกณฑ์
3. บัณ ฑิ ต ส่ ว นใหญ่ ข องคณะแพทยศาสตร์ เป็ นบัณ ฑิ ต ที่ มี ง านทํา อยู่ แ ล้ว ก่ อ นเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะ
แพทยศาสตร์
4. บัณฑิ ตที่สําเร็ จการศึ กษาในวงรอบปี การศึกษา 2550 จํานวน 90 คน ตอบแบบสอบถาม 88 คน ได้รับ
เงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.04
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน............1...........คะแนน
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต (เอกสารหมายเลข 2.10.1)
2. แบบสํารวจร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
(เอกสารหมายเลข 2.10.2)
3. ผลการสํารวจร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
(เอกสารหมายเลข 2.10.3)
ตัวบ่ งชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ย
ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยเป็ น
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ(เทียบจากค่า 5 ระดับ) ที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่ทาํ งานด้วย ตั้งแต่ 1 – 3 ปี ทั้งนี้
การประเมินต้องครอบคลุม ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ความรู ้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา ความรู ้
ความสามารถ พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน และคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 1-2.49
เฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ ได้ติดตามผลความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อบัณฑิ ตตามนโยบายของคณะกรรมการ
กิจการนิสิต
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. คณะแพทยศาสตร์ มีการดํา เนิ นงานสํา รวจ และพบว่าระดับความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต ทั้ง 5 ด้า น
ประกอบด้วย ด้านความรู ้ ด้านทักษะและความสามารถ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านบุคลิกภาพ และด้านเจต
คติต่อหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..........3.......... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต (เอกสารหมายเลข 2.11.1)
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต (เอกสารหมายเลข 2.11.2)
3. ผลการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (เอกสารหมายเลข 2.11.3)
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ตัวบ่ งชี้ 2.12 ร้อยละของนิสิตปั จจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้าน สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จํานวนและชื่อนักศึกษาและหรื อศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน วิชาการวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านกีฬาและสุ ขภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเป็ นรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่มีลายลักษณ์ อักษรปรากฏ
ทั้งนี้ ให้นบั รางวัลที่ได้รับในรอบปี ปั จจุบนั จากนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จ การศึกษาในรอบ 5 ปี
การศึกษาที่ผา่ นมา การนับรางวัลสามารถนับได้ท้ งั รางวัลของนักศึกษาภาค ปกติและนักศึกษาภาคพิเศษทุกระดับ
การศึกษา และหากผูไ้ ด้รับรางวัลนั้นเป็ นศิษย์เก่าหลาย สถาบัน สถาบันเหล่านั้นต่างก็สามารถนับรางวัลนั้นได้
และการนับสามารถนับซํ้าได้หากนักศึกษา หรื อศิษย์เก่าผูน้ ้ นั ได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง การ
คิดค่าร้อยละคํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับ รางวัลจากผลงานวิจยั และ/หรื อวิทยานิพนธ์ในปี การศึกษาปัจจุบนั
X 100
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 0.003 – ร้อย ร้อยละ 0.016 – 1. มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.030 และ
ละ 0.015
ร้อยละ 0.029 2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจยั และหรื อ วิทยานิพนธ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.060
หมายเหตุ กรณี ได้ตามข้อ 1 แต่ไม่ได้ขอ้ 2 ถือว่าได้คะแนน 2
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายในการสํารวจข้อมูลของนิสิตหรื อศิษย์เก่า ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 คณะ
แพทยศาสตร์
2. มีจาํ นวนนิสิต บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าในรอบ 5 ปี การศึกษาจํานวน 595 คน
3. จํานวนมีนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ปี พ.ศ. 2550 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.0017
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.............0.......... คะแนน
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. ใบประกาศเกียรติคุณ (เอกสารหมายเลข 2.12.1)
ตัวบ่ งชี้ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่ทาํ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับ การนับจํานวนให้ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็ น อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร โดยนับ
เฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทาํ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ในหลักสู ตรของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69
ร้อยละ 70- ร้อยละ89
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 90
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต) 5 คน และที่ทาํ งาน
หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรดังกล่าว 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.............1............ คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็ น อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เอกสารหมายเลข 2.13.1)
2. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เอกสารหมายเลข 2.13.2)
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องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา : จํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 3.1 มีการจัดบริ การแก่นิสิตและศิษย์เก่า
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นายจีรภพ แสงบุญมี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนักศึกษาปี ที่ 1
2. มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ นักศึกษา
3. มีการจัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การทั้ง 5 เรื่ องข้างต้นเป็ นประจําทุกปี
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การมาพัฒนาการจัดบริ การแก่นกั ศึกษา และศิษย์เก่า
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก
มีการดําเนินการ 7 ข้อแรก

คะแน
มีการดําเนินกา

ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ได้จดั ให้มีการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ในช่วงของการจัดกิจกรรมปฐมนิเท
คณะแพทยศาสตร์ และนําผลการสํารวจดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกิจการนิสิต และคณะผูบ้ ริ หารคณะแพทย
2. คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนข
ตําราเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนิสิตภายในคณะและผูท้ ี่สนใจ การจัดบริ การห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
นิสิตใช้ในการศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพภูมิทศั น์ให้เหมาะสมน่าเรี ยน การพัฒนาเรื อนเพาะชําสมุนไพร ให้เป็ นส
นิสิตใช้ในการศึกษา
3. คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดบริ การด้านกายภาพที่ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของนิสิต ดังนี้
3.1 โครงการ พัฒนาความสะอาดและสิ่ งแวดล้อมระดับคณะ เช่น โครงการ Big Cleaning Day คณะแพทยศาส

3.2 คณะแพทยศาสตร์ ได้ดาํ เนินการสนับสนุนนิสิต ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษา เช่น ทุนกูย้ มื เพื่อการ
มูลนิธิต่าง ๆ ที่ช่วยในการสนับสนุนค่าเล่าเรี ยนและค่าครองชีพของนิสิตเช่น ทุนมูลนิธิชินโสภณ ทุนรายได้มหาวิทยาลัย
มูลนิธิซีเมนต์ไทย ทุนมูลนิธิแสงตะวัน
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4. คณะแพทยศาสตร์ ได้จดั ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและ เพื่อให้คาํ แนะนําในด้านต่าง ๆ แก่นิสิต และมีการจัดดําเ
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเช่น โครงการธรรมะกับการดําเนินชีวิต
5. คณะแพทยศาสตร์ได้มีการจัดให้มีแหล่งบริ การข่าวสาร ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่นิสิตเช่น การบริ การข้อมูลข่าวส
ผ่านเว็บไซด์ของคณะ การแนะแนวการศึกษาต่อ
6. คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดดําเนินโครงการสัมมนาแหล่งฝึ กงานเพื่อให้นิสิตได้พฒ
ั นาความรู ้ในด้านวิชาชีพอย่างเ
7. คณะแพทยศาสตร์ได้จดั ให้มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อนําผลความพึง
ข้อเสนอแนะจากการดําเนินงาน มาปรับปรุ งในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
8. คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการนําข้อมูลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การเพื่อนํามาพัฒนาการจัดบริ การแก่นิสิตแ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........3........... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. เอกสารการสรุ ปผลความต้องการของนิสิตใหม่ช้ นั ปี ที่ 1 (เอกสารหมายเลข 3.1.1)
2. เอกสารโครงการที่จดั เพื่อให้เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต (เอกสารหมายเลข 3.1.2)
3. เอกสารโครงการธรรมะกับการดําเนินชีวิต คําสั่งแต่ต้ งั อาจารย์ที่ปรึ กษา(เอกสารหมายเลข 3.1.3)
4. เว็บไซด์คณะแพทยศาสตร์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะ (เอกสารหมายเลข 3.1.4)
5. เอกสารการประชุมสัมมนาแหล่งฝึ กงานนิสิต (เอกสารหมายเลข 3.1.5)
6. สรุ ปผลการดําเนินโครงการต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 3.1.6)
ตัวบ่ งชี้ 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นายจีรภพ แสงบุญมี
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อย
ต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม ทั้งที่จดั โดยสถาบันและองค์การนักศึกษา
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ทุกสิ้ นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อแรก
มีการดําเนิ นการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนิ นงานครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ มีแนวทางในการจัดทํากิจกรรมของนิสิตที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ของมหาวิทยาลัย เช่น
แผนการปฏิบตั ิการประจําปี
2. คณะแพทยศาสตร์ จัดให้มีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของนิสิตใน 5 ประเภทดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ เช่นโครงการเข้าร่ วมการประชุมสมาพันธ์นิสิตแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์ โครงการเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สมาพันธ์นิสิตแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์ โครงการแรกพบนิสิตแพทย์ โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์
โครงการปั จฉิ มนิเทศ
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ โครงการกีฬาราชพฤกษ์
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่นโครงการ ค่ายอาสาสร้างห้องสมุด
โครงการ Big Cleaning Day โครงการ
2.4 กิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรม กิจกรรมรับน้องร้องเพลงคณะ กิจกรรม
2.5 กิจกรรมส่ งเสริ มและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมต่าง ซึ่ ง
เป็ นการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เช่น กิจกรรมสื บสานตํานานยาหม้อไทย โครงการ
ไหว้ครู โครงการวันมหิ ดล โครงการเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมวัดป่ าวังเลิง โครงการเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในโอกาส
วันแม่แห่ งชาติ โครงการวันลอยกระทง
3. คณะแพทยศาสตร์ ได้ดาํ เนินการจัดดําเนินการประเมินโครงการต่าง ๆ ซึ่ งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ และโดย
สโมสรนิสิตทุกครั้งที่ดาํ เนินกิจกรรมเสร็ จสิ้ น เพื่อนําผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบ
และเนื้อหาการจัดกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ในครั้งต่อไป
4. คณะแพทยศาสตร์ ได้นาํ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน………..3.......... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. แผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 3.2.1)
2. เอกสารโครงการต่างๆ (เอกสารหมายเลข 3.2.2)
3. แบบสรุ ปโครงการ (เอกสารหมายเลข 3.2.3)
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจัย : จํานวน 5 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ น.ส. บุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ

28

1. มีการจัดทําระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ตามแผนของสถาบันและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ใช้
ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการไม่ครบ 3 ข้อ
มีการดําเนิ นการ3 -4 ข้อ
มีการดําเนิ นการอย่างน้อย 5 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดทําระบบบริ หารงานวิจยั เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผน
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (เอกสารหมายเลข 4.1.1) มีการจัดระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง (เอกสารหมายเลข 4.1.2)และมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนงานวิจยั (เอกสารหมายเลข 4.1.3) มีระบบกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั และส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (เอกสารหมายเลข 4.1.4)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...2....คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการวิจยั และตํารา แผนงานวิจยั
2. ฐานข้อมูลงานวิจยั ของอาจารย์
3. เงินสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการทําวิจยั ของบุคลากร
4. การประชุมร่ วมระหว่างสี่ คณะในการประชุมทํา SWOT เพื่อค้นหาปั ญหาชุมชน
ตัวบ่ งชี้ 4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ น.ส. บุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้ งั ในวงการ วิชาการและการ
นําไปใช้ประโยชน์
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2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงาน สร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้
และรวดเร็ วทันต่อการใช้ประโยชน์
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอก
สถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอก สถาบันเพื่อการนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิบตั รการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
งานวิจยั หรื อสิ่ งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมให้แก่นกั วิจยั เจ้าของผลงาน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั ทั้ง
ในวงการวิชาการ มีระบบรวบรวมงานวิจยั ที่เชื่อถือได้ มีการสร้างเครื อข่ายไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน(เอกสารหมายเลข 4.2.1) และมีกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กร
ภายนอกสถาบันเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
(เอกสารหมายเลข 4.2.2)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน......3......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. เอกสารการเผยแพร่ งานวิจยั ของอาจารย์ในงานประชุมวิชาการ
2. ฐานข้อมูลงานวิจยั
3. การจัดประชุมร่ วมงานวิจยั ของ 4 คณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตัวบ่ งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ น.ส. บุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : สัดส่ วน
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและจํานวนเงินให้ใช้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์คิดตามปี งบประมาณ)
1. จํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั รวมนักวิจยั และไม่นบั รวมอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่ลาศึกษาต่อ
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2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ จําแนกเป็ นเงินสนับสนุนจากสถาบัน และจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ ภายนอกสถาบัน ดังนี้
2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่สถาบันจัดสรรให้กบั อาจารย์และ
นักวิจยั โดยให้นบั เฉพาะจํานวนเงินที่ได้รับอนุมตั ิให้มีการเบิกจ่าย ไม่ใช่ตวั เลข งบประมาณที่จดั สรร
2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จําแนกตามแหล่ง
เงินทุน ดังนี้
- แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็ นต้น
- แหล่งทุนต่างประเทศ
- หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระหว่าง 1- 54,999 บาท
55,000 – 79,999 บาท
มากกว่าหรื อเท่ากับ 80,000
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจยั จากสถาบัน และ
ได้รับทุนวิจยั จากภายนอกสถาบันเป็ นเงิน 1670,000 บาท มีอาจารย์ประจํา 12 คน คิดเป็ นทุนสนับสนุน
งานวิจยั เฉลี่ยต่ออาจารย์ประจํา 139,166.67 บาท / คน
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน....3.....คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. หนังสื อเสนอแจ้งประกาศการได้รับทุนจาก วช. และ มหาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 4.3.1)

ตัวบ่ งชี้ 4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ น.ส. บุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและผลงานให้ใช้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ :
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ไม่นบั รวมอาจารย์และนักวิจยั ที่ลาศึกษาต่อ
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2. จํานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ
สิ ทธิ บตั ร หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. การเผยแพร่ ผลงาน 1 เรื่ องมากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั เพียงครั้งเดียว โดยควรนําเสนอผลการเผยแพร่ ที่มีคุณภาพ
เชิงวิชาการมากที่สุด
2. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิ การวารสารตอบรับแล้ว
3. บทความที่ได้รับการนําเสนอในการประชุมหรื อสัมมนาวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ หมายถึง
บทความที่ไม่ใช่บทคัดย่อสําหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่ม ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
(proceeding)
4. การรายงานข้อมูลบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ให้จาํ แนกตามประเภทผลงาน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับต่าง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์
- ชื่อบทความและเลขหน้า
- ชื่อผูเ้ ขียน
5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุสิทธิ บตั รทั้งใน และต่างประเทศ ให้นบั เฉพาะที่
ได้รับการจดทะเบียนในปี นั้น โดยไม่ นับรวมกรณีอยู่ในระหว่ าง ยืน่ จดทะเบียน และไม่นบั รวมการจดลิขสิ ทธิ์ และการ
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1-ร้อยละ 29
ร้อยละ 30-ร้อยละ39
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 40
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังไม่มีผลงานวิจยั ที่ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
หรื ออนุสิทธิ บตั ร หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติมีการตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.....0.....คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
ตัวบ่ งชี้ 4.5 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citaton) ในrefereed journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ น.ส.บุญฑริ กา หวานอารมณ์
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ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและบทความวิจยั
ที่ได้รับการอ้างอิง ให้ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทั้งหมด รวมผูท้ ี่ลาศึกษาต่อ
2. จํานวนบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน referred journal หรื อใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ โดยสามารถนับผลงานของนักวิจยั และผลงานของ อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้ดว้ ย
หมายเหตุ
1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน referred journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ไม่นบั ซํ้า แม้วา่ บทความวิจยั นั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม
2. บทความวิจยั ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่กาํ หนด ให้นบั เฉพาะที่เป็ นบทความวิจยั เท่านั้น ได้แก่
“research article “ “ letter “ และ “ review “
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1- ร้อยละ14
ร้อยละ15- ร้อยละ19
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 20
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบทความงานวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง(Citaton) ในrefereed
journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 2 เรื่ อง จํานวนอาจารย์ประจํา 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.25
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.......1.....คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
ผลงานวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง(Citaton) ในrefereed journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติ
(เอกสารหมายเลข 4.5.1)
องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม : จํานวน 5 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
(ไม่ ขอประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 5.5)

ตัวบ่ งชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้ าหมายของสถาบัน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริ การวิชาการแก่สงั คม
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2. มีคณะกรรมการคณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนินการให้บริ การวิชาการแก่สงั คมตามแผนที่กาํ หนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การวิชาการแก่สงั คม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรี ยนการสอน
หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการบริ การวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3- 4 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ในการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
3. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการในวงรอบ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 จํานวน 6
โครงการ
4. มีการติดตาม ทบทวน ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินงาน
5. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การบริ การวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรี ยนการสอน การวิจยั
หรื อทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........3.......... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1)
2. แผนการดําเนินงานของงานบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.1.2)
3. โครงการบริ การวิชาการที่คณะดําเนินงานในวงรอบ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551
(เอกสารหมายเลข 5.1.3)
4. สรุ ปโครงการบริ การวิชาการที่คณะแพทยศาสตร์ดาํ เนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.1.4)
ตัวบ่ งชี้ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับ
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นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ การวิชาการจะไม่นบั ซํ้า แม้วา่ อาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่ วม ในกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการของ
มหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรื อหลายโครงการหรื อเป็ นที่ ปรึ กษาหรื อกรรมการหลายตําแหน่ง และสามารถนับ
อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อได้ดว้ ย ดังนั้น ตัวเปรี ยบเทียบจึงเป็ นจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
และลาศึกษาต่อ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1- ร้อยละ14
ร้อยละ15- ร้อยละ24
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 25
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
3. คณาจารย์ภายในคณะได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานให้บริ การวิชาการแก่สงั คมแต่ละโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.3) มีการติดตาม ทบทวน ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินงานบางโครงการ
4. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ เท่ากับ 32 คน มีอาจารย์ที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ การวิชาการแก่สงั คมจํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 ของอาจารย์ท้ งั หมด
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.............3............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.1)
2. แผนการดําเนินงานของงานบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.2)
3. โครงการบริ การวิชาการที่คณะดําเนินงานในวงรอบ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551
(เอกสารหมายเลข 5.2.3)
4. รายชื่ออาจารย์ประจําที่เข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4)
ตัวบ่ งชี้ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
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ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (การนับจํานวนอาจารย์ประจําให้นบั เฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง)
หมายเหตุ : การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยูใ่ นหนึ่งโครงการ ให้สามารถ นับกิจกรรมย่อย
แทนการนับโครงการได้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1- ร้อยละ19
ร้อยละ20- ร้อยละ29
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 30
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. มีคณะกรรมการดําเนินการให้บริ การวิชาการแก่สงั คมตามแผนที่กาํ หนด
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการในวงรอบ ประเมินจํานวน 6 โครงการ
4. มีการติดตาม ทบทวน ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินงานบางโครงการ
5. มีจาํ นวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบตั ิงานจริ ง เท่ากับ 12 คน
6. มีร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจําคิดเป็ นร้อยละ 50.00
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน............3............ คะแนน

รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.3.1)
2. แผนการดําเนิ นงานของงานบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.3.2)
3. โครงการบริ การวิชาการที่คณะดําเนิ นงานในวงรอบ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551
(เอกสารหมายเลข 5.3.3)
4. รายชื่ออาจารย์ประจําที่เข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.3.4)
ตัวบ่ งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
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เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ ผูร้ ับบริ การ (ทั้งนี้ ให้นาํ ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การของสถาบันอุดมศึกษาโดย สํานักงาน ก.พ.ร. มาใช้ในตัวบ่งชี้น้ ี สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่ วน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ ใช้ผลสํารวจของสถาบัน)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 65- ร้อยละ74
ร้อยละ75- ร้อยละ84
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 85
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. มีคณะกรรมการกํากับ ดูแลการดําเนินงานให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
3. มีการติดตาม ทบทวน ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินงานบางโครงการ
4. จัดให้มีการประเมินการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับดีดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 75 – 84 ขึ้นไป
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........... 2...........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.4.1)
2. แผนการดําเนิ นงานของงานบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.4.2)
3. โครงการบริ การวิชาการที่คณะดําเนิ นงานในวงรอบ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551
(เอกสารหมายเลข 5.4.3)
4. รายชื่ออาจารย์ประจําที่เข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.4.4)
ตัวบ่ งชี้ 5.5 จํานวนแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
(เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสั งคม)

ไม่ ขอรับการประเมิน
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องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม : จํานวน 3 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
(ประเมินเพียงตัวบ่ งชี้ 6.1 เท่ านั้น)
ตัวบ่ งชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ คณะกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
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ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชดั เจนปฏิบตั ิได้ และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการที่เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอาทิ มีสถานที่หรื อเวทีแสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่ วมมือใน การให้การบริ การวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ มีการกําหนดนโยบาย/แผนกลยุทธ์/มีแผนงานรองรับ ในการดําเนินงานด้านทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการดําเนิ นการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
2. คณะแพทยศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์ดา้ นทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมโดยปลูกฝังบุคลากรและนิสิตให้มี
ค่านิยมของความเป็ นไทย อนุรักษ์ และฟื้ นฟู วัฒนธรรม และประเพณี ทอ้ งถิ่น โดยมีกิจกรรมต่างๆที่
เสริ มสร้างให้คนเป็ นคนดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตระหนักถึงประเพณี และดํารงไว้ซ่ ึ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. คณะแพทยศาสตร์ มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการที่เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมี
การดําเนิ นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีโครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมในวงรอบ 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31
พฤษภาคม 2551 จํานวน 29 โครงการ มีการติดตาม ทบทวน ประเมินผลโครงการ
4. คณะแพทยศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านจัดการ
เรี ยนการสอน โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต ได้มีการจัด
กิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเข้าใจและเรี ยนรู ้หลักการ
ในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5. คณะแพทยศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านบริ การ
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วิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุ ข ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยมีการจัดโครงการ
“เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช วันพ่อ
แห่งชาติ” บริ การตรวจสุ ขภาพสําหรับประชาชนทัว่ ไปโดยไม่คิดมูลค่า โดยการมีส่วนร่ วมของนิสิต
คณะแพทยศาสตร์และบุคลากรภายในคณะทุกระดับ
6. คณะแพทยศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านการบริ การวิชาการ
แก่ชุมชน และสังคม ด้านการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับนิสิต มีการสนับสนุนให้นิสิตเล่นดนตรี
ไทย เพื่ออนุรักษ์ ส่ งเสริ ม ทํารุ งบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และเป็ นกิจกรรมคณะ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน……3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
หลักฐานอ้างอิง เล่ม 2 มิติที่ 1 ตัวชี้วดั ที่ 26 (เอกสารหมายเลข 6.1.1)
ตัวบ่ งชี้ 6.2 มีผลงานหรื อชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู ้ และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)

ตัวบ่ งชี้ 6.3 ประสิ ทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ : จํานวน 9 ตัวบ่ งชี้ (ไม่ ขอรับการประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 7.7)
ตัวบ่ งชี้ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและสามารถ ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้
ในระดับสากล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
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ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบาย ของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปี ละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างตํ่าร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้า
ร่ วมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่ งเอกสารให้กรรมการสภา สถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรื อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้
ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้หลัก ธรรมาภิ
บาลทัว่ ทั้งองค์กร
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิของคณะฯ
2. คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์มีการประชุมร่ วมกันในทุก ๆ 2 เดือน
3. คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่ วมการประชุมโดยเฉลี่ยรวมคิดเป็ นร้อยละ 69.23
4. คณบดีเป็ นผูป้ ระเมิน ผูเ้ ชี่ยวชาญ รองคณบดี หัวหน้างานตาม TOR ที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า
5. การดําเนินงานของคณบดีใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่ งใสตรวจสอบได้ โดยการนําเข้าที่ประชุม
ปรึ กษาหารื อจากกรรมการประจําคณะทุกครั้ง
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3..........คะแนน

รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 7.1.1)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2547 (เอกสารหมายเลข 7.1.2)
3. รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2550 , 3/2550 , 1/2551
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(เอกสารหมายเลข 7.1.3)
4. รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะแต่ละครั้ง (เอกสารหมายเลข 7.1.4)
5. รายงานการประชุมกรรมการบริ หารคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1.5)
ตัวบ่ งชี้ 7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที่มีอยู่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชดั เจน และเป็ นที่ยอมรับใน
สถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการ ประเมิน และดําเนินการตามแผน
อย่างครบถ้วน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีการสรรหาคณบดีที่เป็ นระบบ โดยการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผูบ้ ริ หารคณะฯดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที่มีอยู่ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกคณะฯ เข้ามามีส่วนร่ วมเป็ น
กรรมการคณะฯ และมีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูร้ ับบริ การ ได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดของคณะแพทยศาสตร์ และตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
3. มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดีเมื่อดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
จากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.
2547
4. มีการกําหนดให้ผบู ้ ริ หารเข้าประชุม สัมมนา ด้านการบริ หาร และด้านวิชาการต่าง ๆ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........2........ คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
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1. คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.2.1)
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 7.2.2)
3. เว็บบอร์ดคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.2.3)
4. ตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน (เอกสารหมายเลข 7.2.4)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2547 (เอกสารหมายเลข 7.2.5)
6. การไปร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ของผูบ้ ริ หาร (จํานวนคน จํานวนครั้ง) (เอกสารหมายเลข
7.2.6)
ตัวบ่ งชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์ การเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู ้และประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็ จของการจัดการความรู ้
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
แรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะฯ มีการจัดทําแผนการพัฒนาคณะฯสู่ องค์การเรี ยนรู ้ในแผนปฏิบตั ิราชการของคณะฯ
2. คณะฯ มีการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้การปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศของคณะแพทยศาสตร์
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ร่ วมกับคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. มีการจัดทํา Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานในคณะและกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ โดยมีหวั หน้างานการเงิน การพัสดุ เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ใน
Blog อยูเ่ สมอ
การประเมินตนเอง
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ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........1............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. แผนปฏิบตั ิราชการ คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.3.1)
2. โครงการประชุมการจัดการความรู ้ (KM) ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 7.3.2)
ตัวบ่ งชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ พัฒนาและธํารงรักษาไว้ ให้ บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นรู ปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน เช่น
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วมประชุม
ฝึ กอบรมและหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญกําลังใจมาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา
เพื่อให้ดีข้ ึน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3-4 ข้อแรก
มีการดําเนินอย่างน้อย 5 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อวางแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. มีระบบในการบริ หารทรัพยากรบุคคลในการส่ งเสริ มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน โดยวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถอย่างเป็ นระบบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการกําหนด
TOR ภาระหน้าที่ให้กบั บุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างเป็ นระบบ
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ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการส่ งเสริ มการเพิ่มพูนความรู ้และทักษะของบุคลากรอย่างน้อยคน
ละ 2 ครั้ง/ปี
3. มีการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้เพื่อตอบแทนบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ไม่ทาํ เวชปฏิบตั ิ
ส่ วนตัว ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนวิชาชีพผูม้ ีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
4. มีระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการรักษาพยาบาล ที่พกั อาศัย การศึกษาบุตร สําหรับ
บุคลากร และมีการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีโดยการออกกําลังกายร่ วมกันทุกเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์
หลังจากการประชุมช่วงเช้าเสร็ จ และตกแต่งสถานที่ปฏิบตั ิงานให้สวยงาม สะอาด เพื่อให้
บุคลากรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน
5. คณะแพทยศาสตร์ มีการประเมินและติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเป็ นระบบ ทุกวัน
จันทร์ พุธ และศุกร์ ในการประชุม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของตนเองพร้อมทั้งให้ผรู ้ ่ วม
ประชุมไต่ถามและให้ความเห็น ให้ขอ้ แนะนําไปปรับปรุ งแก้ไขและปฏิบตั ิต่อไป
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน............. 3 ..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. แผลกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 7.4.1)
2. ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ ว่าด้วยเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากร พ.ศ. 2550
(เอกสารหมายเลข 7.4.2)
3. บันทึกการประชุม ทุกเช้าวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ของคณบดีและเจ้าหน้าที่แต่ละคน
(เอกสารหมายเลข 7.4.3)

ตัวบ่ งชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการวิจยั
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
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1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ
3. มีการประเมินประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล
5. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุ งระบบฐานข้อมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครื อข่ายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรู ปแบบมาตรฐานที่กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก มีการดําเนินการ 2 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ โดยได้จดั ทําโครงการ
อบรมและจัดทําระบบคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์มีระบบโปรแกรม MIS ระบบบริ การการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และระบบ HOSxP ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในปฏิบตั ิงานและการบริ หารงาน แต่ยงั ไม่มี
การประเมินประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
3. คณะแพทยศาสตร์ จัดทําโครงการเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่ วมกันดําเนินงานจัดทําฐานข้อมูลเชิง
บริ หารทุกด้านขึ้นใช้เอง
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........ 2 ..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. โครงการอบรมและจัดทําระบบคอมพิวเตอร์คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.5.1)
2. ระบบโปรแกรม MIS ระบบบริ การการศึกษา และระบบ HOSxP (เอกสารหมายเลข 7.5.2)
3. รายงานการประชุมการจัดสร้างฐานข้อมูลใช้เองร่ วมกับผูเ้ ชี่ยว (รศ.นพ.วรชัย ตั้งวรพงษ์ชยั )
(เอกสารหมายเลข 7.5.3)

ตัวบ่ งชี้ 7.6 ระดับความสํ าเร็จในการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
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เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเอกสารสิ่ งพิมพ์
เว็บไซด์ นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิ ดเผยและเป็ นที่รับรู ้กนั โดยทัว่
อย่างน้อย 3 ช่องทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริ หารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ
มีการดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีที่ปรึ กษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
ร่ วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรื อกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3- 4 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใสผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นการ
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว แผ่นพับ ป้ ายประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสี ยง เว็บไซด์
2. คณะแพทยศาสตร์มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิ ดเผยและเป็ นที่รับรู ้
โดยทัว่ กัน จํานวน 3 ช่องทางได้แก่ทางเว็บบอร์ดของคณะฯตูร้ ับข้อเสนอแนะและคณะกรรมการรับ
เรื่ องร้องเรี ยนและข้อเสนอ
3. มีคณะกรรมการรับเรื่ องร้องเรี ยนและข้อเสนอติดตามและสรุ ปความคิดเห็นของบุคลากรและ
ประชาชนเสนอให้ผบู ้ ริ หารคณะฯทราบเพื่อปรับปรุ งผลการดําเนินงาน
4. มีการแต่งตั้งบุคคลจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ เพื่อร่ วม
ประชุมกําหนดนโยบาย ปรึ กษา หารื อ ร่ วมกันอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 เดือน
5. กระบวนการบริ หารจัดการของคณะแพทยศาสตร์โปร่ งใสและเอื้ออํานวยให้ประชาชนตรวจสอบได้
ตัวอย่าง กรณี ผปู ้ กครองของนักเรี ยนขอดูขอ้ มูลผลการสอบแข่งขันโควตารับตรง
คณะแพทยศาสตร์
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน......... 3 .........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. จดหมายข่าวคณะแพทยศาสตร์, แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์, เว็บไซด์, เว็บบอร์ดคณะ
แพทยศาสตร์ , สคริ ปออกรายการวิทยุ, ป้ ายประกาศและตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
(เอกสารหมายเลข 7.6.1)

47

2. คําสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่ องร้องเรี ยนและรับปรึ กษา
(เอกสารหมายเลข 7.6.2)
3. คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 7.6.3)
4. กรณี ผปู ้ กครองนักเรี ยนตรวจสอบคะแนนสอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 7.6.4)
ตัวบ่ งชี้ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจารย์ประจําให้นบั รวมนักวิจยั และการนับผู ้
ได้รางวัลสามารถนับซํ้าได้หากได้รับหลายรางวัลและ สามารถนับรวมอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่ลาศึกษาต่อได้
ด้วย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 0.1 - ร้อยละ 0.99
ร้อยละ1 - ร้อยละ 1.99
1. มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 2
2. อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผูท้ ี่ได้รับ
รางวัลในข้อ 1 เป็ นรางวัลด้านการวิจยั
หมายเหตุ กรณี ได้ขอ้ 1 แต่ไม่ได้ขอ้ 2
ถือว่าได้คะแนน 2
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ยงั ไม่มีอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน............0.............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
-

ตัวบ่ งชี้ 7.8 มีการนําระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
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เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน โดย ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปัจจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิการในการ
สร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และการดําเนินการแก้ไข ลด หรื อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร สูงสุ ดของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3- 4 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง คณะแพทยศาสตร์
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบในการบริ หารงาน
3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง และมีการกําหนดมาตรการ การดําเนินการแก้ไข ลดหรื อป้ องกัน
ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
4. มีการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารคณะฯ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........... 3 .........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่ องแต่งตั้งกรรมการด้านการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง
(เอกสารหมายเลข 7.8.1)
2. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 7.8.2)
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3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง (เอกสารหมายเลข 7.8.3)
ตัวบ่ งชี้ 7.9 ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางเตือนใจ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรื อเทียบเท่า โดยกําหนดเป้ าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรื อเทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรองของผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ สร้างแรงจูงใจ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนินการ 5-7 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการนโยบายและแผน, คณะกรรมการประกันคุณภาพ, คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน, เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะฯและการประเมินผลภายในคณะฯ
2. คณะแพทยศาสตร์มีแผนปฏิบตั ิงาน และยึดแผนปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการประเมินผล
ภายใน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ
4. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานของคณะฯโดยกําหนดเป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
5. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ
6. มีฝ่ายนโยบายและแผนดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรอง
ของผูบ้ ริ หารเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยฯทราบ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรอง โดยในรอบปี ที่ผา่ นมามีผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ดา้ นการประกันคุณภาพ มิติที่ 1 กระบวนการ = 3.27 มิติที่ 2 = 2.17 และ
ผลการประเมินเป้ าหมายตามคํารับรอง = 4.2324
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8. ผูบ้ ริ หารคณบดีเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ยังไม่ถึงกําหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุก ๆ 2 ปี จึงยังไม่ได้รับการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.......... 2 .........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายนโยบายและแผน , คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 7.9.1)
2. แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.9.2)
3. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารหมายเลข 7.9.3)
4. แผนปฏิบตั ิราชการคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 7.9.4)
5. ผลการประเมินด้านประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 7.9.5)
6. ผลการประเมินเป้ าหมายตามคํารับรอง (เอกสารหมายเลข 7.9.6)

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ : จํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่าง
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มีประสิ ทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวสุ กญั ญา ครุ ฑไชยันต์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมี
ประสิ ทธิภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจ และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มัน่ คงขององค์การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก
มีการดําเนินการ 5-6 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะฯมีแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2548-2552
2. มีแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจําปี
3. มีฐานข้อมูล ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ได้
4. มีการจัดทํารายงานรายรับ-รายจ่าย เป็ นประจําทุกเดือน
5. มีการนํารายงานรายรับ-รายจ่าย มาพิจารณาการบริ หารงบประมาณอย่างต่อเนื่ อง
6. มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบ
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งติดตามและนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสิ นใจ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.............3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2548-2552 (เอกสารหมายเลข 8.1.1)
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2. เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 และ รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ปี 2550 (เอกสารหมายเลข 8.1.2)
3. ตัวอย่างฐานข้อมูลในระบบ MIS (เอกสารหมายเลข 8.1.3)
4. รายงานรายรับ-รายจ่าย (เอกสารหมายเลข 8.1.4)
5. การโอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงินเพื่อการบริ หารจัดการ (เอกสารหมายเลข 8.1.5)
6. รายงานผลการตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 8.1.6)
ตัวบ่ งชี้ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื่น
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินอย่างน้อย 4 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ มีกลยุทธ์การในใช้ทรัพยากรร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการดําเนิ นงานใน
ทุกด้านมีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเช่นการจัดการเรี ยนการสอน การใช้อาคารสถานที่ การใช้ยานยนต์
2. มีการประชุ มคณะกรรมการบริ หารเพื่อติดตามการดําเนิ นงาน และการใช้สอยทรั พยากรทุกประเภทของ
คณะฯ
3. มีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
4. โดยคณะฯ มีขอ้ คิดและข้อปฏิบตั ิในการปลูกฝังจิตสํานึ กให้บุคลากรรู ้ จกั การประหยัด และใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..........3......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คณะกรรมการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 8.2.1)
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2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้หอ้ งเรี ยน (เอกสารหมายเลข 8.2.2)
3. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้หอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ (เอกสารหมายเลข 8.2.3)
4. บันทึกข้อความขอเชิญเป็ นอาจารย์สอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (เอกสารหมายเลข 8.2.4)

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ : จํานวน 3 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
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ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท้ งั ภายใน และภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการดําเนินการ 4 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการคึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาดําเนิ นงานให้เป็ นตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การ
ประเมินผลการดําเนิ นงานของหน่วยตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
4. จัดให้มีการประเมินผลการดําเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษาละ 1 ครั้งเมื่อจบปี การศึกษา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิที่ สกอ.รับรองเป็ นผูป้ ระเมิน
5. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพปี การศึกษา
ที่ผา่ นมา
6. มีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับติดตามการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..........3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2550
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2.
3.
4.
5.

แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี งบประมาณ 2550
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2549
แผนพัฒนาคุณภาพประจําปี การศึกษา 2550

ตัวบ่ งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบการให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
2. มีระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้กบั กิจกรรมนักศึกษา
3. มีกลไกให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรื อโครงการนักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกั ศึกษาดําเนินการ และในส่ วนที่นกั ศึกษามี
ร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการ ดําเนินงานประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการดําเนินการ 4- 5 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้ ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นิสิต
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4. มีกลไกการส่ งเสริ มให้นิสิตนําการประกันคุณภาพไปใช้ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการของนิสิต
จะต้องแนบรายละเอียดโครงการเดิมที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสรุ ปผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
นั้นๆด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมใหม่ๆให้มีผลสําเร็ จมากขึ้น
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..........2..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2550
(เอกสารหมายเลข 9.2.1)
2. แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี งบประมาณ 2550
(เอกสารหมายเลข 9.2.2)
3. เอกสารกิจกรรมการให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
(เอกสารหมายเลข 9.2.3)
4. แบบเสนอขออนุมตั ิกิจกรรม/โครงการของนิสิตที่ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม/โครงการเดิมเป็ นข้อมูลอ้างอิง
(เอกสารหมายเลข 9.2.4)
ตัวบ่ งชี้ 9.3 ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายใน
เวลาที่กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนินงานของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อการเป็ น
แหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
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ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินงานอยูเ่ ป็ นประจํา
4. คณะแพทยศาสตร์จดั ทํารายงานการประเมินตนเองเป็ นประจําทุกปี การศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงรอบปี การศึกษา
5. มีการรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยก็จะรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศผลการ
ประเมินตามลําดับขั้น รวมทั้งมีรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาในรายงานประจําปี
6. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโดยใช้ขอ้ มูลจากผลการประเมินในวงรอบปี การศึกษาที่ผา่ นมา
7. ในการจัดทําโครงการต่าง ๆ ของคณะได้กาํ หนดให้มีหวั ข้อ คําแนะ ปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินโครงการนี้ เมื่อครั้งที่แล้ว ทั้งนี้กเ็ พื่อให้ผจู ้ ดั ทําและดําเนินโครงการได้นาํ คําแนะนํา
ข้อปรับปรุ ง จากโครงการที่แล้วที่เสนอแนะไว้ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อไป
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3........... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2550
(เอกสารหมายเลข 9.3.1)
2. แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี งบประมาณ 2550
(เอกสารหมายเลข 9.3.2)
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.3.3)
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2549
(เอกสารหมายเลข 9.3.4)
5. แบบฟอร์ มการเขียนโครงการต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 9.3.5)
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ส่ วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา : รายตัวบ่งชี้
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ระยะ
3
ตัวบ่ งชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจนกระบวนการพัฒนากล
ยาว ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธ์ แผนการดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงาน
และแผนยุทธศาสตร์ชาติให้ลงลึกในระดับสาขาวิชา
ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
รวมทั้งกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน / กิจกรรม /
โครงการ เป็ นรายปี
ค้นหาสาเหตุ ปั จจัย ที่ไม่สามารถดําเนินงานได้ถึง
ตัวบ่ งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนด
2
เป้ าหมายทุกตัวบ่งชี้ (ถึงเป้ าหมาย 36 ใน 48 ตัว
บ่งชี้) แล้วกําหนดแนวทางปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
แก้ไข การดําเนินงาน
รวมเฉลีย่
2.50

59

องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่ งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร

ตัวบ่ งชี้ 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่ งชี้ 2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอนซึ่ งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่ วม
ตัวบ่ งชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ตัวบ่ งชี้ 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี้ 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ตัวบ่ งชี้ 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
ตรวจสอบระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตรต่าง ๆ
3
ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อกําหนดของสถาบัน
และ สกอ.
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนทางระบบ E-learning
3
นําปั จจัยภายนอกทั้งบุคคล งบประมาณ องค์กร วัสดุ
3
ครุ ภณ
ั ฑ์ เข้ามามีส่วนร่ วม ในการพัฒนาบริ หาร
จัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
ลดจํานวนนิ สิตที่รับเข้าศึกษาและเพิ่มจํานวนและคุณวุฒิ
1
(ปริ ญญาโท) อาจารย์ประจําตามแผน 4 ปี
2
1

1

สนับสนุนให้อาจารย์ประจําไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
อาจารย์ระยะ 4 ปี (2552 - 2556)
กําหนดเวลาการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุก
คนและส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุนในการเขียนตํารา ทํา
การวิจยั
วางระบบ และกลไกในการปฏิบตั ิติดตาม ประเมินผล
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และนําผล
การประเมินไปปรับปรุ งทบทวนจรรยาบรรณ
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ตัวบ่ งชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน

2

ตัวบ่ งชี้ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําและการประกอบ
อาชีพ อิสระภายใน 1 ปี

3

ตัวบ่ งชี้ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไป
ตามเกณฑ์

1

ตัวบ่ งชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

ตัวบ่ งชี้ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5
ปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม
กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ

3

0

อบรมให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
ความรู ้ นวัตกรรม การเรี ยนการสอน
แก่อาจารย์ใหม่ ๆ และกระตุน้ ให้อาจารย์ทาํ วิจยั คิด
ค้นนวตกรรมและการเรี ยนการสอนใหม่ ๆ จัดประชุม
วิชาการเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั
หมัน่ ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เนื่องจากเป็ น
ปั จจัยกําหนดคุณภาพ ทั้งความรู ้ ทักษะ จริ ยธรรม
คุณธรรม ของบัณฑิต
หมัน่ ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เนื่องจากเป็ น
ปั จจัยกําหนดคุณภาพ ทั้งความรู ้ ทักษะ จริ ยธรรม
คุณธรรม ของบัณฑิต
หมัน่ ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เนื่องจากเป็ น
ปั จจัยกําหนดคุณภาพ ทั้งความรู ้ ทักษะ จริ ยธรรม
คุณธรรม ของบัณฑิต
จัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและสภาพสิ่ งแวดล้อม
ต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒ
ั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ของผูเ้ รี ยน
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ตัวบ่ งชี้ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่ทาํ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
รวมเฉลีย่

องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่ งชี้ 3.1 มีการจัดบริ การแก่นิสิตและศิษย์เก่า

1

-

1.84

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
สร้างที่พกั ระหว่างรอเรี ยน ปรับปรุ งบริ เวณรอบตึกเป็ นที่
3
พักผ่อน ทํากิจกรรมสันทนาการของนิสิต
สร้างโรงยิมเนเซียม สนามบาสเก็ตบอล สนามเทนนิส
3
ตัวบ่ งชี้ 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
ส่ งเสริ มทักษะการคิด การสร้างเสริ ม สุ ขภาพ คุณธรรม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
จริ ยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณ์ (E.Q) การสื่ อสาร (ทั้ง
การพูด การเขียนและอื่นๆ) ปลูกฝัง วินยั โดยเฉพาะ
วินยั ตรงต่อเวลา วินยั การจราจร มีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่
รวมเฉลีย่
3.00
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่ งชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์

ตัวบ่ งชี้ 4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
สร้างทีมวิจยั สร้างขวัญ กําลังใจ ยกย่อง อาจารย์ผมู ้ ี
2
ผลงานการวิจยั สร้างกลไก ความร่ วมมือระหว่างคณะ
กับองค์กรภายนอกทั้งรัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม
ในการทําวิจยั และการวิจยั เพือ่ พัฒนา สิ่ งประดิษฐ์และ
สร้างสรรค์ให้เข้มแข็งกว่านี้
จัดประชุมวิชาการประจําปี เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั
3
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้ใหม่ระหว่าง
นักวิชาการ/นักวิจยั สร้างเครื อข่ายกับองค์กรภายนอก
เพื่อการทําวิจยั หรื อนําผลการวิจยั ไปใช้ โดยเฉพาะด้าน
สมุนไพรไทย ส่ งเสริ มคุม้ ครอง การจดสิ ทธิบตั ร และ
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงธุรกิจ

ตัวบ่ งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

1

ตัวบ่ งชี้ 4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

0

จัดทําฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจยั เช่น สกว. สกอ. สวทช.
วช. สสส. สถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ
กระทรวงต่างๆ สํานักงานสิ่ งแวดล้อม ตลอดจน
สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ
ส่ งเสริ มงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ นําไปสู่การ
จดสิ ทธิบตั ร หรื อมีการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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ตัวบ่ งชี้ 4.5 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citaton) ในrefereed
journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

รวมเฉลีย่

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่ สังคม
ตัวบ่ งชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้ าหมาย
ของสถาบัน

ตัวบ่ งชี้ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการ
แก่ สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

1

ผลักดันงานวิจยั ที่นาํ ไปสู่ การตีพิมพ์/ระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ การจดสิ ทธิบตั ร จัดทําฐานข้อมูล วารสารที่
เกี่ยวข้องที่มี impact factor สูงเผยแพร่ แก่อาจารย์/
นักวิจยั

1.40

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
ส่ งเสริ มการบูรณาการ การบริ การวิชาการแก่สงั คมเข้า
3
กับการเรี ยนการสอนการวิจยั
การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม เคร่ งครัดกับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ
และใช้ผลการประเมินให้เกิดประโยชน์ต่อไปกับ
กิจกรรมของคณะในด้านต่างๆ
สร้างฐานข้อมูลในการบริ การวิชาการแก่สงั คม เชื่อมโยง
3
เข้ากับงานประจําของอาจารย์ ทําให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่
เห็นความสําคัญของงานบริ การวิชาการ ระดมสมองเพื่อ
สร้างสรรค์ งานบริ การทางวิชาการ
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ตัวบ่ งชี้ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

ตัวบ่ งชี้ 5.5 จํานวนแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม)
รวมเฉลีย่

3

2

ไม่ ประเมิน
2.75

ร่ วมกับชุมชน องค์กรระดับท้องถิ่น หรื อระดับชาติ ใน
การสร้างสรรค์งานบริ การวิชาการเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/กลุ่มเป้ าหมาย
สํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง / หน่วยงานในบริ บท
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริ การ
- ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
- ความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในการ
บริ การ
- ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริ การ
-
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องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุ งศิลปะวัฒธรรม
ตัวบ่ งชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ งเรื่ อง โครงสร้าง แผนงาน การบริ หาร
3
เกี่ยวกับการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมให้รวมถึงการ
อนุรักษ์ การฟื้ นฟู การสื บทอดสื บสาน และการค้นคว้า
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการแพทย์
แผนไทย สุ ขภาพวิถีไทย สร้างฐานข้อมูลทางด้านการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม สร้างมาตรฐานด้านวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแนววิถีไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ให้
ทราบทัว่ กัน
ตัวบ่ งชี้ 6.2 มีผลงานหรื อชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู ้ และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธร ไม่ ประเมิน
(เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
ไม่ ประเมิน
ตัวบ่ งชี้ 6.3 ประสิ ทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
รวมเฉลีย่
3.00
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล

ตัวบ่ งชี้ 7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่ งชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรี ยนรู ้

ตัวบ่ งชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
กรรมการคณะและผูบ้ ริ หาร ให้ความสําคัญของการ
3
บริ หารจัดการอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิ
บาลทัว่ ทั้งองค์กร ควรทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี เสนอกรรมการอย่างน้อยปี ละ 2
ครั้ง (หลังจบเทอมการศึกษาแต่ละเทอม)
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร ตามผลการประเมิน
2
และดําเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
จัดให้มีคณะกรรมการ การจัดการความรู ้และจัดทํา
1
แผนการดําเนินงาน การจัดการความรู ้เผยแพร่ ให้ทราบ
ทัว่ กันในองค์กร จากนั้นดําเนินการตามแผนที่กาํ หนดไว้
ทุกแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ควรมีการประเมินความพึงพอใจในทุกด้านของบุคลากร
3
ทุกประเภท ทุกระดับ อย่างเป็ นระบบ แล้วนําเสนอ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่อไป
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ตัวบ่ งชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การเรี ยนการสอน และ

2

การวิจยั

ตัวบ่ งชี้ 7.6 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

3

ตัวบ่ งชี้ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อ
วิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ

0

ตัวบ่ งชี้ 7.8 มีการนําระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หาร
การศึกษา

3

เร่ งรัดการจัดทําฐานข้อมูลในการบริ หารงานของคณะให้
แล้วเสร็ จและพัฒนาต่อๆ ไป พร้อมประเมิน
ประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
นอกจากนี้ควรสอบถาม(ประเมิน) ความพอใจของผูใ้ ช้
ฐานข้อมูล แล้วนําข้อแนะนําต่าง ๆ ไปปรัปบรุ งและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไปอย่างต่อเนื่อง และควรมี
การต่อเชื่อมระบบฐานข้อมูลเข้ากับระบบของ
มหาวิทยาลัย
ควรจัดการประชุมร่ วมกับภาคประชาชน(ที่ไม่ใช่
กรรมการคณะ) อย่างน้อยปี ละ 1-2 ครั้ง และกําหนดให้
มีระบบและกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะ
โดยภาคประชาชนได้
ส่ งเสริ มให้อาจารย์สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจยั
ผลงานวิชาการหรื อวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่ งเสริ มการไป
นําเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ น
ประจํา เพื่อกําหนดปรับปรุ ง การบริ หารความเสี่ ยง
โดยความเห็นชอบ ฉันทามติของผูบ้ ริ หารระดับสูง
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ตัวบ่ งชี้ 7.9 ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับ
องค์กรสู่ ระดับบุคคล
รวมเฉลีย่

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวบ่ งชี้ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน

2

สร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิและหัวหน้างานให้
สอดคล้องกับผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ

2.11

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
ผูป้ ฏิบตั ิและหัวหน้างานผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
3
กติกา อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทุกขั้นตอน
วิเคราะห์อตั ราการประหยัด พลังงาน และงบประมาณ
3
อันเป็ นผลงานจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ซึ่งรวมทั้ง
ทรัพยากร บุคคล สถานที่ เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะ เป็ นต้น
รวมเฉลีย่
3.00
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริ หารการศึกษา

นิสิต

ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบและกลไกการประกัน
3
คุณภาพการศึกษาของคณะและการนําระบบ TQA
(Thailand Quality Award) เข้ามาใช้แทนที่ต่อไป
จัดโครงการ สอน ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เกี่ยวกับการ
2
ตัวบ่ งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ที่นิสิตอย่างกว้างขวาง
ออกไปอีก สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่ วมกับเครื อข่ายคุณภาพ
ในและระหว่างสถาบันหรื อระดับชาติ รวมทั้งให้นิสิต
คํานึงถึงคุณภาพในการดําเนินโครงการต่างๆ ของนิสิต
และให้ประเมินคุณภาพโครงการทุกครั้งด้วยตัวชี้วดั ที่
เหมาะสมที่สะท้อนคุณภาพโครงการจริ งๆ ไม่ใช่เรื่ อง
อาหาร สถานที่ เวลา หรื อปั จจัยที่ไม่ใช่สาระสําคัญ แล้ว
ให้นิสิตเรี ยนรู ้นาํ ไปปรับปรุ งในการดําเนินงานครั้งต่อไป
เน้นให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรของนิสิต คํานึงถึง
ตัวบ่ งชี้ 9.3 ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3
คุณภาพในการจัดทําและดําเนิ นโครงการต่างๆ และเมื่อ
เสร็ จสิ้ นโครงการแล้วให้ประเมินโครงการทุกโครงการทั้ง
ในด้านผลสัมฤทธิ์ และกระบวนการ เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ งแก้ไขโครงการต่อไป
รวมเฉลีย่
2.67
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ตารางสรุ ปผลการประเมินตนเอง : รายองค์ประกอบ
องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
องค์ ประกอบที่ 2 การเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
องค์ ประกอบที่ 5 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จํานวนตัวบ่ งชี้ ผลการประเมิน
2
2.50
13
1.84
2
3.00
5
1.40
5*
2.75
3**
3.00
9
2.11
2
3.00
3
2.67
รวม
เฉลีย่
44
2.47

* องค์ประกอบที่ 5 ไม่ขอรับการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 5.5
** องค์ประกอบที่ 6 ไม่ขอรับการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 6.2, 6.3
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ตารางวิเคราะห์ ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานที1่ .
ด้านคุณภาพบัณฑิต

ปัจจัยนําเข้ า
-

ผลคะแนนการประเมิน
กระบวนการ
ผลผลิต
4

รวม
4

มาตรฐานที2่ .ก (ด้านการบริ หาร)
ด้านธรรมาภิบาลของการบริ หารการ
อุดมศึกษา

1

10

5

16

มาตรฐานที2่ .ข (ด้านการบริ หาร)
ด้านพันธกิจของการบริ หารการ
อุดมศึกษา

6

9

7

22

มาตรฐานที3่ .
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมความรู ้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

-

2

-

2

7

21

16

44

สรุปรวมทุกมาตรฐาน
* ผลการประเมิน

< 1.50 ผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
2.01- 2.50 ผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับ ดี

1.51 – 2.00
2.51 – 3.00

ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับ พอใช้
ผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับ ดี

หมายเหตุ
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