รายยงานกาารประเเมินตนเอง
(Sellf Asseessmennt Report)

ของ
คณะแแพทยศศาสตร์

วงงรอบปี การศึกษา
ก 25551
((ตั้งแต่ 1 มิถนายน
ุน 22551 ถึง 31 พฤษภาคม 2552)

ก

คํานํา
เอกสารฉบับนี้ ได้รับการจัดทําขึ้นเพื่อรายงานการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา และการประเมินตนเองในรอบปี การศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552)
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม และส่ ง มอบให้ม หาวิ ท ยาลัย ดํา เนิ น การแต่ ง ตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาดําเนิ นการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานฉบับ
นี้ ต่ อไป ในรายงานฉบับ นี้ ประกอบด้ว ย 1) ประวัติและสถานภาพต่ า งๆของคณะแพทยศาสตร์ ใ น
ปั จจุบนั 2) รายงานผลการวิเคราะห์รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้รวม 9 องค์ประกอบ 38 ตัวชี้วดั โดย
อิ งเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ 3) สรุ ปประเด็นสําคัญของการประเมิ นตนเอง รวมทั้งแนวทาง/
ทิศทางในการพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายของคณะตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่ได้กาํ หนดไว้
สําหรั บตัวบ่งชี้ แต่ละตัวนั้น ถือเอาเป้ าหมายสู งสุ ดที่ สกอ. กําหนดให้ไว้เพื่อทําการ
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ โดยเน้น ความสํา คัญ ของทุ ก องค์ป ระกอบเท่ า เที ย มกัน เพื่ อ ให้ก ารพัฒ นา
การศึกษาขององค์กร มีความพร้อมและสมบูรณ์ทุกด้าน อย่างไรก็ตาม คณะแพทยศาสตร์ เป็ นคณะตั้ง
ใหม่และอยูใ่ นระยะเปลี่ยนผ่านจึงมีขอ้ จํากัดในเรื่ องการวิจยั จํานวน/คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ของอาจารย์อยู่
อีกมากและเป็ นวาระสําคัญที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาต่อไป
ขอขอบคุณ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การ
จัดทํารายงานฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงไปโดยเรี ยบร้อย ขอบคุณศูนย์พฒั นาและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้ความรู ้ คําแนะนําอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งเสมอมา และหวังว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามสื บไป

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ข

สารบัญ
หน้ า
คํานํา

ก

บทสรุปผู้บริหาร

ค

ส่ วนที่ 1
สภาพปั จจุบนั ของหน่วยงาน

1

ส่ วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพ

18

ส่ วนที่ 3
สรุ ปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา

90

ค

บทสรุ ปผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ได้กาํ หนดให้นาํ กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ภายใน
องค์กรตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งและได้จดั ทําแผนพัฒนาระยะยาว 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนฯ ของมหาวิทยาลัย
โดยได้กาํ หนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี มี
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค์ขององค์กร มีแผนกิจกรรม โครงการ ตัวชี้วดั ตาราง
ปฏิบตั ิงานประจําเดือน ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และนําแผนปฏิบตั ิการไปผูกกับงบประมาณประจําปี โดย
ยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิงานว่า “ไม่มีแผนกิจกรรม / โครงการ ไม่มีงบประมาณ” โดยเฉพาะอย่างยิง่ เน้นยํ้าใน
เรื่ องการเรี ยนการสอน ต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และ สกอ. โดยเน้นการ
เรี ยนการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญ ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู ้วิธีที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ขณะเดียวกันก็ร่วมทํากิ จกรรมต่างๆ ทุกด้านเพื่อฝึ กทักษะชี วิต คุณธรรม และจริ ยธรรมไปด้วย ใช้
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก คือ ชุมชน และบุคคล ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ภูมิปัญญา-ปราชญ์ชาวบ้าน
เข้ามาร่ วมหล่อหลอม อบรม ให้ความรู ้ และให้นิสิตได้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะชีวิต
ในส่ วนบุคลากรภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ แม้ว่าจะยังไม่เพียงพอทั้งจํานวน
และคุ ณ วุ ฒิ ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน แต่ ใ นระยะเวลา 3 ปี ข้า งหน้ า ปั ญ หานี้ น่ า จะหมดไป คณะ
แพทยศาสตร์ พ ยายามอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะสรรหาและสนับ สนุ น การพัฒ นาอาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ฝ่ าย
สนับสนุ นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าในเรื่ อง ทุนการศึ กษา ทุนวิจยั การศึ กษา อบรม ดู งาน การเข้าร่ วม
ประชุ มวิชาการอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อคนต่อปี สวัสดิการต่างๆ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนเครื่ องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ต่อการเรี ยน การสอนนิ สิต สร้ างความพึงพอใจ
ให้แก่ นิสิต และบุ คลากรได้พอสมควร การพัฒนาการเรี ยนการสอน และพัฒนานิ สิตเท่ าที่เป็ นมา
ได้ผลดีเป็ นที่น่าพอใจอย่างยิง่
คณะแพทยศาสตร์ ให้ความสําคัญกับงานวิจยั มาก องค์กรมีความพร้อมในเรื่ องระบบ
และกลไกการจัดการวิจยั ภายในและทุนวิจยั ยังขาดก็แต่ทีมงานวิจยั ที่มีประสบการณ์ มีผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้านมานําการวิจยั แม้ในปั จจุบนั จะมีอยู่บา้ งก็ตาม ก็ยงั ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการพัฒนา
งานวิจยั ต้องอาศัยเวลายาวนานในการสร้างผลงาน ความเชี่ยวชาญ ให้เป็ นที่ยอมรับ คณะแพทยศาสตร์
เป็ นคณะตั้งใหม่ ยังต้องอาศัยเวลา ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญอีกมาก โดยรวมแล้วงานด้านการวิจยั
ได้ผลยังไม่เป็ นที่น่าพอใจนัก ซึ่งต่างจากงานบริ การวิชาการ ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) การให้การตรวจ
รักษา ผูเ้ จ็บป่ วย และ 2) การให้บริ การทางวิชาการวิชาชีพ รวมถึงการสอน การอบรม การสาธิ ต การ
รณรงค์ การประชุม และการสัมมนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการ
ป้ องกันโรค ซึ่งดําเนินการได้ดีเป็ นที่น่าพอใจ มีระบบและกลไกการดําเนินงาน อย่างมีส่วนร่ วมทั้งจาก

ง

ภายในองค์กรและภายนอก คือ ประชาชนทัว่ ไป และในเขตชุมชนที่คณะแพทยศาสตร์ รับผิดชอบการ
บริ บาลสุ ขภาพ ขณะเดียวกันก็ดาํ เนิ นการด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ มี
ระบบ กลไก มีแผนการดําเนิ นงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กร มีโครงการและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องดําเนินการร่ วมกันมากกว่า 20 โครงการ
การบริ ห ารจัด การองค์เ ป็ นไปตามแผนยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ก าร
ประจําปี โดยมีกรอบธรรมาภิบาลกํากับการบริ หาร และการพัฒนาสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีความ
พร้อม ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการ
เฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมปั จจัยเสี่ ยงที่ อาจคุกคามการดําเนิ นงานประจําขององค์ ฉะนั้นจึ งมี การ
ถ่ายทอด ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ ซึ่ งรวมถึงตัวบ่งชี้ ต่างๆทั้งของ สกอ. สมศ. กพร. และ
หลัก การบริ หารจัด การความเสี่ ย งลงสู่ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ โดยการประชุ ม ชี้ แจงติ ด ตาม จัด ทํา
ประเมินผล ให้ทุกฝ่ าย ทุกคน ได้รับรู ้ เข้าใจ และรับไปดําเนิ นการ ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ในด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณนอกจากจะต้องเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี แล้ว ในการจัดทําโครงการ
หรื อกิจกรรมต้องวิเคราะห์ความจําเป็ น ความสมเหตุผล ในการใช้งบประมาณ ก่อนการอนุมตั ิจากผูม้ ี
อํานาจหน้าที่ ตลอดจนต้องติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
จัดทํารายงานเสนอต่อผูบ้ ริ หารอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง อนึ่ งคณะแพทยศาสตร์ ให้ใช้และร่ วมใช้
ทรัพยากรกับองค์กรอื่นๆหลายแห่ ง เช่ น องค์กรภายใน ได้แก่ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาศึกษาทัว่ ไป กองอาคารสถานที่ เป็ นต้น และองค์กรภายนอก
เช่ น โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์, ชุ มชนโดยรอบ และ
เครื อ ข่ า ยคณะแพทยศาสตร์ เ ปิ ดใหม่ เป็ นต้น โดยมี เ ป้ าหมายสํา คัญ คื อ การสร้ า งบัณ ฑิ ต ให้มี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ สร้างงานวิจยั งานบริ การวิชาการ ช่วยทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพ
และได้ผลตามเป้ าหมาย โดยใช้กรอบธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นเครื่ องมือใน
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงานขององค์กร จากการดําเนิ นงานในรอบปี การศึกษา
2551 ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ โดยได้คะแนนเฉลี่ย จากทุกองค์ประกอบ เท่ากับ 2.63 หรื อ 87.67%

ส่ วนที่ 1
สภาพปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์
ประวัติของคณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนให้ก่อตั้งในสมัยของอธิ การบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ โดยทาบทาม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธิ นาม เป็ น
ประธานโครงการจัดตั้ง ซึ่งมีแนวคิดให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ นสถาบันที่เป็ นเลิศ
ทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวและชุมชน
ที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรม สร้างงานวิจยั ที่มีคุณค่า เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ และมียทุ ธศาสตร์ที่จะทําให้เกิดผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเป็ นหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติ ที่
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ งที่ 10/2546 เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2546 โดยดํา เนิ น การในรู ป แบบ
หน่ ว ยงานนอกระบบราชการที่ เ น้น ความคล่ อ งตัว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพึ่ ง ตนเองมากที่ สุ ด โดยคณะ
แพทยศาสตร์ได้ดาํ เนิ นการจัดทําหลักสู ตร แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต (6 ปี ) ได้รับการรับรองหลักสู ตร(หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) จากแพทยสภาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549 และเปิ ดทําการเรี ยนการสอนนิสิตรุ่ นแรกใน
ปี การศึกษา 2549 นอกจากนี้ ยงั ได้รับโอนหลักสู ตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากคณะเภสัช
ศาสตร์มาไว้ในคณะแพทยศาสตร์ และดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน ตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2547
ปั จจุบนั คณะแพทยศาสตร์ มีศูนย์กลางบริ หารจัดการตั้งอยู่ในบริ เวณมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ใน
เมือง เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย อาคาร
ศูนย์บริ การทางการแพทย์ และกลุ่มอาคารสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
3 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549) หลักสู ตร 6 ปี , หลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2550) หลักสู ตร 4 ปี
และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 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 ด
ให้บริ ก ารตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม 2547 และศู น ย์บริ ก ารทางการแพทย์ (เขตพื้ น ที่ ใ นเมื อ ง) ณ อาคาร
ศูนย์บริ การทางการแพทย์ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปิ ดให้บริ การ
ตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549
2. การบริ การทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 แห่ ง คือ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ อาคาร
คลิ นิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เริ่ มเปิ ด
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ให้บริ การตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2549 โดยให้บริ การตรวจรักษาโรคตามหลักสู ตรภูมิปัญญาแพทย์แผน
ไทย ซึ่ งรวมทั้ง การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร หัตถบําบัด การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการผลิตยาสุ มนไพร
ตามตํารับยาไทย
ในปี งบประมาณ 2551 คณะแพทยศาสตร์ ได้รั บ งบประมาณ เพื่ อ ก่ อ สร้ า งศู น ย์เ อกซเรย์
คอมพิว เตอร์ และอาคารสํานักงานคณะและโรงพยาบาล ขนาด 50 เตี ยง เป็ นอาคาร 12 ชั้น ต่ อมาใน
ปี งบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมให้ดาํ เนิ นการสร้างอาคาร 9 ชั้นอีก 1 อาคาร เพื่อขยายเป็ น
โรงพยาบาล และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ฝึกงานของนิสิตทางด้าน Preclinic พร้อมอาคารที่พกั อาศัยของบุคลากรใน
การเตรี ยมแผนพัฒนาบุคคลและแผนพัฒนาคณะ ในระยะเริ่ มต้น 2547-2552 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อาคาร สํานักงาน สถานที่ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ การวางรากฐานของการศึกษาหลักสู ตรเบื้องต้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ เกณฑ์การรับ และคัดเลือกผูเ้ รี ยน ตลอดจนการเตรี ยมการเพื่อให้บริ การแก่ประชาชน ในแผน
ระยะต่อมา 2553-2556 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างผลงานทางวิชาการ และงานวิจยั ให้เป็ น
ที่ประจักษ์ เป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ รวมทั้งร่ วมมือกับ องค์กรภายนอกและชุมชนโดยรอบ ในการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างผลงานวิชาการ งานวิจยั และกระจายการให้บริ การวิชาการด้วยการแพทย์
และสาธารณสุ ขสู่ ชุมขนทุกระดับ อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยยึดแนวทางการพัฒนาให้เป็ นองค์กรที่มี
ความซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินยั ใส่ ใจคุณภาพ เป็ นองค์กรที่พ่ งึ ตนเองและชี้แนะสังคม ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา
ผูม้ ีปัญญา พึงเป็ นอยูเ่ พื่อสุ ขภาพมหาชน

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็ นสถาบันที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัว และแพทย์แผนไทยประยุกต์

พันธกิจ
1. ผลิตแพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และพัฒนากําลังคนทางด้านการแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพือ่ ตอบสนองความต้องการแพทย์ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยงั
ขาดแคลนแพทย์อยูอ่ ีกมาก
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบบริ การทางการแพทย์ การ
สาธารณสุ ขของประเทศ ซึ่งเน้นการบริ การประชาชน ครอบครัว และชุมชนในระดับปฐมภูมิ
3. เป็ นแหล่งผลิตองค์ความรู ้และวิจยั ทางการแพทย์ การสาธารณสุ ขในการป้ องกันโรค การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ การรักษาโรคและการฟื้ นฟูสภาพ ให้กบั ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และของ
ประเทศ
4. ให้บริ การวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข รวมทั้งประชาชน ชุมชน
และสังคม
5. ดําเนิ นการด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนของ
คณะแพทยศาสตร์
6. รับนโยบายของรัฐที่จะให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมาปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์
1. ผลิตแพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและบุคลากร
ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับแนวคิดปฏิรูประบบบริ การทางการแพทย์การสาธารณสุ ขของประเทศ
2. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขในการป้ องกันโรค การสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ การรักษาโรค และการฟื้ นฟู สภาพให้กบั ประชาชน
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3. บริ การวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุ ข รวมทั้งประชาชน ชุมชน และสังคม
4. อนุรักษ์ และพัฒนาการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการภายใต้หลักการบริ หารจัดการที่ดี และตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์
เพื่อให้การดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ดําเนินไปตามหลักปรัชญา วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์จึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
คณะ ให้สาํ เร็ จตามพันธกิจที่กาํ หนดไว้ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต แพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักเวชกิจ
ฉุ กเฉิ น วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และมหาบัณฑิ ต ดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต ผูเ้ ชี่ ยวชาญสาขาวิชาชี พ เพื่อให้มีความรู ้
คุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม และมีเจตคติที่ดีในการให้บริ การทางด้านสุ ขภาพแก่ประชาชน
สํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 มี ก ลยุ ท ธ์ ที่ จ ะนํา ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ตามเป้ าหมายหรื อเป้ าประสงค์
ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการด้าน
สุ ขภาพของประเทศโดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนและให้มีวิชา
เวชจริ ยศาสตร์ในทุกหลักสูตร
กลยุทธ์ ที่ 1.2 จัด การเรี ยนการสอนที่ หลากหลาย โดยเน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเน้น
การศึกษาด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความสามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทั้ง 7 ข้อตามเกณฑ์ของ สกอ. รวมถึงอาจารย์แพทย์ใน
โรงพยาบาลร่ วมผลิตแพทย์
กลยุท ธ์ ที่ 1.4 มี ร ะบบและกลไกการหาสถานที่ สํา หรั บ ฝึ กทัก ษะและความรู ้ สํา หรั บ
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเวชกิจฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ 1.5 มีระบบประสานงาน กับวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสุ รินทรและโรงพยาบาล
ขอนแก่น ในการจัดการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรมหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
กลยุทธ์ ที่ 1.6 มี ระบบและกลไกความร่ ว มมื อของสถานบริ การที่ ไ ด้รับการรั บรองจาก
กระทรวงสาธารณสุ ขสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนสาขาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
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กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนากิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรในการสร้ างศักยภาพ ทักษะชี วิตของนิ สิต
ทางด้า นวิช าการ ความสมดุ ลทางร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปัญญา ความดี งาม
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุท ธ์ ที่ 1.8 พัฒ นากระบวนการคัด เลื อ กผูเ้ รี ย นให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
หลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 1.9 มี ระบบและกลไกการบริ หารการศึกษาที่ดีรวมทั้งศูนย์แพทยศาสตร์ ศึกษา
คลินิกของโรงพยาบาลร่ วมผลิต
กลยุทธ์ที่ 1.10 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา ให้ได้ตามเกณฑ์ สกอ.
กลยุทธ์ที่ 1.11 จัดให้มีสวัสดิการ ทุนการศึกษา และปรับปรุ งบรรยากาศให้เอื้ออํานวยต่อ
การศึกษาของนิสิต
กลยุทธ์ที่ 1.12 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.13 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1.14 พัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชกิจ
ฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ 1.15 พัฒ นาหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการแพทย์แ ผนไทย
ประยุกต์
กลยุทธ์ที่ 1.16 พัฒ นาหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
กลยุทธ์ที่ 1.17 พัฒ นาหลัก สู ต รการศึ ก ษาฝึ กอบรมผูเ้ ชี่ ย วชาญ สาขาแพทย์เ วชศาสตร์
ครอบครัว
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การส่ งเสริ มกระบวนการวิจยั และพัฒนา องค์ความรู ้ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถนําไปใช้
แก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและการศึกษาของสังคมได้ กลยุทธ์ที่จะนําไปสู่ความสําเร็ จดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพการทําวิจยั และการค้นคิดสิ่ งประดิ ษฐ์ของอาจารย์ นักวิจยั
และนิสิตทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู งขึ้น รวมทั้งสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มศักยภาพการบริ หารทรัพยากรและเงินทุนสนับสนุ นการวิจยั และการค้น
คิดสิ่ งประดิษฐ์
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กลยุทธ์ที่ 2.3

กลยุทธ์ที่ 2.4

ส่ งเสริ มการวิจยั ของสถาบัน (เช่น การบริ หารจัดการ การเรี ยนการสอน การ
วัดผล การพัฒนานิ สิต การจัดการสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยในการ
ทํางาน)
ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาร่ วมระหว่างสาขาวิชา (Interdisciplinary research)
และ/หรื อระหว่างศูนย์การวิจยั ต่างๆ (multi-research centers) โดยการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนและองค์ก รภาครั ฐ -เอกชน เพื่ อ แก้ปั ญ หาท้อ งถิ่ น หรื อ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การบริ การวิชาการที่เป็ นการสร้างเสริ ม ความรู ้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับ
สุ ขภาพของประชาชนและบุคลากรด้านการแพทย์การสาธารณสุ ขที่ถูกต้อง พร้อมทั้งยกระดับองค์กรให้เป็ น
ศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์ที่จะนําไปสู่ความสําเร็ จดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริ การวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3.2 จัดให้มีการบริ การวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรื อนานาชาติ ที่ตรงกับ
ความต้องการและแก้ปัญหาสุ ขภาพอนามัยของชุมชนและนําไปสู่ การพึ่งพา
ตนเองได้
กลยุทธ์ที่ 3.3 มีการผลิตสื่ อในรู ปแบบต่างๆและสื่ อสารสนเทศทางการบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.4 ร่ วมมือและประสานงานกับองค์ท้ งั ภาครั ฐและเอกชน ให้มีการพัฒนาการ
บริ การวิชาการอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่ งเสริ มให้มีกระบวนการ การจัดการความรู ้(KM: Knowledge Management)
เพื่อเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO: Learning Organization)
กลยุทธ์ที่ 3.6 การส่ งเสริ มนิสิตฝึ กงานวิชาชีพในชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การบริ การวิชาชีพด้านสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่ชุมชนที่รับผิดชอบโดยการ
บูรณาการ การแพทย์แผนปัจจุบนั และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 ป้ องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริ มสุ ขภาพ รักษาโรค และฟื้ นฟูสุขภาพทั้งใน
ระดับปั จเจคบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 รณรงค์เ พื่ อ ลดพฤติ ก รรมและปั จ จัย เสี่ ย งต่ า งๆต่ อ สุ ข ภาพในชุ ม ชนโดย
ประชาชนมีส่วนร่ วม
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กลยุทธ์ที่ 4.3
กลยุทธ์ที่ 4.4

ให้บริ การด้านสุ ขภาพโดยใช้ระบบเครื อข่ายในการบริ การและการจัดการการ
เรี ยนรู ้
ส่ งเสริ มการบริ บาลสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนด้วยสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การอนุรักษ์ ทํานุบาํ รุ ง ส่ งเสริ ม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ ใส่
ใจสิ่ งแวดล้อม กลยุทธ์ที่จะนําไปสู่ความสําเร็ จดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปลูกฝั งและสร้ างความภาคภู มิใจในการศึ กษาและวิจยั การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ให้แก่บุคลากร นิสิต และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 5.2 เผยแพร่ และดํารงไว้ซ่ ึ งศิ ลปวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดี งามของท้องถิ่ น
ร่ วมกับชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างบรรยากาศและความภาคภูมิใจในการส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
และปลูกฝังค่านิยมไทยภายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.4 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึ กในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน
กลยุทธ์ที่ 5.5 การจัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภายใต้แนวปฏิบตั ิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักธรรมาภิบาล โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง และยัง่ ยืน เพื่อให้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวตั น์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 6.1 บริ หารจัดการองค์กรตามแนวปฏิบตั ิเศรษฐกิจพอเพียงที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรและประชาชน
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาระบบและกลไกการป้ องกัน การร้องเรี ยน และป้ องปรามการทุจริ ตและ
การประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒ นาระบบและกลไกด้า นการบริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพและความเสี่ ย งอย่า ง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบและกลไกการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ที่ 6.5 พัฒนาระบบและกลไกด้านกายภาพสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาระบบและกลไกประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 6.7 พัฒนาระบบการคัดเลือก สรรหาและการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 6.8 พัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีคุณภาพและทันสมัย
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กลยุทธ์ที่ 6.9
กลยุทธ์ที่ 6.10
กลยุทธ์ที่ 6.11
กลยุทธ์ที่ 6.12
กลยุทธ์ที่ 6.13
กลยุทธ์ที่ 6.14

พัฒนาระบบและเกณฑ์การให้ความดี ความชอบของบุคลากรที่ยุติธรรมโดย
ทุกคนยอมรับและมีส่วนร่ วม
ส่ งเสริ มให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับบุคลากร
ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากร และการศึกษาต่อ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินยั ใส่ ใจคุณภาพ มีความสุ ขใน
การทํางาน และภาคภูมิใจในองค์กร
พัฒนาระบบการคลังและการพัสดุให้มีความคล่องตัว โปร่ งใส และตรวจสอบ
ได้
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพียงพอและทันสมัย

ที่มา : 1. แผนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2547-2552
2. แผนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553-2556
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ทีต่ ้งั
อาคารศูนย์บริ การทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง)
ถนน นครสวรรค์ ตําบล ตลาด อําเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4371-2992 โทรสาร 043-712-991
สี ประจําคณะ สี เขียว
โครงสร้ างการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ เป็ นหน่ วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริ หารงานนอกระบบ
ราชการ มีกลุ่มงานสําคัญๆ 4 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานวิชาการ / วิจยั / และกิจการนิ สิต : ซึ่ งรับผิดชอบงานด้านวิชาการ การเรี ยนการสอน
การวิจยั กิจการนิสิต การบริ การวิชาการ และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเป็ นหลัก
2. กลุ่มงานการบริ หารจัดการ ซึ่ งอยูใ่ นสํานักงานคณบดี : ทําหน้าที่วางแผนสนับสนุ น ส่ งเสริ ม
และประสาน การดําเนิ นงานตามภารกิ จต่างๆของหน่ วยงาน เพื่อให้ภารกิ จตามกลยุทธ์ต่างๆสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย
3. กลุ่มงานศูนย์บริ การทางการแพทย์ (แผนปั จจุบนั ) : รับผิดชอบให้บริ การทางการแพทย์และการ
สาธารณสุ ขแก่ประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งบุคลากรและนิ สิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย ในบริ บทของ
การรักษา-การป้ องกันโรค การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย
4. กลุ่มงานศูนย์บริ การทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หรื อคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์) ให้
การรักษาโรค สร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค ตามแนวภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมทั้งการผลิตยา
และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ที่มา : 1. การจัดองค์กร ในแผนพัฒนาคณะระยะ 5 ปี 2553-2556
2. คําสัง่ คณะมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีรับผิดชอบ
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โครงสร้ างการบริหารองค์กร
แผนภูมิองค์กร (Organization Chart)
คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ ายวิชาการ / กิจการนิสิต

สํานักงานคณบดี

- บัณฑิตศึกษา
- งานธุรการ
- งานวิชาการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิจยั
- งานบัญชี
- งานประกันคุณภาพ
- งานการเงิน
-งานกิจการนิสิต
- งานพัสดุ
- งานเวชนิทศั น์และ
- งานบุคคล
คอมพิวเตอร์
- งานวิเทศสัมพันธ์
- กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ - งานประชาสัมพันธ์
- กุมารเวชศาสตร์
- งานอาคารสถานที่
และยานยนต์
- สูตินรี เวชฯ
- ออร์ โธปิ ดิกส์
- โสต ศอ นาสิ ก
- จักษุวทิ ยา
- ศัลยศาสตร์
- อายุรศาสตร์
- จิตเวชศาสตร์
- กายภาพบําบัด (เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู)
- วิสัญญีวทิ ยา
- รังสี วทิ ยา
- นิติวทิ ยา
- เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว
- กลุ่มสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
- หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์
- เวชกรรมไทยประยุกต์
- เภสัชเวชกรรมไทยประยุกต์
- ผดุงครรภ์

-

ศูนย์ บริการทางการแพทย์

ศูนย์ บริการแพทย์ แผนไทย

งานพยาบาล
งานเภสัชกรรม
งานเวชระเบียน
งานทันตกรรม
งานจ่ายกลาง
งานกายภาพบําบัด
งานรังสี วทิ ยา
กลุ่มงานแพทย์

- งานบริ การแพทย์แผนไทย
- งานผลิตยาและ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
- งานบริ การแพทย์ทางเลือกและ
แพทย์แผนตะวันออก
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แผนภูมิการบริหาร (Administrative Chart)

คณบดี
คณะกรรมการวิจัยและตํารา

คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดี
คณะกรรมการวิชาการประจําสาขา

เลขานุการคณะ

ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้ างาน

หัวหน้ าหน่ วย

12
รายชื่อคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศ.นพ.สมพร โพธินาม
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศ.นพ.เฉลิม วราวิทย์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
อ.นพ.วิทยา จารุ พนู ผล
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม
ที่ปรึ กษา
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
ที่ปรึ กษา
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ที่ปรึ กษา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย
ประธานกรรมการ
5. นายแพทย์วิทยา จารุ พนู ผล
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการ
7. นายแพทย์รัฐ สอนสุ ภาพ
กรรมการ
8. นางสาวปิ ยาภรณ์ แสนศิลา
กรรมการ
9. นางสาวอําภา คนซื่อ
กรรมการ
10. นายอดิสรณ์ คงคํา
กรรมการ
11. นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
กรรมการ
12. นายวรวิทย์ แสนผาลา
กรรมการ
13. นางสาวพัชรี ภรณ์ ไชยฮะนิจ
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม
ที่ปรึ กษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย
ประธานกรรมการ
3. นางณัฐนันท์
มาบุญธรรม
กรรมการ
4. นางสาวสุ กญั ญา ครุ ฑไชยันต์
กรรมการ
5. นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
กรรมการ
รัตนโรจนกุล
กรรมการ
6. นางสาวอาทิตยา
7. นางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา
กรรมการ
8. นางสาวบุณฑริ กา หวานอารมณ์
กรรมการ
9. นายพนม
ลงนาม
กรรมการ
10. นายวรวิทย์
แสนผาลา
กรรมการ
11. นายกฤตชยญ์
ไชยคําภา
กรรมการ
12. นางสาวพัชรี ภรณ์ ไชยฮะนิจ
กรรมการและเลขานุการ
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ข้ อมูลพืน้ ฐานคณะแพทยศาสตร์
(สําหรับวงรอบการประเมินปี การศึกษา 2551)
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
ตัวบ่งชี้ตามคํารับรองปฏิบตั ิราชการปี งบประมาณ 2550 จํานวน 82
ตัวชี้วดั
ผลการปฏิบตั ิงานสําเร็ จตามเป้ าหมาย
64
ตัวชี้วดั
บุคลากร
1) สายวิชาการ
- อาจารย์ประจํา รวมลาศึกษาต่อ
จํานวน
40 คน
- อาจารย์ประจํา ที่อยูป่ ฏิบตั ิงานจริ ง
จํานวน
21 คน
- อาจารย์ประจํา ที่ลาศึกษาต่อ
จํานวน
19 คน
ตําแหน่ งทางวิชาการ
- อาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน
- อาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์ 4 คนและผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 1 คน
วุฒิการศึกษา
- วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า จํานวน
14 คน
- วุฒิปริ ญญาโท
จํานวน
5 คน
- วุฒิปริ ญญาตรี
จํานวน
21 คน
2) สายสนับสนุน
- จํานวน 38 คน
นิสิตปัจจุบัน ศิษย์ เก่า และการเรียนการสอน
นิสิตปัจจุบัน
- แพทยศาสตรบัณฑิต 3 ชั้นปี
จํานวน 144 คน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 ชั้นปี
จํานวน 192 คน
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุ ขภาพ 2 ชั้นปี
จํานวน 10 คน
- ปรัชญาดุษฎีบณ
- จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทุกสาขาวิชา (FTES) 141.39
ศิษย์ เก่า
- แพทยศาสตรบัณฑิต (ยังไม่มีนิสิตสําเร็ จการศึกษา)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
จํานวน 196 คน
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุ ขภาพ (ยังไม่มีนิสิตสําเร็ จการศึกษา)
- นิสิตและศิษย์เก่าในรอบ 5 ปี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องจํานวน 13 คน

15
จํานวนหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนและจํานวนนิสิตในหลักสู ตรต่ างๆ
ในรอบปี การศึกษา 2551
ลําดับ
หลักสู ตร
ระดับ
จํานวนนิสิต (คน)
1 แพทยศาสตรบัณฑิต
ป.ตรี
ชั้นปี ที่ 1 48
ชั้นปี ที่ 2 48
ชั้นปี ที่ 3 48
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ป.ตรี
ชั้นปี ที่ 1 34
(แพทย์ แผนไทยประยุกต์ )
ชั้นปี ที่ 2 88
ชั้นปี ที่ 3 70
3
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ป.เอก
ชั้นปี ที่ 1 4
(วิทยาศาสตร์ สุขภาพ)
ชั้นปี ที่ 2 6

รวม
144

192

10

จํานวนอาจารย์ และวุฒิการศึกษาแยกตามสาขา ในรอบปี การศึกษา 2551
ตําแหน่ งวิชาการ
ศ. รศ. ผศ.
อ.

สาขา

อยู่ปฏิบตั ิงานจริง

ลาศึกษาต่ อ

รวม

แพทย์แผนไทยประยุกต์
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

4
1
-

2
-

6
1
-

-

-

-

6
1
-

5

2

7

-

-

-

7

2
1
13
16
21

13
3
1
17
19

15
4
14
33
40

2
2
2

1
3
4
4

1
1
1

15
3
8
26
33

รวม
แพทยศาสตร์
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
รวม 2 สาขา

ทีม่ า : งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การเงินและงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 2551 (ข้ อมูล ณ 30 กันยายน 2551)
งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

งบประมาณ

การศึกษา
ปกติ

งบ
ดําเนินงาน

งบลงทุน

หมายเหตุ

ผลิตแพทย์เพิม่

รวม

ป.ตรี

ศูนย์บริ การ

บัณฑิตศึกษา

ศูนย์บริ การ

ศูนย์บริ การแพทย์

ทางการแพทย์

แผนไทยประยุกต์

รวมทั้งสิ้ น
รวม

ได้รับ
จัดสรร

1,902,170.00

33,600,000.00

35,502,170.00

3,853,722.36

274,607.66

4,388,000.00

363,000.00

8,879,330.02 44,381,500.02

จ่าย

1,899,113.15

20,099,755.31

21,998,868.46

3,416,686.81

113,539.00

4,106,019.57

362,009.30

7,998,254.68 29,997,123.14

คงเหลือ
ได้รับ
จัดสรร

3,056.85

13,500,244.69

13,503,301.54

437,035.55

161,068.66

281,980.43

990.70

881,075.34

14,384,376.88

425,000.00

24,400,000.00

24,825,000.00

-

-

-

-

-

24,825,000.00

จ่าย

417,600.00

417,600.00

-

-

-

-

-

417,600.00

คงเหลือ

7,400.00

24,407,400.00

-

-

-

-

-

24,407,400.00

24,400,000.00

งบประมาณเงินผลิตแพทย์เพิ่ม สามารถใช้ได้จนถึง ปี งบประมาณ 2552

ทีม่ า : งานและนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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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 แผนการ
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบตั ิการประจําปี
ให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ ชาติ
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเป้ าหมายของแต่ละตัว บ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็ จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์ เป้ าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มใน อนาคตอย่างสมํ่าเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินงานไม่ครบ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 5-6 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
แรก
ผลการดําเนินงาน
ในปี งบประมาณ 2551 คณะแพทยศาสตร์ มีผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
คือ
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1. คณะแพทยศาสตร์ได้กาํ หนดปรัชญา ปณิ ธาน (1.1 - 1) และทบทวนความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3-6 เมษายน 2552 โดยใช้การ
ประชุมสัมมนาปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิต (1.1 - 2) แล้วเผยแพร่ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบทัว่
กัน (1.1 - 3)
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ ได้วิเคราะห์จุด
แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) (1.1 - 4)
แล้วนํามาพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์ (Strategy) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
เป้ าประสงค์ (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) (1.1 - 5) และแผนการปฏิบตั ิราชการประจําปี และ
แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) ประจําปี 2551 รวมทั้งการจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานประจําเดือน
และปี (1.1 - 6) ให้สอดคล้องกัน และชัดเจน ครอบคลุมภารกิจการเรี ยนการสอน การวิจยั การ
บริ การวิชาการแก่สังคม การให้บริ การทางการแพทย์ การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และการ
บริ หารจัดการ โดยนําเสนอผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะฯ และคณะกรรมการคณะ
แพทยศาสตร์ (1.1 - 7) ทั้งนี้โดยยึดตามนโยบายและแผนพัฒนาของชาติและภาระกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ของการดําเนินงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดย
ผนวกใช้ตวั บ่งชี้ของ สกอ. สมศ. กพร. และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนดขึ้น และ
กําหนดเป้ าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนทุก
ภารกิจทั้งการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และการ
บริ หารจัดการ (1.1 - 8)
4. มีการดําเนินการตามแผนของภารกิจการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการแก่
สังคม การให้บริ การทางการแพทย์ การทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และการบริ หารจัดการ (1.1 - 9)
ได้ร้อยละ 80, 57.14, 50, 43.59, 42.86 ตามลําดับ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานอิงตามตัวบ่งชี้ประเมินผลการ
ดําเนินงาน และเสนอรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน (1.1 – 10)
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้ าประสงค์
เป้ าหมายกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต (1.1 - 11)
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุ งกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
เพื่อรายงานผลการติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะแพทยศาสตร์ (1.1 - 12)
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การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.............3............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1.1 - 1 : ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์
1.1 - 2 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การทบทวนและจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
(Action Plan) ประจําปี 2551
1.1 - 3 : เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1.1 - 4 : คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทบทวนและจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
(Action Plan) ประจําปี 2551
1.1 - 5 : สรุ ปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1.1 - 6 : แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 และแผนปฏิบตั ิงาน
(Action Plan) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
1.1 - 7 : วาระการประชุมคณะกรรมการบริ หาร (การเสนอแผนกลยุทธ์)
1.1 - 8 : แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตัวชี้วดั )
1.1 - 9 : สรุ ปผลการติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan)
ปี 2551 รอบ 5 เดือน
1.1 -10 : รายงานผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน
1.1 -11 : ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน เป้ าประสงค์
เป้ าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
1.1 – 12: วาระการประชุมคณะกรรมการบริ หาร คณะแพทยศาสตร์ (รายงานผล กพร.
รอบ 6 เดือน)
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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
คณะแพทยศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อกําหนดแผนปฏิบตั ิราชการ ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะฯ เสนอต่อผูบ้ ริ หารรับทราบทุก 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน โดยปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 มีตวั ชี้วดั ทั้งสิ้ น 82 ตัวชี้วดั บรรลุเป้ าหมายจํานวน 66
ตัวชี้วดั คิดเป็ นร้ อยละ 80.49 ของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนด (1.2 1)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........2..............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
1.2 – 1 : เอกสารรายงานผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
รอบ 12 เดือน ของคณะแพทยศาสตร์
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องค์ ประกอบ 2 การเรียนการสอน : จํานวน 13 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
(ไม่ ขอประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 2.9, 2.10, และ 2.11)
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 งหลักสูตร ให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่ อง
4. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปี การศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตร
ที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ร้อยละของ
บัณฑิตที่ทาํ งานตรงสาขา
5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ ง
หลักสู ตรและหรื อปรับปรุ งระบบและกลไกการบริ หารหลักสู ตร
6. หลักสู ตรที่เปิ ดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเรื่ อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจยั (ปริ ญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และปริ ญญาเอก) ที่
เปิ ดสอนมีจาํ นวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินงานไม่ครบ 5 ข้อ มีการดําเนินงานครบ 5 ข้อ
มีการดําเนินงานครบ 6 ข้อ
แรก
แรก
แรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ เพื่อดูแลในเรื่ องของระบบและ
กลไกการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามแต่ละหลักสู ตร (2.1-1) โดยในแต่ละหลักสู ตรจะมี
การกําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ชดั เจน (2.1-2) มีการกําหนด
แผนการรับนิสิตและดําเนินตามแผนการรับนิสิตที่คณะแพทยศาสตร์กาํ หนด (2.1-3) ซึ่ งมีการ
รายงานผลการดําเนินงานจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละหลักสู ตรให้คณะกรรมการบริ หารคณะ
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แพทยศาสตร์ ทราบ เป็ นประจําทุกปี การศึกษา (2.1-4) และนําผลการรายงานมาวิเคราะห์เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมสําหรับการดําเนินงานจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละหลักสู ตร ในปี การศึกษา
ต่อไป (2.1-5) โดยหลักสู ตรทุกหลักสู ตรที่คณะแพทยศาสตร์เปิ ดสอนผ่านการรับรองของสภา
มหาวิทยาลัยลัยรวมถึงคณะกรรมการวิชาชีพ (2.1-7, 2.1-8) ซึ่ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และอยูใ่ น
ระหว่างการอนุมตั ิของ สกอ. (2.1- 6)
อนึ่งในรอบปี การศึกษา 2551 คณะแพทยศาสตร์จะเปิ ดหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เวชกิจฉุกเฉิ น) รับนิสิตในปี การศึกษา 2553 โดยได้ต้ งั คณะกรรมการศึกษา และร่ างหลักสู ตร
ขึ้นมา (2.1-9) เพื่อดําเนินการต่อไป โดยได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ ความพร้อม ความ
ต้องการของบัณฑิต เป้ าหมาย จํานวนอาจารย์ สถานที่ การเรี ยนการสอน ฯลฯ ของหลักสู ตร
ร่ วมกับศูนย์สาธารณสุ ขสิ รินธร ศูนย์เวชกิจฉุกเฉิ นแห่งชาติ (2.1-10)
สําหรับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีเฉพาะระดับปริ ญญาเอกเพียง 1 หลักสู ตร และเป็ นหลักสู ตร
ที่เน้นการวิจยั 100% (นิสิตทุกคนต้องทําวิจยั เท่านั้น) (2.1-11, 2.1-12)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน….. 3……คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.1 - 1 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะแพทยศาสตร์
2.1 - 2 : วัตถุประสงค์หลักสู ตรแต่ละหลักสู ตร
2.1 - 3 : แผนการรับนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์
2.1 - 4 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะแพทยศาสตร์
2.1 - 5 : สรุ ปผลการรับนิสิตใหม่
2.1 - 6 : มติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามและหนังสื อรับรองหลักสู ตรของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.1 - 7 : เอกสารรับรองมาตรฐานหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา
2.1 - 8 : เอกสารรับรองมาตรฐานหลักสู ตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ จาก
คณะกรรมการวิชาชีพ
2.1 - 9 : คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่ างหลักสู ตร
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เวชกิจฉุกเฉิ น)
2.1 - 10 : รายงานการประชุมร่ วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์กบั ผูแ้ ทนจากกระทรวง
สาธารณสุ ข (ศูนย์เวชกิจฉุกเฉิ น และ ศูนย์สาธารณสุ ขสิ รินธร จ.ขอนแก่น)
2.1 - 11 : หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ 2549
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2.1 - 12 : ผลการสอบ Research proposal นิสิตปริ ญญาเอก รุ่ นที่ 1 จํานวน 6 คน

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 ของการจัด
การศึกษาทุกหลักสู ตร
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุก
หลักสูตร
3. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทุกหลักสูตร
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
5. มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ ผูเ้ รี ยนและอิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนทุกหลักสู ตร
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและสิ่ ง สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ ทุกหลักสู ตร
7. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินงานไม่ครบ 5 ข้อ มีการดําเนินงานครบ 5 ข้อ
มีการดําเนินงานครบ 6 ข้อ
แรก
แรก
แรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ ได้จา้ งผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนแพทยศาสตร์ ในระดับชาติ
และนานาชาติ มา 2 ท่าน คือ ศ.นพ. เฉลิม วราวิทย์ และ รศ.นพ. กิ จประมุข ตันตยาภรณ์ เพื่อมา
สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล โดยได้
จัดทําโครงการ การเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรี ยน (2.2-1 , 2.2-2) ซึ่ งมีรูปแบบ
การเรี ยนรู ้ การสอน ตลอดจน การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรี ยนการสอนผ่านสื่ อ
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cyber class (2.2-3) การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการวิชาชีพ (รู ปภาพ การฝึ กของนิ สิต
แพทย์ และนิ สิตแพทย์แผนไทยประยุกต์) ในโรงพยาบาลและในชุมชน (2.2-7) การอภิปรายกลุ่ม
การนําเสนอผลงานที่ได้รับให้ไปศึกษาค้นคว้าหรื อฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
(การนําเสนอในวิชาเรี ยนของนิสิตแพทย์ปี 3 และนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี ที่ 4 ในรายวิชา
ฝึ กงานชุมชน) นอกจากนั้น แต่ละรายวิชามีประมวลรายวิชา มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการ
วัดผลที่ชดั เจน (2.2-4 , 2.2-5) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสําหรับในชั้นปี ที่ 4 นิสิตต้องทํา
โครงการวิจยั 1 โครงการ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยนระดับปริ ญญาตรี (2.2-8)
สําหรับสื่ ออื่นๆที่จดั ไว้สาํ หรับการเรี ยนการสอน เช่น E-book, E-learning, program การ
เรี ยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ห้องคอมพิวเตอร์ สําหรับนิสิต audiovisual aids ต่างๆ ที่หน่วยงาน
เวชนิทศั น์ดูแลและผลิตเพื่อการเรี ยนการสอน (2.2-9) เมื่อเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนแต่ละรายวิชา
มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับคุณภาพการเรี ยน
การสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน (2.2-6) แล้วรายงานผลการประเมินให้คณบดีและผูส้ อนทราบ
(2.2-10)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน….. 3……คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.2 - 1 : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการแก่อาจารย์แพทย์เพื่อการสอนนิสิต
แพทย์ ปี ที่ 3 ครั้งที่ 2
2.2 - 2 : โครงการอบรมการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 - 3 : ตัวอย่างรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนใน Cyber class
2.2 - 4 : ประมวลรายวิชาที่ช้ ีแจงถึงการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
2.2 - 5 : ประมวลรายวิชาที่ช้ ีแจงถึงการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา
2.2 - 6 : ตัวอย่างแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนและผลการประเมิน
2.2 - 7 : รายงานการเรี ยนการสอนรายวิชาสุ ขภาพชุมชน ชุมชนบ้านดงแดง
อ. จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
2.2 - 8 : หลักสู ตร วิทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แผนไทยประยุกต์)
2.2 - 9 : โปรแกรม E-book , E-learning และการเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2.2 - 10 : จดหมายแจ้งผลการประเมินรายวิชาไปยังคณบดีและผูส้ อน
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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 พัฒนาและ
ปรับปรุ งหลักสูตรทุกหลักสู ตร
2. มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่นาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิได้
จริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูร้ ู ้ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกหลักสูตร
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กาํ หนดและไม่กาํ หนดในหลักสู ตรโดยความ
ร่ วมมือกับองค์การหรื อหน่วยงานภายนอก
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินงานไม่ครบ 4 ข้อ มีการดําเนินงานครบ 4 ข้อ
มีการดําเนินงานครบ ทุกข้อ
แรก
แรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายชัดเจนในการเชิญ ผูร้ ู ้ ผูท้ รงคุณวุฒิ และมีชื่อเสี ยงเกียรติยศ
เป็ นที่ยอมรับ จากภายนอกมาเป็ นคณะกรรมการประจําคณะ (2.3-1) ซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย
กํากับดูแล ติดตามการบริ หารงานของคณะ จัดให้มีโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้และทักษะไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ งในชุมชนร่ วมกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิทอ้ งถิ่น หรื อปราชญ์ชาวบ้าน ขณะเดียวกันก็เรี ยนรู ้จากชุมชนและท่านเหล่านั้นด้วย (2.3-2)
มีการจัดกิจกรรมร่ วมกันไม่วา่ จะเป็ นโครงการทางวิชาการ โครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยการ
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม (2.3-5) ซึ่งรวมทั้งที่เป็ นโครงการที่กาํ หนด และไม่ได้กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
โดยความร่ วมมือกับองค์กรและชุมชนภายนอก (2.3-3) ตัวอย่างเช่น การดึงครอบครัวในชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการเป็ นผูป้ กครองนิสิตแพทย์ ชั้นปี ที่ 2-3-4 ทุกคน (2.3-6) เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็ จมี
การตรวจสอบและประเมินกิจกรรมต่างๆ (2.3-4) ในส่ วนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการมีส่วน
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ร่ ว มขององค์ก รภายนอกนั้น ได้เ ชิ ญ องค์ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาประชุ ม สั ม มนา เพื่ อกํา หนดมาตรการและ
แผนการฝึ กงานของนิ สิตในโรงพยาบาลในปี ต่อไป การประชุมปรึ กษาหารื อและวางแผนการเรี ยนการ
สอนและปรั บ ปรุ งการเรี ยนการสอนนิ สิ ต แพทย์ช้ ัน ปี ที่ 4 กับ โรงพยาบาลร่ วมผลิ ต 2 แห่ ง คื อ
โรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด (2.3-7) ตลอดจนการปฏิบตั ิต่างๆในเรื่ องจํานวนและ
คุ ณวุฒิอาจารย์ จํานวนรั บนิ สิตแพทย์แผนไทย ให้เป็ นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการรั บรอง
มาตรฐานหลักสู ตร (2.3-8, 2.3-9, 2.3-10)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.3 - 1 : คําสั่งแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่ วมเป็ นกรรมการคณะแพทยศาสตร์
2.3 - 2 : โครงการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน รายงานการฝึ กภาคสนามร่ วม 4 คณะ คือ คณะ
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุ ขศาสตร์
2.3 - 3 : Action plan
2.3 - 4 : สรุ ปผลการดําเนินโครงการ
2.3 - 5 : โครงการ/กิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกับชุมชนรอบๆคณะ (โครงการประเพณี สงกรานต์
สื บสานวัฒนธรรมไทย หรื อโครงการส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆ)
2.3 - 6 : โครงการ Family Medicine ของ ศ.นพ. เฉลิม วราวิทย์ (โครงการฝากลูกไว้กบั
พ่อแม่บุญธรรม)
2.3 - 7 : รายงานการประชุมร่ วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์กบั โรงพยาบาลร่ วมผลิต
2.3 - 8 : รายงานการรับรองมาตรฐานหลักสู ตรแพทยศาสตร์ปี 2550-2551
2.3 - 9 : จํานวนรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ในปี การศึกษา 2551 เหลือ 35 คน
2.3 - 10 : จํานวนและคุณวุฒิอาจารย์แพทย์แผนไทยที่ได้เพิ่มในปี การศึกษา 2551
(รวมทั้งผูท้ ี่กลับจากการศึกษาต่อ)
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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
8:1

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริ ญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริ ญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา

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
คณะแพทยศาสตร์ มีคณะกรรมการด้านนโยบายและแผน (2.4 – 1) เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลัง
และขออนุ มตั ิอตั ราตําแหน่ งอาจารย์เพิ่มเติม ซึ่ งในปั จจุบนั คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบตั ิงาน
จริ ง จํานวน 17.5 คน (2.4 – 2) มีจาํ นวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา เท่ากับ 16.07
(2.- 3) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100.87
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........1.........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.4 - 1 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายและแผน
2.4 - 2 : อาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ งช่วง 1 มิ.ย.51 - 31 พ.ค.52
2.4 - 3 : ค่า FTES
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ตัวบ่ งชี้ 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้ตวั เลขจํานวนอาจารย์ประจํา รวมทั้งที่ ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) และเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
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 น้อยกว่า
ละ 40-59
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5 หรือ
แต่
1. วุฒิปริ ญญาเอกมากกว่า หรื อเท่ากับ
1.วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5 ร้อยละ 60 และ
2.วุฒิปริ ญญาตรี มากกว่าร้อยละ 5
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (2.5 – 1) ซึ่ งปั จจุบนั
คณะแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ จํานวน 36.5 คน (2.5 – 2) แบ่งออกเป็ น
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
- มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีวฒ
จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.36
- มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.70
ุ ิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีวฒ
จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.53
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........1..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.5 - 1 : นโยบายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2.5 - 2 : รายชื่ออาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
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ตัวบ่ งชี้ 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐาน (ใช้ตวั เลขจํานวนอาจารย์ประจํา รวมทั้งที่ ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ) และเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ.
รศ. และศ. รวมกันอยู่
ระหว่างร้อยละ 1– 44
หรือ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ.
รศ. และศ. รวมกันอยู่
ระหว่างร้อยละ 45 - 69
แต่
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ.
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 30

คะแนน 2
คะแนน 3
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. 1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และศ.
และศ. รวมกันอยูร่ ะหว่าง ร้อย
รวมกันมากกว่า หรื อเท่ากับ ร้อยละ70
ละ 45 – 69 และ
และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้น 2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
ไปเท่ากับหรื อมากกว่า ร้อยละ
เท่ากับหรื อมากกว่า ร้อยละ 30
30
หรือ
1. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ.
และศ. รวมกันมากกว่า หรื อ
เท่ากับร้อยละ 70 และ
2. ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้น
ไปน้อยกว่าร้อยละ 30

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายส่ งเสริ มอาจารย์เข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (2.6 – 1) ใน
ปั จจุบนั คณะแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ จํานวน 36.5 คน (2.6 – 2) แบ่ง
ออกเป็ น
- อาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 5.48
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- มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.96
- มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อที่มีตาํ แหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.74
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........1..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.6 - 1 : นโยบายที่ส่งเสริ มอาจารย์เข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.6 - 2 : รายชื่ออาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
2.6 - 3 : รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
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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 ข้อ มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
แรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.7-1) และได้จดั ทําจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (2.7-2) ซึ่ง
คณะกรรมการวิชาชีพมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และควบคุมดูแลระบบใน
การดําเนินการกับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่วา่ ที่ผา่ นมายังไม่มีกรณี ละเมิดจรรยาบรรณเกิดขึ้นแต่
อย่างไร ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ เช่น กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่
แห่งชาติ วันสงกรานต์ ลดนํ้าดําหัวผูอ้ าวุโส จากชุมชนในเขตรับผิดชอบ (รู ปกิจกรรมสงกรานต์ หรื อ
โครงการ) รวมทั้งอาจารย์อาวุโส (2.7-3)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........3.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.7 - 1 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.7 - 2 : ตัวบทจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
2.7 - 3 : รู ปกิจกรรมสงกรานต์ หรื อโครงการส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆ
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ตัวบ่ งชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
2. มีกลไกการบริ หารวิชาการที่จะกระตุน้ ให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรี ยน
การสอน
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ด้านการเรี ยนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้านการ
เรี ยนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
5. มีการสร้างเครื อข่ายวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3-4 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ดา้ นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน และมีกลไกการบริ หารวิชาการที่จะกระตุน้ ให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้าน
การเรี ยนการสอน (2.8-1) อีกทั้งมีแหล่งทุนสนับสนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา (2.8-2) มีการประชุ มวิชาการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็ นเวทีแห่ งการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้แนวทางการทํางานวิจยั ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเชิ งวิชาการและการเรี ยนการสอน การคิดค้นตําหรับยา
ใหม่ๆ (2.8-3) ซึ่งมีองค์กรและสถาบันต่างๆเข้าร่ วมประชุมจํานวนมาก
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน............. 3 ..............คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.8 - 1 : คําสั่งคณะกรรมการวิจยั และตํารา คณะแพทยศาสตร์
2.8 - 2 : แผนงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั คณะแพทยศาสตร์
2.8 - 3 : เอกสารการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ประจําปี 2551
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ตัวบ่ งชี้ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่ งชี้ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่ งชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

ไม่ ขอรับการประเมิน

ตัวบ่ งชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ย
ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดย
เป็ นค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ(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
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 1-2.49
เฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49
เฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการติดตามผลความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต โดย
คณะกรรมการกิจการนิ สิต คณะแพทยศาสตร์ (2.11 – 1) โดยได้ดาํ เนิ นการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (2.11 – 2) ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานสํารวจและพบว่าระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 76.24
ด้านความรู ้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน คิดเป็ นร้อยละ 76.11และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 81.48 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (2.11 – 3)
(ไม่ ขอรับการประมาณ เนื่องจากไม่ อยู่ในวงรอบการประเมิน)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.............. -............... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
-
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ตัวบ่ งชี้ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้าน สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จํานวนและชื่อนักศึกษาและหรื อศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน วิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์) ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านกีฬาและสุ ขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเป็ นรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติที่มีลายลักษณ์ อักษรปรากฏ ทั้งนี้ ให้นบั รางวัลที่ได้รับในรอบปี ปัจจุบนั จากนักศึกษาปั จจุบนั
และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จ การศึกษาในรอบ 5 ปี การศึกษาที่ผา่ นมา การนับรางวัลสามารถนับได้ท้ งั รางวัลของ
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา และหากผูไ้ ด้รับรางวัลนั้นเป็ นศิษย์เก่าหลาย
สถาบัน สถาบันเหล่านั้นต่างก็สามารถนับรางวัลนั้นได้ และการนับสามารถนับซํ้าได้หากนักศึกษา หรื อศิษย์
เก่าผูน้ ้ นั ได้รับรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง การคิดค่าร้อยละคํานวณมาจาก
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาํ เร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับ รางวัลจากผลงานวิจยั และ/หรื อวิทยานิพนธ์ใน
ปี การศึกษาปัจจุบนั
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาที่สาํ เร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาทั้งหมด

X 100

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 0.003 –
ร้อยละ 0.015

คะแนน 2
ร้อยละ 0.016 –
ร้อยละ 0.029

คะแนน 3
1. มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 0.030 และ
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจยั และหรื อ วิทยานิพนธ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.060
หมายเหตุ กรณี ได้ตามข้อ 1 แต่ไม่ได้ขอ้ 2 ถือว่าได้คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการสํารวจข้อมูลของนิสิตหรื อศิษย์เก่า ซึ่งในปี พ.ศ.2551

35

คณะแพทยศาสตร์ มีจาํ นวนนิสิต บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าในรอบ 5 ปี การศึกษา จํานวน 389 คน
นิ สิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ปี พ.ศ.2550 โดยพุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จํานวน 1 คน (2.12 – 1) นิ สิตที่ได้รับรางวัลผูม้ ีความขยัน มานะ อดทน ต่อสู ้อุปสรรค ตั้งใจเรี ยน และ
ประพฤติดี ประจําปี 2550 โดยกองทุนรางวัลท่านผูห้ ญิงสมศรี เจริ ญรัชต์ภาคย์ จํานวน 1 คน (2.12 – 2)
นิ สิตที่ ได้รับรางวัลผูป้ ระพฤติตนดี เด่ นในเชิ งคุ ณธรรม จริ ยธรรม ประจําปี การศึกษา 2551 แพทยสภา
จํานวน 1 คน (2.12 – 3) นิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดบทความทางวิชาการชิงรางวัลแพทย์โดม ประจําปี
2551 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 1 คน (2.12 – 4) นิ สิตที่ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั
ของนิ สิตแพทย์ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 9 จํานวน 2 คน (2.12 –
5) นิ สิตที่ ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิ นในการแข่งขันเปตองชาย ในการแข่งขันกี ฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้ งที่ 22 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 4 คน / นิ สิตที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม
ในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 2 คน (2.12 – 6) นิสิตที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาแชร์ บอลผสมชายหญิง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่ งประเทศไทย CTAMT GAME ครั้งที่ 1 จํานวน 12 คน
(2.12 – 7) และนิสิตระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด Poster ในการ
ประชุมวิชาการสุ ราระดับชาติ ครั้งที่ 4 โดยศูนย์วิจยั ปั ญหาสุ รา (ศวส.) จํานวน 1 คน (2.12 – 8) สรุ ป
โดยรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมานิสิตปัจจุบนั และศิษย์เก่า ได้รับการประกาศเกียติคุณในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม กี ฬา สุ ขภาพ ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ เท่ากับ ร้ อยละ 4.42 และนิ สิตระดับปริ ญญาเอก ได้รับ
รางวัลระดับชาติประกวดผลงานวิจยั ร้อยละ 0.19
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน....... 3 ......... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.12 - 1 : ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.12 - 2 : ใบประกาศเกียรติคุณ โดยกองทุนรางวัลท่านผูห้ ญิงสมศรี เจริ ญรัชต์ภาคย์
2.12 - 3 : โล่เกียรติคุณ โดยแพทยสภา
2.12 - 4 : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.12 - 5 : บทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสื อการประชุมวิชาการ
(ใบประกาศหน่วยงานที่จดั จะดําเนินการส่ งมาให้ในภายหลัง)
2.12 - 6 : สรุ ปผลการดําเนินงานการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.12 - 7 : สรุ ปผลการดําเนินงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทย และ
แพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย CTAMT GAME ครั้งที่ 1
2.12 - 8 : ประกาศผลการประกวดการนําเสนอ Poster ในการประชุมวิชาการสุ ราระดับชาติ
ครั้งที่ 4 โดยศูนย์วิจยั ปัญหาสุ รา (ศวส.)
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ตัวบ่ งชี้ 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ที่ทาํ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับ การนับจํานวนให้ใช้หลักเกณฑ์
ดังนี้
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทุก
หลักสูตร โดยนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทาํ หน้าที่อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69
ร้อยละ 70- ร้อยละ89
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 90
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต)
จํานวน 5 คน (2.13 - 1) และที่ทาํ งานในหน้าที่ เป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ในหลักสู ตรดังกล่าว
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 (2.13 - 2)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน....... 3 ....... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
2.13 - 1 : รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
2.13 - 2 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา : จํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นายกฤตยชญ์ ไชยคําภา
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
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 7 ข้อ
มีการดําเนินการ 7 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
แรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ จดั ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตในรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
1. ร่ วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสํารวจความจําเป็ นต้องการของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ( 3.1-1 )
2. จัดให้มีการบริ การด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนิสิต เช่น การจัดซื้อตําราเพื่อ
ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนิสิตและผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป การจัดบริ การห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา E-book
, E-learning การพัฒนาเรื อนสมุนไพรสําหรับนิสิตใช้ศึกษา ( 3.1-2 )
3. จัดบริ การด้านกายภาพที่เป็ นการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตนิสิต ดังนี้
3.1 การพัฒนาและประปรุ งภูมิทศั น์ภายในบริ เวณคณะแพทยศาสตร์ ( 3.1-3 )
3.2 การจัดหาเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์กีฬา เพือ่ เป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพนิสิต ( 3.1-4 )
3.3 การสนับสนุนให้นิสิตเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษา เช่น กองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
(กยศ. ) ทุนการศึกษาจากมูลนิธิต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรี ยนและค่าครองชีพนิสิต เช่น มูลนิธิชิน
โสภณ มูลนิธิโอสถสภา มูลนิธิแสงตะวัน ทุนนักกิจกรรม ทุนภูมิพล ทุนมูลนิธิช่วยนักเรี ยนขาด
แคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( ม.น.ข. ) ( 3.1-5 )
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4. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา ( 3.1-6 ) เพื่อให้คาํ แนะนําในด้านต่างๆ แก่นิสิต ประกอบการ
ศึกษาวิจยั เรื่ องสุ ขภาพจิตนิ สิตโดยฝ่ ายวิจยั ( 3.1-7 ) คณะแพทยศาสตร์ เพื่อทําการศึกษาภาวะ
สุ ขภาพจิตนิสิต และติดตามช่วยเหลือ นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและ
กิจการนิสิต ( 3.1-8 ) เพื่อให้คาํ ปรึ กษานิสิตขั้นพื้นฐาน โดยเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฎิบตั ิการ
ทักษะการให้คาํ ปรึ กษาขั้นพื้นฐาน ( Basic Counseling Skills ) ร่ วมกับงานแนะแนวและให้
คําปรึ กษากองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. มีบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่นบริ การข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตผ่านเวบไชด์ของคณะ ( 3.1-9 ) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์
( 3.1-10 ) บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ ( 3.1-11 )
6. จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า ( 3.1-12 ) เช่น
โครงการออกศึกษาดูการฝังเข็ม ( 3.1-12/1 ) โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างนิสิต
แพทย์กบั นิสิตแพทย์แผนไทย ( 3.1-12/2 ) โครงการเตรี ยมความพร้อมนิสิตก่อนขึ้นชั้นคลินิก
( 3.1-12/3 ) โครงการเตรี ยมความพร้อมนิสิตแพทย์สาํ หรับการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู ้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ( 3.1-12/4 )โครงการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 1 โดยเชิญศิษย์เก่าเข้าร่ วมกิจกรรม ( 3.1-13 )
7. ทําการประเมินคุณภาพการให้บริ การต่างๆ เพื่อนําผลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการ
ดําเนินงานมาปรับปรุ งในกิจกรรมครั้งต่อ เช่น ตูร้ ับเรื่ องราวร้องเรี ยน และตูร้ ับความคิดเห็นของ
ผูร้ ับบริ การ ( 3.1-14 ) มีการปรับปรุ งระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา เนื่องจากมีการเสนอแนะให้มีการ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ( 3.1-15)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน......3.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
3.1 - 1 : รายงานการสํารวจความต้องการจําเป็ นของนิสิตชั้นปี ที่ 1
3.1- 2 : เอกสารการจัดบริ การด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนิสิต
3.1 - 3 : เอกสารการจัดบริ การด้านการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณคณะแพทยศาสตร์
3.1 - 4 : เอกสารการจัดซื้ อเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์กีฬา
3.1 - 5 : เอกสารข้อมูลทุนการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์
3.1 - 6 : คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.1 - 7 : รายงานการศึกษาวิจยั เรื่ องสุ ขภาพจิตนิสิตคณะแพทยศาสตร์
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3.1 - 8 :
3.1 - 9
3.1 - 10
3.1 - 11
3.1 - 12
3.1 - 12/1
3.1 - 12/2

:
:
:
:
:
:

3.1 - 12/3 :
3.1 - 12/4 :
3.1 - 13 :
3.1 - 14 :
3.1 - 15 :

คําสั่งให้บุคลากรเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการทักษะการให้
คําปรึ กษาขั้นพื้นฐาน (Basic Counseling Skill )
เอกสารเว็บไซด์คณะแพทยศาสตร์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะแพทยศาสตร์
เอกสารโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพของนิสิตและศิษย์เก่า
โครงการออกศึกษาดูงานการฝังเข็ม
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างนิสิตแพทย์และนิสิตแพทย์
แผนไทยประยุกต์
โครงการเตรี ยมความพร้อมนิสิตก่อนขึ้นคลินิก
โครงการเตรี ยมความพร้อมนิสิตแพทย์สาํ หรับการสอบเพื่อและรับรองความรู ้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เอกสารโครงการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1
ภาพถ่ายตูร้ ับเรื่ องราวร้องทุกข์ และตูร้ ับความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การ
เอกสารข้อเสนอแนะการปรับปรุ งการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นายกฤตยชญ์ ไชยคําภา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแนวทางส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ สถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. มีการส่ งเสริ มให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดย
อย่างน้อยต้องดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม ทั้งที่จดั โดยสถาบันและองค์การ
นักศึกษาทุกสิ้นปี การศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินงานครบทุกข้อ
แรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับลักษณะนิสิตอัน
พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของนิสิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เช่น แผนกลยุทธ์ ปี 2548 – 2552 คณะแพทยศาสตร์ ( 3.2-1 ) แผนปฎิบตั ิราชการ 4 ปี
( พ.ศ. 2551 – 2554 ) คณะแพทยศาสตร์ ( 3.2-2 ) แผนปฎิบตั ิงาน Action Plan ประจําปี งบประมาณ
2551 ( 3.2-3 ) และแผนปฎิบตั ิงาน Action Planปี งบประมาณ 2552 ( 3.2-4 )
2. มีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของนิสิตใน 5 ประเภท ( 3.2-5) ดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ เช่น

41

2.1.1 โครงการศึกษาดูงานการฝังเข็ม ( 3.2-5/1 )
2.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างนิสิตแพทย์กบั นิสิตแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (3.2-5/2
2.1.3 โครงการเตรี ยมความพร้อมนิสิตก่อนขึ้นชั้นคลินิก ( 3.2-5/3 )
2.1.4 โครงการเตรี ยมความพร้อมนิ สิตแพทย์สาํ หรับการสอบเพื่อประเมินและ
รับรองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ( 3.2-5/4 )
2.1.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ศึกษามหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5
( 3.2-5/5)
2.1.6 โครงการปฏิบตั ิธรรมและเดินป่ าสมุนไพร ( 3.2-5/6 )
2.1.7 โครงการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย ( 3.2-5/7 )
2.1.8 โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( 3.2-5/8 )
2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2.2.1 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ( 3.2-5/ 9 )
2.2.2 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย ( 3.2-5/10 )
2.2.3 โครงการกีฬาราชพฤกษ์ ( 3.2-5/11 )
2.2.4 โครงการกีฬาโฮมหมอ ( 3.2-5/12 )
2.2.5 โครงการกีฬาภายในคณะแพทยศาสตร์ ( 3.2-5/13 )
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
2.3.1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 ( 3.2-5/14 )
2.3.2 โครงการบําเพ็ญประโยชน์และเยีย่ มสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัด
มหาสารคาม ( 3.2-5/15 )
2.4 กิจกรรมนันทนาการ
2.4.1 โครงการคืนแห่งดาว ( 3.2-5/16 )
2.4.2 โครงการรับน้องร้องเพลงคณะ ( 3.2-5/17 )
2.4.3 โครงการสัมมนามอบหมายงานสโมสรนิสิต ( 3.2-5/18 )
2.4.4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมรรยาททางสังคม ( 3.2-5/19 )
2.4.5 โครงการสร้างภาวะผูน้ าํ และการเข้าสังคม ( 3.2-5/20 )
2.4.6 โครงการรับขวัญเสื้ อกาวน์ ( 3.2 -5 / 21 )
2.4.7 โครงการมอบเครื่ องแบบปฏิบตั ิการนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ (3.2-5/22)
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2.5. กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
2.5.1 โครงการวันมหิ ดล ( 3.2-5/23 )
2.5.2 โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ( 3.2-5/24 )
2.5.3 โครงการไหว้ครู แผนไทย ( 3.2-5/25 )
2.5.4 โครงการลอยกระทง ( 3.2-5/26 )
2.5.5 โครงการประเพณี สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ( 3.2-5 /27 )
3. ดําเนินการประเมินผลโครงการต่างๆ ซึ่ งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ ทุกครั้งที่ดาํ เนินการเสร็ จสิ้ น เพื่อเป็ นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
กับโครงการ และเพื่อรับทราบปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะใน
การดําเนินโครงการครั้งต่อไป ( 3.2-5 ) นอกจากนี้ยงั มีการประชุมคณะกรรมกิจการนิสิต คณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อติดตามโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง ( 3.2-6 )
4. ได้นาํ ผลประเมิน และข้อเสนอแนะ จากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุ งกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ในการเสนอขออนุมตั ิจดั กิจกรรมและโครงการทุกครั้งที่เป็ นโครงการต่อเนื่องและ
โครงการที่ดาํ เนินการทุกปี ต้องมีขอ้ เสนอแนะจากการดําเนินโครงการครั้งที่แล้ว และนํามาปรับปรุ ง
การดําเนินโครงการครั้งต่อไป ยกตัวอย่างเช่น โครงการประเพณี สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
( 3.2-2 /27 ) ที่มีขอ้ เสนอแนะให้นิสิตและประชาชนเข้าร่ วมโครงการ ในการดําเนินโครงการครั้ง
ต่อมา ได้เชิญอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําชุมชนและนิสิตเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นต้น
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
3.2 - 1 : แผนกลยุทธ์ ปี 2548 – 2552 คณะแพทยศาสตร์
3.2 - 2 : แผนปฎิบตั ิราชการ 4 ปี ( พ.ศ.2551 – 2554 ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3.2 - 3 : แผนปฎิบตั ิงาน ( Action Plan ) ประจําปี 2551
3.2 - 4 : แผนปฎิบตั ิงาน ( Action Plan ) ประจําปี 2552
3.2 - 5 : สรุ ปผลการดําเนินโครงการ ( เอกสารหมายเลข 3.2-5 )
3.2 - 5/1 : โครงการศึกษาดูงานการฝังเข็ม
3.2 - 5/2 : โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ระหว่างนิสิตแพทย์กบั นิสิตแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
3.2 - 5/3 : โครงการเตรี ยมความพร้อมนิสิตก่อนขึ้นชั้นคลินิก
3.2 - 5/4 : โครงการเตรี ยมความพร้อมนิสิตแพทย์สาํ หรับการสอบเพื่อประเมินและรับรอง
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3.2 - 5/5 :
3.2 - 5/6 :
3.2 - 5/7 :
3.2 - 5/8 :
3.2 - 5/ 9 :
3.2 - 5/10 :
3.2 - 5/11
3.2 - 5/12
3.2 - 5/13
3.2 - 5/14
3.2 - 5/15

:
:
:
:
:

3.2 - 5/16 :
3.2 - 5/17 :
3.2 - 5/18 :
3.2 - 5/19 :
3.2 - 5/20 :
3.2 - 5/21 :
3.2 - 5/22 :
3.2 - 5/23 :
3.2 - 5/24 :
3.2 - 5/25 :
3.2 - 5/26 :
3.2 - 5 /27 :
3.2 - 6 :

ความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ศึกษามหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5
โครงการปฏิบตั ิธรรมและเดินป่ าสมุนไพร
โครงการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
โครงการกีฬาราชพฤกษ์
โครงการกีฬาโฮมหมอ
โครงการกีฬาภายในคณะแพทยศาสตร์
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3
โครงการบําเพ็ญประโยชน์และเยีย่ มสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัด
มหาสารคาม
โครงการคืนแห่งดาว
โครงการรับน้องร้องเพลงคณะ
โครงการสัมมนามอบหมายงานสโมสรนิสิต
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมรรยาททางสังคม
โครงการสร้างภาวะผูน้ าํ และการเข้าสังคม
โครงการรับขวัญเสื้ อกาวน์
โครงการมอบเครื่ องแบบปฏิบตั ิการนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการวันมหิ ดล
โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์
โครงการไหว้ครู แผนไทย
โครงการลอยกระทง
โครงการประเพณี สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการนิสิต
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องค์ ประกอบที่ 4 การวิจัย : จํานวน 5 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการจัดทําระบบบริ หารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ตามแผนของ
สถาบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั
5. มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ3 -4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
มีผลงานผ่าน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดระบบบริ หารงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ ดังแสดงในคู่มือการวิจยั ผลิตตําราและผลงานวิชาการประจําปี การศึกษา 2549
(4.1-1) เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของ
ชาติ (4.1- 2) และมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริ ง เช่น ฐานข้อมูลงานวิจยั ที่เป็ น website คณะ (4.1- 3) ที่ประกอบด้วยผลงานวิจยั
ชื่อโครงการ ชื่อผูจ้ ดั ทํา แหล่งทุนภายในและภายนอก การจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุน
งานวิจยั (4.1- 4) มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจยั เช่น มีการส่ งเสริ มให้ทาํ
โครงการวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ตามแผนปฏิบตั ิการของงานวิจยั
(4.1-5)มีระบบสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องนักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั ดีเด่น เช่น ส่ งเสริ มการจัดทํา
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งานวิจยั โดยการปรับเปลี่ยนภาระงานเพื่อสนับสนุนเวลาให้อาจารย์ในการจัดทํางานวิจยั และงาน
วิชาการ (4.1-6) มีระบบกลไกส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอก เช่น ส่ งเสริ ม
ให้มีการร่ วมประชุมเครื อข่ายวิจยั คลินิกสหสถาบัน Clincal Research Collaboration Network
(CRCN), การประชุม Thai TECT brainstorming , การประชุมเครื อข่ายความร่ วมมือ
สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย และการเข้าร่ วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานวิจยั ต่างๆ
(4.1-7)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.......3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
4.1 - 1 : ระบบงานบริ หารงานวิจยั ดังแสดงในคู่มือการวิจยั และตําราและผลงาน
วิชาการประจําปี การศึกษา 2549
4.1 - 2 : แผนงานวิจยั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
4.1 - 3 : Website งานวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.1 - 4 : ประกาศการสนับสนุนงบประมาณงานวิจยั คณะแพทยศาสตร์
4.1 - 5 : แผนการปฏิบตั ิการของงานวิจยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
4.1 - 6 : ตารางสอนอาจารย์ประจํา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
การสนับสนุนเวลาให้บุคลากรได้ทาํ งานวิชาการและงานวิจยั
4.1 - 7 : หนังสื อเชิญประชุมเข้าร่ วมโครงการงานวิจยั ต่างๆคําสั่งให้เข้าร่ วมประชุม
งานวิจยั ร่ วมกับสถาบันต่างๆ

46

ตัวบ่ งชี้ 4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้ งั ในวงการ
วิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงาน สร้างสรรค์ที่
เชื่อถือได้และรวดเร็ วทันต่อการใช้ประโยชน์
3. มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอก สถาบัน
เพื่อการนําผลงานไปใช้ประโยชน์
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิ ทธิบตั รการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุม้ ครอง
สิ ทธิของงานวิจยั 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
มีผลงานผ่าน 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ท้ งั ในวงการ วิชาการและการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น การสนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้าร่ วมเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในการประชุมทางวิชาการต่างๆ(4.2-1)มีระบบรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากงานวิจยั และงาน สร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็ วทันต่อการใช้
ประโยชน์ (4.2-2 )มีการสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปยังผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน (4.2-3) มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างนักวิจยั กับ
องค์การภายนอก สถาบันเพือ่ การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ (4.2-4) และมีการจัดประชุมวิชาการ
ประจําปี ในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (4.2-5)
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การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน......3...... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
4.2 - 1 : หนังสื อเชิญเข้าร่ วมประชุมสัมมนา และการร่ วมเผยแพร่ งานวิจยั
4.2 - 2 : Website งานวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.2 - 3 : หนังสื อเชิญประชุมร่ วมเครื อข่ายของเครื อข่ายวิจยั คลินิกสหสถาบัน Clincal
Research Collaboration Network (CRCN), การประชุม Thai TECT
brainstorming
4.2 - 4 : หนังสื อเชิญเข้าร่ วมประชุม สัมมนางานวิจยั ร่ วมกับนักวิจยั องค์กรภายนอก
ต่างๆ
4.2 - 5 : เอกสารเกี่ยวกับการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และบทคัดย่อ
ของผลงาน
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ตัวบ่ งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : สัดส่ วน
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและจํานวนเงินให้
ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์คิดตามปี งบประมาณ)
1. จํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั รวมนักวิจยั และไม่นบั รวมอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่ลาศึกษาต่อ
2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ จําแนกเป็ นเงินสนับสนุนจากสถาบัน และ
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ภายนอกสถาบัน ดังนี้
2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่สถาบันจัดสรรให้กบั อาจารย์และ
นักวิจยั โดยให้นบั เฉพาะจํานวนเงินที่ได้รับอนุมตั ิให้มีการเบิกจ่าย ไม่ใช่ตวั เลข งบประมาณที่จดั สรร
2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จําแนกตาม
แหล่งเงินทุน ดังนี้
- แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็ นต้น
- แหล่งทุนต่างประเทศ
- หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจยั
- หน่วยงานเอกชน
- แหล่งอื่นๆ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ระหว่าง 1- 54,999 บาท

คะแนน 2
55,000 – 79,999 บาท

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับ 80,000

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาจารย์ประจําในวงรอบทั้งหมด 17.5 คน และมี
อาจารย์ประจําที่ได้รับทุนสนับสนุน ทําวิจยั ทั้งหมด 11 คน รวมเป็ นเงิน 935,430 บาท คือ คิดเป็ นทุน
สนับสนุนงานวิจยั เฉลี่ยต่ออาจารย์ประจํา 53,453 บาท/คน
งบจากภายในสถาบัน (4.3.1)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั 40,000 บาท
อาจารย์ นายแพทย์ วิทยา จารุ พนู ผล 40,000 บาท
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อาจารย์ แพทย์หญิง ศริ นยา ศรี สารคาม 40,000 บาท
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
800 บาท
อาจารย์ นายแพทย์ ภีม เอี่ยมประไพ
54,730 บาท
นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
60,500 บาท
นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล
24,400 บาท
นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์ และนางสาววรรณิ ภา ถิ่นมุกดา 20,000 บาท
งบประมาณจากภายนอกสถาบัน (4.3-2)
อาจารย์ นายแพทย์ วิทยา จารุ พนู ผล
400,000 บาท
อาจารย์ อําภา คนซื่ อ
255,000 บาท
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.......1....... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
4.3 - 1 : ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจยั ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและประกาศทุน
สนับสนุนงานวิจยั ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.3 - 2 : ประกาศทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
4.3 - 2/1 : โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสําหรับเขตพื้นที่ (PP-Area based)
4.3 - 2/2 : โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสําหรับเขตพื้นที่ (PP-Area based)

ตัวบ่ งชี้ 4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและผลงานให้
ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ :
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ไม่นบั รวมอาจารย์และนักวิจยั ที่ลาศึกษาต่อ
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2. จํานวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรื ออนุสิทธิบตั ร หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
1. การเผยแพร่ ผลงาน 1 เรื่ องมากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั เพียงครั้งเดียว โดยควรนําเสนอผลการเผยแพร่
ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด
2. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแล้ว
3. บทความที่ได้รับการนําเสนอในการประชุมหรื อสัมมนาวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติ
หมายถึง บทความที่ไม่ใช่บทคัดย่อสําหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่ม ในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุม (proceeding)
4. การรายงานข้อมูลบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ให้จาํ แนกตามประเภทผลงาน ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับต่าง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์
- ชื่อบทความและเลขหน้า
- ชื่อผูเ้ ขียน
5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุสิทธิบตั รทั้งใน และต่างประเทศ ให้
นับเฉพาะที่ได้รับการจดทะเบียนในปี นั้น โดยไม่ นับรวมกรณีอยู่ในระหว่ าง ยืน่ จดทะเบียน และไม่นบั รวม
การจดลิขสิ ทธิ์และการทะเบียนเครื่ องหมายการค้า
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 1-ร้อยละ 29

คะแนน 2
ร้อยละ 30-ร้อยละ39

คะแนน 3
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 40

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม มีอาจารย์ประจํา อยูป่ ฏิบตั ิงานจริ ง จํานวน 17.5 คน
(4.4-1) และมีงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 6 คน คือ (4.4-2) และมีผลงานวิจยั ที่
ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับสิ ทธิบตั ร จํานวน 5 เรื่ อง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 28.57 ของจํานวนอาจารย์
และนักวิจยั ทั้งหมด
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
2. อาจารย์ อําภา คนซื่ อ
3. อาจารย์ ภคมน ธนทัศกิตติ
4. อาจารย์ ไชยยา สนิท
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การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........1.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
4.4 - 1 : รายชื่ออาจารย์ประจําที่ปฏิบตั ิงานจริ งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
4.4 - 2 : การประชุมวิชาการงานวิจยั ต่างๆ
4.4 - 2/1 : การวิจยั เพื่อการพัฒนาแบบยัง่ ยืน “ มหาสารคามวิจยั ” ครั้งที่ 4 ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมตักสิ ลา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 4-5 กันยายน
2551
4.4 - 2/2 : การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 “สุ ขภาพวิถีไท สมัยเศรษฐกิจ
พอเพียง” ณ ห้องประชุม โรงแรมวสุ อ. เมือง จ. มหาสารคาม
4.4 - 2/3 : การประชุมวิชาการประจําปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านการแพทย์
ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมฟี นิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสิ นค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตัวบ่ งชี้ 4.5 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรื อใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ
บทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง ให้ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทั้งหมด รวมผูท้ ี่ลาศึกษาต่อ
2. จํานวนบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน referred journal หรื อใน ฐานข้อมูล
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ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ โดยสามารถนับผลงานของนักวิจยั และผลงานของ อาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อได้ดว้ ย
หมายเหตุ
1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน referred journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ 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 มหาวิทยาลัย มหาสารคามมีอาจารย์ประจําที่ทาํ วิจยั แต่ยงั ไม่ได้รับการ
อ้างอิงในreferred journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน .......1.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
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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 นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์ และ นายวรวิทย์ แสนผาลา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริ การวิชาการแก่สงั คม
2. มีคณะกรรมการคณะทํางานหรื อหน่วยงานดําเนินการให้บริ การวิชาการแก่สงั คมตามแผนที่
กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรื อระเบียบในการให้บริ การวิชาการแก่สงั คม
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาํ หนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ การวิชาการแก่สงั คม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเข้ากับการเรี ยนการ
สอน หรื อการวิจยั หรื อการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างการบริ การวิชาการแก่สงั คมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 3- 4 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ
แรก
แรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสําคัญกับงานบริ การวิชาการและวิชาชีพ โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ (5.1-1) มีแผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 ด้านการบริ การวิชาการ(5.1-2)
โดยกําหนด กิจกรรม เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการในการจัดทําโครงการมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงาน(5.1-3) ผูร้ ับผิดชอบโครงการติดตาม
ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน เพื่อประเมินผล วิเคราะห์และสรุ ปผลการดําเนินงาน บูรณาการ
งานบริ การวิชาการเข้ากับการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม (5.1-3)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.......3........คะแนน
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รายการหลักฐานอ้ างอิง
5.1 - 1 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
5.1 - 2 : แผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.1 - 3 : โครงการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวงรอบ
ปี การศึกษา 2552

ตัวบ่ งชี้ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์ และ นายวรวิทย์ แสนผาลา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การนับจํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่ วมใน
การบริ การวิชาการจะไม่นบั ซํ้า แม้วา่ อาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่ วม ในกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรมหรื อหลายโครงการหรื อเป็ นที่ ปรึ กษาหรื อกรรมการหลายตําแหน่ง และ
สามารถนับอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อได้ดว้ ย ดังนั้น ตัวเปรี ยบเทียบจึงเป็ นจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1- ร้อยละ14
ร้อยละ15- ร้อยละ24
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 25
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสําคัญกับงานบริ การวิชาการและวิชาชีพ โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ 5.2-1 (5.1-1) มีแผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 ด้านการบริ การวิชาการ
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5.2-2(5.1-2) โดยกําหนด กิจกรรม เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการในการจัดทํา
โครงการมีการจัดประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงาน
5.2-3(5.1-3) คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําไม่รวมลาศึกษาต่อ 17.5 คน อาจารย์ประจํามีส่วนร่ วมใน
การให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น กรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 5.2-4(5.2-4)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
5.2 - 1 (5.1-1) : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.2 - 2 (5.1-2) : แผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.2 - 3 (5.1-3) : โครงการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
วงรอบปี การศึกษา 2551
5.2 - 4 (5.1-4) : เอกสารเกี่ยวกับอาจารย์ที่เพิ่มกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรการ
วิชาการ วิชาชีพระดับชาติ
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ตัวบ่ งชี้ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้องการพัฒ
และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์ และ นายวรวิทย์ แสนผาลา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (การ นับจํานวนอาจารย์ประจําให้นบั เฉพาะ
ปฏิบตั ิงานจริ ง)
หมายเหตุ : การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยูใ่ นหนึ่งโครงการ ให้สามารถ นับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 1- ร้อยละ19
ร้อยละ20- ร้อยละ29
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 30
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสําคัญกับงานบริ การวิชาการและวิชาชีพ
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ 5.3-1 (5.1-1) มีแผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 ด้านการบริ การ
วิชาการ 5.3-2 (5.1-2) โดยกําหนด กิจกรรม เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการใน
การจัดทําโครงการมีการจัดประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงาน
5.3-3(5.1-3) คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําไม่รวมลาศึกษาต่อ 17.5 คน มีโครงการบริ การวิชาการ
6 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 34.28 ( 5.3-4)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.......3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
5.3 - 1 (5.1-1) : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
5.3 - 2 (5.1-2) : แผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
5.3 - 3 (5.1-3) : โครงการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวงรอบปี การศึกษา 2551
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ตัวบ่ งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวบุญฑริ กา หวานอารมณ์ และ นายวรวิทย์ แสนผาลา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ ผูร้ ับบริ การ (ทั้งนี้ ให้นาํ ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันอุดมศึกษาโดย สํานักงาน ก.พ.ร. มาใช้ในตัวบ่งชี้น้ ี สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่ วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ ใช้ผลสํารวจของสถาบัน)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 65- ร้อยละ74
ร้อยละ75- ร้อยละ84
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 85
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสําคัญกับงานบริ การวิชาการและวิชาชีพ
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ( 5.4-1) มีแผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 ด้านการบริ การ
วิชาการ(5.4-2) โดยกําหนด กิจกรรม เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลาดําเนินการในการ
จัดทําโครงการมีการจัดประชุมคณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงาน (5.4-3)
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อโครงการบริ การวิชาการเท่ากับร้อยละ 80 (5.4-4)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน ........2.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
5.4 - 1 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
5.4 - 2 : แผนกลยุทธ์ ปี 2548-2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.4 - 3 : โครงการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
วงรอบปี การศึกษา 2551
5.4 - 4 : ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ โครงการบริ การวิชาการ
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ตัวบ่ งชี้ 5.5 จํานวนแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน ระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ
(เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม)

ไม่ ขอรับการประเมิน

องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม : จํานวน 3 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
(ไม่ ขอประเมินตัวบ่ งชี้ที่ 6.2 และ 6.3)
ตัวบ่ งชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นายกฤตชยญ์ ไชยคําภา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชดั เจนปฏิบตั ิได้ และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการที่เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่น ๆ
4. มีการส่ งเสริ มการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง
5. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
6. มีการเผยแพร่ และบริ การด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอาทิ มีสถานที่หรื อเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่ วมมือใน การให้การบริ การวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
แรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ข้อ
แรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
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ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ มีการกําหนดนโยบาย / แผนกลยุทธ์ / แผนงานรองรับในการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ( 6.1-1 ) โดยปลูกฝังให้บุคลกรและนิสิตให้มีค่านิยมความเป็ นไทย
อนุรักษ์ และฟื้ นฟู วัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น โดยมีโครงการละกิจกรรมต่างๆ ที่เสริ มสร้างให้คน
เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และตระหนักถึงประเพณี และดํารงไว้ซ่ ึ งศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมี
การกําหนดแผนปฏิบตั ิการ Action Plan ( 6.1-2 ) เพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินงานด้านการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสาน
และดําเนินการโครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ( 6.1-3 )
2. คณะแพทยศาสตร์ มีการกําหนดกิจกรรมหรื อโครงการที่เป็ นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน
และมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีโครงการด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมในรอบ 1
มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552 จํานวน 24 โครงการ ( 6.1-4 ) และมีการสรุ ป ประเมินผล
โครงการทุกโครงการ ดังนี้
2.1 โครงการอบรมคุณธรรมเรื่ องความสามัคคี ( 6.1-4 /1 )
2.2 โครงการวันมหิ ดล ( 6.1-4 /2 )
2.3 โครงการวันลอยกระทง ( 6.1-4 /3 )
2.4 โครงการเข้าร่ วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 6.1-4 /4)
2.5 โครงการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 “สุ ขภาพวิถีไท สมัยเศรษฐกิจพอเพียง”
(6.1-4 /5 )
2.6 กิจกรรมทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ( 6.1-4 /6 )
2.7 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ศึกษาดูงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ( 6.1-4 /7 )
2.8 โครงการสุ นทรี ภาพทางดนตรี ( 6.1-4 /8 )
2.9 โครงการประเพณี สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ( 6.1-4 /9 )
2.10 โครงการเข้าร่ วมงานประเพณี สงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 6.1-4 /10 )
2. 11 โครงการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ( 6.1-4 /11)
2.12 โครงการประกอบพิธีบูชาบรมครู ชีวกโมมารภัจน์ ( 6.1-4 /12 )
2.13 โครงการไหว้ครู แพทย์แผนไทย ( 6.1-4 /13 )
2.14 โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ( 6.1-4 /14 )
2.15 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ( 6.1-4 /15 )
2. 16 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ( 6.1-4 16 )
2.17 โครงการเตรี ยมความพร้อมบัณฑิตเข้าร่ วมพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ( 6.1-4 /17 )
2. 18 กิจกรรมออกร้านงานบุญเบิกฟ้ าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ( 6.1-4 /18 )
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2. 19 กิจกรรมวางพานพุม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ( 6.1-4 /19 )
2.20 โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์สัมพันธ์และโครงการจริ ยธรรมสัญจร( 6.1-4 /20 )
2.21 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ( 6.1-4/21 )
2.20 โครงการบําเพ็ญประโยชน์และเยีย่ มสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม
( 6.1-4/22 )
2.23 โครงการปฏิบตั ิธรรมและเดินป่ าสมุนไพร ( 6.1-4 /23)
2.24 โครงการส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ( 6.1-4/24 )
3. คณะแพทยศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการ
เรี ยนการสอนและการผลิตบัณฑิต และด้านการบริ การวิชาการ ได้แก่โครงการ
3. 1. โครงการวันมหิ ดล ปี 2551 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม การ
จัดการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ ( 6.1-4 /2 )
3. 2. โครงการวันพ่อแห่งชาติ ปี 2551 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม การ
จัดการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ ( 6.1-4 /16 )
3.3. โครงการเข้าร่ วมพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี การศึกษา 2551 การบูรณาการ
งานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม การจัดการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ ( 6.1-4 /17 )
4.4. กิจกรรมออกร้านงานบุญเบิกฟ้ าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ปี 2552 มีการบูรณา
การงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม การจัดการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ โดยการออก
ร้านให้บริ การทางด้านการแพทย์และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ( 6.1-4 /18 )
4.5.โครงการบําเพ็ญประโยชน์และเยีย่ มสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม 2552 มี
การบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม การจัดการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ
( 6.1-4/22 )
4.6. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 3 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ ( 6.1-4 /15 )
4.7 คณะแพทยศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมกับด้านการ
เรี ยนการสอน การผลิตบัณฑิต โดยการส่ งเสริ มให้นิสิตเล่นดนตรี ไทย เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และให้นิสิตได้เรี ยนรู ้วธิ ีการผ่อนคลายโดยใช้ดนตรี บาํ บัด รวมทั้งเป็ นการสื บ
ทอด อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และยังมีโครงการสุ นทรี ยภาพทางดนตรี ที่เป็ นการส่ งเสริ มให้นิสิต
ได้เรี ยนรู ้สุนทรี ยศาสตรทางดนตรี หลากหลายแขนง ทั้งดนตรี ไทย และดนตรี สากล รวมทั้งการจัดหา
เครื่ องดนตรี และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ( 6.1-5 ) เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เล่นตรงตามความต้องการ
โดยการจัดกิจกรรมโดยคณะกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ฝ่ ายวิชาการและกิจการ
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นิสิต และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตเกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญในการสื บทอด ส่ งเสริ ม
ฟื้ นฟู อนุรักษ์ สื บสานขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงาม รวมถึงการให้บุคลากรและนิสิตเข้าใจและ
เรี ยนรู ้หลักในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อนําไปเป็ นแนวทางการในดําเนินชีวิตและปฎิบตั ิตนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป
5. คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ซึ่ งเป็ นการ
จัดการประชุมระดับชาติ ร่ วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข ” ( 6.1-4 /5 ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ และเนื้อหาทางวิชาการแพทย์แผนไทย สนับสนุนและส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนําเสนอผลงานวิจยั ทางการแพทย์แผนไทย และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั การออกร้าน นิทรรศการต่างๆ รวมทั้งเป็ นการยกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนไทย และ
ส่ งเสริ มความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมวิชาชีพและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
6.1 - 1 : แผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.1 - 2 : แผนปฏิบตั ิการ Action Plan ประจําปี งบประมาณ 2551 และ ปี งบประมาณ
2552
6.1 - 3 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม และรายงานการ
ประชุม คณะกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
6.1 - 4 : รายานสรุ ปผลการดําเนินโครงการ
6.1 - 4 /1 : โครงการอบรมคุณธรรมเรื่ องความสามัคคี
6.1 - 4 /2 : โครงการวันมหิ ดล
6.1 - 4 /3 : โครงการวันลอยกระทง
6.1 - 4 /4 : โครงการเข้าร่ วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.1 - 4 /5 : โครงการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 “สุ ขภาพวิถีไท สมัยเศรษฐกิจ
พอเพียง”
6.1 - 4 /6 : กิจกรรมทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
6.1 - 4 /7 : โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ศึกษาดูงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
6.1 - 4 /8 : โครงการสุ นทรี ภาพทางดนตรี
6.1 - 4 /9 : โครงการประเพณี สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์
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6.1 - 4 /10 :
6.1 - 4 /11 :
6.1 - 4 /12 :
6.1 - 4 /13 :
6.1 - 4 /14 :
6.1 - 4 /15 :
6.1 - 4 16 :
6.1 - 4 /17 :
6.1 - 4 /18 :
6.1 - 4 /19 :
6.1 - 4 /20 :
6.1 - 4/21 :
6.1 - 4/22 :
6.1 - 4 /23 :
6.1 - 4/24 :
6.1 - 5 :

โครงการเข้าร่ วมงานประเพณี สงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่
โครงการประกอบพิธีบูชาบรมครู ชีวกโมมารภัจน์
โครงการไหว้ครู แพทย์แผนไทย
โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
โครงการเตรี ยมความพร้อมบัณฑิตเข้าร่ วมพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
กิจกรรมออกร้านงานบุญเบิกฟ้ าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมวางพานพุม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์สัมพันธ์และโครงการจริ ยธรรมสัญจร
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
โครงการบําเพ็ญประโยชน์และเยีย่ มสถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม
โครงการปฏิบตั ิธรรมและเดินป่ าสมุนไพร
โครง การส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
หลักฐานการจัดซื้ อเครื่ องดนตรี

ตัวบ่ งชี้ 6.2 มีผลงานหรื อชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู ้ และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
ตัวบ่ งชี้ 6.3 ประสิ ทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
(เฉพาะสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)

ไม่ ขอรับการประเมิน
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องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ : จํานวน 9 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการและสามารถ ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้
ในระดับสากล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบาย ของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปี ละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างตํ่าร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่ วมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่ งเอกสารให้กรรมการสภา สถาบันอย่างน้อย 7
วันก่อนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรื อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลง
กันไว้ล่วงหน้า
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่ งเสริ มการบริ หารงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 ข้อ
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิของ
คณะฯ (7.1-1)
2. คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์มีการประชุมร่ วมกันในทุก ๆ 2 เดือน เพื่อปรึ กษาหารื อ
ในเรื่ องต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามมติของกรรมการคณะฯ (7.1-2)
3. คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่ วมการประชุมโดยเฉลี่ยรวมคิดเป็ นร้อยละ 80
โดยมีการประชุมร้อยละ 83.33 ของการประชุมทั้งหมดที่กาํ หนดไว้ทุก ๆ 2 เดือน (7.1-3)
4. มีการกําหนดการประเมินผลการบริ หารงานของคณบดี 2 ปี ต่อครั้ง (7.1-4) และมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หาร ตาม TOR ที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า (7.1-5)
5. การดําเนินงานของคณบดีใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยการนําเสนอ
การดําเนินงานต่อที่ประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อจากกรรมการประจําคณะทุกครั้ง (7.1-6) และมีการประชุม
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เพื่อติดตามงาน ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกฝ่ ายในวันจันทร์ พุธ ศุกร์
(7.1-7)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........3.......คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.1 - 1 : คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
และรายงานการประชุม
7.1 - 2 : วาระการประชุมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ และรายงานการประชุม
7.1 - 3 : รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ ในปี การศึกษา
2551
7.1 - 4 : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2547
7.1 - 5 : ผลการประเมินผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หาร
7.1 - 6 : วาระการประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะแพทยศาสตร์
7.1 - 7 : รายงานการประชุมบุคลากรในทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์

ตัวบ่ งชี้ 7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารที่เป็ นระบบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2. ผูบ้ ริ หารดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที่มีอยู่ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารที่ชดั เจน และเป็ นที่ยอมรับใน
สถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารตามผลการ ประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอย่างครบถ้วน
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. มีกระบวนการสรรหาคณบดีที่เป็ นระบบ โดยการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(7.2-1)
2. ผูบ้ ริ หารคณะฯดําเนินการบริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ที่มีอยู่
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกคณะฯ เข้ามา
มีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการคณะฯ (7.2-2) และมีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากร ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูร้ ับบริ การ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดของคณะแพทยศาสตร์ และตูร้ ับเรื่ อง
ร้องเรี ยน (7.2-3) และบุคลากรทุกคนทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกําหนดกฎเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน (7.2-4)
3. มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดีเมื่อดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี
โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2547 (7.2-5)
4. มีการกําหนดให้ผบู ้ ริ หารเข้าประชุม สัมมนา ด้านการบริ หาร และด้านวิชาการ (7.2-6)
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีวิสยั ทัศน์กว้างไกลและสามารถกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ซึ่งถูกถ่ายทอดสู่ บุคลากรทุกระดับ โดยการประชุมสัมมนาแบบมีส่วนร่ วม (7.2-7) ตลอดจนมีการสรรสร้าง
โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Express , FIS , การเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง,
MIS ,สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (7.2-8) เพื่อเป็ นฐานข้อมูลให้การทํางานสะดวก รวดเร็ว สามารถ
บริ หารงบประมาณเงินรายได้ เงินแผ่นดิน บริ หารงานบุคคล และทรัพยากรได้อย่างดี สนับสนุนชักนํา
ให้บุคลากรรักองค์กร ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม จริ ยธรรม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการกําหนด
คําขวัญว่า “ซื่ อสัตย์ สามัคคี มีวินยั ใส่ ใจคุณภาพ” ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบนั (7.2-9)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.2 - 1 : คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
7.2 - 2 : คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
7.2 - 3 : เว็บบอร์ดคณะแพทยศาสตร์ / ตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
7.2 - 4 : การประชุมสัมมนากําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่บุคลากรมีส่วน
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7.2 - 5
7.2 - 6
7.2 - 7
7.2 - 8

:
:
:
:

7.2 - 9 :

ร่ วม และยอมรับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2547
คําสั่งไปราชการของผูบ้ ริ หารเพื่อเข้าร่ วมการประชุม/สัมมนา/ฝึ กอบรม
การประชุมสัมมนาการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ณ เกาะช้าง จ.ตราด
โปรแกรม Express , FIS , MIS , การเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง,
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คําขวัญคณะแพทยศาสตร์

ตัวบ่ งชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรี ยนรู ้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ 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 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะฯ มีการจัดทําแผนการพัฒนาคณะฯสู่ องค์การเรี ยนรู ้ในแผนปฏิบตั ิราชการของคณะฯ
(7.3-1)
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2. คณะฯ มีการดําเนินการประชุมการจัดการความรู ้ของคณะแพทยศาสตร์ในวันพุธที่ 2
ของเดือน (7.3-2) และมีการจัดทํา Blog ของคณะฯ บนเว็บไซต์ เพื่อร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้
(7.3-3)
3. มีการติดตามประเมินผลการจัดการความรู ้ โดยฝ่ ายวิชาการสํารวจข้อมูล และมีหวั หน้า
งานการเงิน การพัสดุ เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ใน Blog อยูเ่ สมอ
(7.3-4) นอกจากนั้นยังจัดให้มีการบรรยายเป็ นประจําในชัว่ โมงที่เรี ยกวา Quality Hour เดือนละ 1 – 2
ครั้ง โดยเป็ นผูร้ ู ้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่น่าสนใจ
ที่เป็ น hot issue เช่น ไข้หวัดใหญ่ H1N1-2009 (7.3-5) ตลอดจนให้ผไู ้ ปประชุมวิชาการ/กึ่งวิชาการที่จดั
โดยสถาบันต่าง ๆ ได้มาถ่ายทอดให้สมาชิกในองค์กรรับทราบและเผยแพร่ ให้สังคมทราบด้วยทางสื่ อ
ของคณะฯ และวิทยุ (7.3-6, 7.3-7)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..........3..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.3 - 1 : แผนปฏิบตั ิราชการ คณะแพทยศาสตร์
7.3 - 2 : โครงการจัดประชุมการจัดการความรู ้
7.3 - 3 : เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์
7.3 - 4 : ผลการประเมิน/ตรวจสอบ การจัดการความรู ้
7.3 - 5 : การประชุมสัมมนา Quality Hour จํานวน 9 ครั้ง
7.3 - 6 : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์
7.3 - 7 : รายการวิทยุเพื่อสุ ขภาพ
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ตัวบ่ งชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากร
มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นรู ปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
ประชุม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญ
กําลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็ วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมีแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาเพื่อให้ดีข้ ึน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการดําเนินอย่างน้อย 5 ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์มีผลงานผ่านระดับ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นรู ปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ โดย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเบื้องต้น SWOT เกี่ยวกับจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรคของการ
ปฏิบตั ิงานคณะแพทยศาสตร์เพื่อจัดทําแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ประจําปี งบประมาณ 2551 – 2552
(7.4-1)
2. มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่ วม
ประชุม ฝึ กอบรมและหรื อเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล การปฏิบตั ิงาน มาตรการสร้างขวัญ
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กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ ดําเนินการในกระบวนการบริ หารงานบุคคลอย่างเป็ นระบบ เมื่อมีอตั ราว่างลงหรื ออัตราใหม่จะ
ดําเนินการขออนุมตั ิประกาศรับสมัคร ดําเนินการสอบบรรจุ (7.4-2) ดูแลเรื่ องการพัฒนาบุคลากรทุกสาย
โดยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาฝึ กอบรมทางวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อ
ปี ส่ งเสริ มในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ สิ ทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อ
เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจ (7.4-3) มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกฝ่ ายงาน โดยมีการ
ประชุมติดตามผลการปฏิบตั ิงานทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ (7.4-4) การดําเนินการทางวินยั กรณี ทาํ ผิดหรื อ
ประพฤติมิชอบต่อราชการ(7.4-5) และได้ส่งบุคลากรใหม่ทุกคนเข้าร่ วมรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับกฎ เกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (7.4-6)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและอยูอ่ ย่างมีความสุ ข เช่น มีกิจกรรมการออกกําลังกายในช่วงเช้าก่อนปฏิบตั ิงาน
ในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ , กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน, กิจกรรมนันทนาการสังสรรค์ปีใหม่, การ
ตรวจสุ ขภาพประจําปี (7.4-7) มีการจัดทําระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่
นอกเหนือจากสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ (7.4-8) มีการสร้างขวัญกําลังใจ ธํารงรักษาบุคลากร
ส่ งเสริ มสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานโดยมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ, ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการ, ส่ งเสริ มให้มีดาํ เนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจําปี ( 7.4-9) รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงาน
ได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ หรื อตามที่สนใจ (7.4-10) มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือที่จาํ เป็ นต้องใช้ในวิชาชีพนั้นๆ
(7.4-11) และได้มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรดําเนินการจัดสถานที่ทาํ งานให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เกิด
ความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน (7.4-12)
4. มีระบบส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จและก้าวหน้า
ในอาชีพตามสายงานเพื่อมีตาํ แหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมอบให้งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ติดตามให้บุคลากรที่ครบกําหนดในการขอตําแหน่งทางวิชาการดําเนินการภายในเวลาที่กาํ หนด
รวมทั้งได้ส่งเสริ มให้บุคลากรได้มีผลงานวิจยั เพื่อใช้ประกอบผลงานในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
และส่ งเสริ มให้พนักงานได้ลาศึกษาต่อหรื อลาฝึ กอบรมเพิม่ พูนความรู ้ในวิชาชีพ (7.4-13)
มีการส่ งเสริ มให้บุคลกรได้เข้าร่ วมการอบรมของมหาวิทยาลัยในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
และการขอรับการสนับสนุนเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ (7.4-14) ซึ่งบัดนี้คณะฯ
ได้มีอาจารย์ที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการแล้ว จํานวน 2 คน (7.4-15)
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบ โดยงานการเจ้าหน้าที่
ได้ดาํ เนินการสํารวจและจัดทํารายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับในปี งบประมาณ
2551 (7.4-16)
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6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยงานการเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ
สํารวจและจัดทํารายงานสรุ ปผล เพื่อนําเสนอผูบ้ ริ หารระดับสูงในการเป็ นข้อมูลแนวทางการปรับปรุ ง
พัฒนาหน่วยงานให้ดีข้ ึน (7.4-17)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน.........3.........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.4 - 1 : รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเบื้องต้น SWOT และแผนการบริ หารทรัพยากร
บุคคล ประจําปี งบประมาณ 2551 – 2552
7.4 - 2 : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทํางานตําแหน่งต่าง ๆ
7.4 - 3 : รายงานการไปราชการของบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม / เสนอผลงานวิชาการ
7.4 - 4 : รายงานการประชุมติดตามผลการปฎิบตั ิงาน ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์
7.4 - 5 : รายงานการดําเนินการทางวินยั ของพนักงาน
7.4 - 6 : คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการเพื่อเข้าร่ วม
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
7.4 - 7 : รู ปภาพกิจกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรในช่วงเช้าก่อนปฏิบตั ิงาน
7.4 - 8 : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและ
สวัสดิการบุคลการคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552
7.4 - 9 : คําสัง่ ให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ / คําสัง่ ให้พนักงานได้รับ ค่าตอบแทน
การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
7.4 - 10 : คําสัง่ คณะแพทยศาสตร์ ให้พนักงานไปราชการเพื่อเข้าร่ วมการประชุม / ฝึ กอบรม
7.4 - 11 : คําขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์
7.4 - 12 : โครงการกิจกรรม 5 ส
7.4 - 13 : แผนการติดตามการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
7.4 - 14 : ประกาศการอบรมเพื่อจัดทําผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ
7.4 - 15 : ข้อมูลตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
7.4 - 16 : รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
7.4 - 17 : บันทึกข้อความเรื่ องรายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
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ตัวบ่ งชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ปั จจัยนําเข้า
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
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
มีการดําเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอย่างน้อย 3 ข้อ
แรก

ผลการดําเนินงาน
1. ได้มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
คณะแพทยศาสตร์ (7.5-1)
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ เช่น มีระบบโปรแกรม MIS และ Expressในด้าน
การเงิน การพัสดุและคลังยา มีระบบบริ การการศึกษาในด้านการจัดการเรี ยนการสอน ระบบ FIS
ในด้านการบริ หารงานบุคคล มีระบบ HOSxP ในด้านการจัดการบริ การทางแพทย์ ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Binary Document ในด้านการจัดส่ ง-เก็บ หนังสื อราชการ (7.5-2)
3. มีการประเมินประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดยงานบริ การคอมพิวเตอร์
ของคณะฯ ได้ดาํ เนินการสํารวจ บํารุ งรักษา ให้ความรู ้ในการจัดทําระบบฐานข้อมูล และดูแลความปลอดภัย
ของระบบฐานข้อมูล (7.5-3)
4. มีเครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่างคณะต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเชื่อมโยงออกไปภายนอก
(7.5-4)
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การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........3........ คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.5 - 1 : แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์
7.5 - 2 : ระบบโปรแกรม MIS / ระบบบริ การการศึกษา / ระบบ HOSxP /
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Binary Document
7.5 - 3 : บันทึกการบํารุ งรักษาระบบฐานข้อมูล / โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูล
7.5 - 4 : เครื อข่ายระบบ Intranet และ Internet

ตัวบ่ งชี้ 7.6 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
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
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 3- 4 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่ งใสผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
การประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว แผ่นพับ ป้ ายประกาศ สถานีวิทยุกระจายเสี ยง เว็บไซด์ และการจัด
นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ การประชุมวิชาการ วันมหิ ดล งานกาชาดจังหวัด
(7.6-1)
2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิ ดเผยและเป็ นที่รับรู ้โดยทัว่ กัน
จํานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บบอร์ดของคณะฯ ตูร้ ับข้อเสนอแนะ และคณะกรรมการรับเรื่ อง
ร้องเรี ยนและข้อเสนอ (7.6-2)
3. มีคณะกรรมการรับเรื่ องร้องเรี ยนและข้อเสนอติดตามและสรุ ปความคิดเห็นของบุคลากรและ
ประชาชนเสนอให้ผบู ้ ริ หารคณะฯทราบเพื่อปรับปรุ งผลการดําเนินงาน (7.6-3)
4. มีการแต่งตั้งบุคคลจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
เพื่อร่ วม ประชุมกําหนดนโยบาย ปรึ กษา หารื อ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณะฯ ร่ วมกันอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ 2 เดือน (7.6-4)
5. มีกระบวนการบริ หารจัดการของคณะแพทยศาสตร์โปร่ งใสและเอื้ออํานวยให้ประชาชนตรวจสอบ
ได้ เช่น การขอตรวจสอบผลการสอบแข่งขันเข้าศึกษาหรื อปฏิบตั ิงานในคณะฯ การเปิ ด
เว็บบอร์ดให้ประชาชนและศิษย์เก่าเสนอความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา รวมทั้งการติดตามทางวิชาการ
การตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ (7.6-5)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........3...........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.6 - 1 : จดหมายข่าวคณะแพทยศาสตร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์/
เว็บไซด์คณะแพทยศาสตร์ / สคริ ปออกรายการวิทยุ / ป้ ายประกาศ / รู ปนิทรรศการ
ต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ งานกาชาด การประชุมวิชาการ
7.6 - 2 : เว็บบอร์ ดคณะแพทยศาสตร์/ ตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
7.6 - 3 : คําสัง่ คณะแพทยศาสตร์ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่ องร้องเรี ยนและรับปรึ กษา
7.6 - 4 : คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์
7.6 - 5 : การขอตรวจสอบข้อมูลการสอบแข่งขันเข้าศึกษา
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ตัวบ่ งชี้ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ร้อยละ
ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจารย์ประจําให้นบั รวมนักวิจยั และการ
นับผูไ้ ด้รางวัลสามารถนับซํ้าได้หากได้รับหลายรางวัลและ สามารถนับรวมอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่ลา
ศึกษาต่อได้ดว้ ย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 0.1 - ร้อยละ 0.99

คะแนน 2
ร้อยละ1 - ร้อยละ 1.99

คะแนน 3
1. มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 2
2. อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผูท้ ี่
ได้รับ รางวัลในข้อ 1 เป็ นรางวัล
ด้านการวิจยั
หมายเหตุ กรณี ได้ขอ้ 1 แต่ไม่ได้ข ้
ถือว่าได้คะแนน 2

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานบทความทางวิชาการในระดับชาติเท่ากับ 2.5% (7.7-1)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........2.........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.7 - 1 : ประกาศรางวัลผลงานบทความทางวิชาการของ อ.พญ.ศริ นยา ศรี สารคาม
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ตัวบ่ งชี้ 7.8 มีการนําระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในกระบวนการบริ หารการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวสุ กญั ญา ครุ ฑไชยันต์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน โดย ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปัจจัยเสี่ ยง
3. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิการใน
การสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และการดําเนินการแก้ไข
ลด หรื อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
5. มีการสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร สู งสุ ดของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 3- 4 ข้อแรก
แรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้อ

ผลการดําเนินงาน
มีผลการดําเนินงาน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งและตัวแทนทุกงานร่ วม
เป็ นคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง (7.8-1) โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะการกําหนดโนบาย แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง และมีการรายงานบริ หารความเสี่ ยง
ตามคู่มือของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7.8-2)
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความล้มเหลว
หรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยเสี่ ยง โดยแต่
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ละฝ่ ายดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน ระบุและลําดับความเสี่ ยง
ในด้านต่างๆ คือ ความเสี่ ยงด้านการเงินและงบประมาณ ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย ด้านการ
ปฏิบตั ิงานตลอดจนความเสี่ ยงด้านปั จจัยภายนอก (7.8-2 หน้า 2)
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงและตัวแทนทุกงาน
ร่ วมเป็ นคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง (7.8-1) โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะการกําหนดโนบาย แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง และมีการรายงานบริ หารความ
เสี่ ยง (7.8-2) ตามคู่มือของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7.8-3)
4. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบหรื อสร้างความเสี ยหายหรื อความ
ล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปั จจัย
เสี่ ยง โดยแต่ละฝ่ ายดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน ระบุและ
ลําดับความเสี่ ยงในด้านต่างๆ คือ ความเสี่ ยงด้านการเงินและงบประมาณ ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย
ด้านการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความเสี่ ยงด้านปั จจัยภายนอก (7.8-2 หน้า 2)
5. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยแผนดังกล่ากําหนดมาตรการหรื อแผนปฏิบตั ิการใน
การสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั บุคลากรทุกระดับในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และการ
ดําเนินการแก้ไข ลด หรื อ ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม พร้อมกับแต่งตั้งและ
มอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยง โดยผูร้ ับผิดชอบแต่ละความ
เสี่ ยงจัดทําแผนการดําเนินงานควบคุมความเสี่ ยง (7.8-2 หน้า 31)
6. ผูร้ ับผิดชอบแต่ละความเสี่ ยงดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง (7.8-4)
7. มีการสรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง โดยผูร้ ับผิดชอบแต่ละความเสี่ ยง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงตามงานที่รับผิดชอบเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง (7.8-4)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.8 - 1 : คําสั่งแต่งตั้งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7.8 - 2 : รายงานบริ หารความเสี่ ยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สําหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551
7.8 - 3 : คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.8 - 4 : รายงานความก้าวหน้าของแผนการบริ หารความเสี่ ยง
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ตัวบ่ งชี้ 7.9 ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรื อเทียบเท่า โดยกําหนดเป้ าประสงค์
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรื อเทียบเท่า
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรองของผูบ้ ริ หาร
ระดับต่างๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ สร้าง
แรงจูงใจ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนินการ 5-7 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน...........3..............คะแนน
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล โดยกําหนดเป็ น
ปฏิทินการรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี และแผนการประเมินผลภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 (7.9 - 1)
2. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้ าหมายของคณะแพทยศาสตร์ ตามพันธกิจ และตามกลยุทธ์
โดยบูรณาการจากตัวบ่งชี้/ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนนของ สมศ. สกอ. และ
กพร. (7.9 - 2)
3. มีการจัดทํา Strategy Map ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่ งครอบคลุมการกําหนดกลยุทธ์
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มาตรการที่กาํ หนด โดยกําหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายให้เชื่อมโยงกับเป้ าประสงค์ (7.9 - 3)
4. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ (7.9 - 4) และมีการประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับทราบ (7.9 - 5)
5. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายตามคํารับรองของ
ผูบ้ ริ หาร โดยเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่ทาํ ได้จริ ง กับเป้ าหมายของแต่ละตัวบงชี้ที่กาํ หนด
(7.9 - 6)
6. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ โดย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะนําผลการปฏิบตั ิของแต่คณะ / หน่วยงาน นําเสนอคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาโบนัสของแต่ละปี ให้กบั บุคลากร (7.9 - 7)
รายการหลักฐานอ้ างอิง
7.9 - 1 : ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ติดตามงาน และประเมินผลภายใน
7.9 - 2 : แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตัวชี้วดั )
7.9 - 3 : แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 (Strategy Map)
7.9 - 4 : วาระการประชุมคณะกรรมการบริ หาร (แผนกลยุทธ์)
7.9 - 5 : เอกสารประชาสัมพันธ์ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ (เว็บไซด์)
7.9 - 6 : เอกสารการประชุมโครงการสัมมนาการปฏิบตั ิราชการระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคลตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
7.9 - 7 : หนังสื อแจ้งเวียนการพิจารณาโบนัสประจําปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปี 2551
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องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ : จํานวน 2 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางสาวสุ กญั ญา ครุ ฑไชยันต์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิ ทธิภาพโปร่ งใส ตรวจสอบได้
3. มีการจัดระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจและวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. มีการนําเข้าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมัน่ คงขององค์การอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 5-6 ข้อแรก
มีการดําเนินการครบทุกข้อ
แรก
ผลการดําเนินงาน
มีผลงานผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
แผนกลยุทธ์ (8.1-1)
2. มี แนวทางจัดหาทรั พยากรทางด้านการเงิ น แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เ งิ นอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการนโยบายและแผน (8.1-2) วิเคราะห์และกําหนด
นโยบาย /แผน / กิจกรรมของคณะฯ วิเคราะห์งบประมาณ เสนอการจัดตั้งงบประมาณประจําปี แยกเป็ น 2

80

แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) , เงินงบประมาณแผ่นดิน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม และอีก 1 แหล่ง ประกอบด้วย เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ (ระดับปริ ญญาตรี ) ,
เงิ นรายได้คณะแพทยศาสตร์ (ระดับบัณฑิ ตศึ กษา) , เงิ นรายได้ศูนย์บริ การทางการแพทย์ , เงิ นรายได้
ศูนย์บริ การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ และมีคณะกรรมการกํากับและติดตามการบริ หารงบประมาณ (8.1-3)
สรุ ปการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
3. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปใช้ในการตัดสิ นใจ และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน โดยใช้การรายงานจากฐานข้อมูลในโปรแกรม Express
และมีระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัยฯเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการขอเบิก รายการใช้งบประมาณ รายละเอียดสถานะการเบิก
จ่ายเงิน (8.1-4)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ โดยจัดทํารายงานรายรับ รายจ่ายประจําเดือน
(8.1-5) และมีรายงานแสดงสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณจากฐานข้อมูลในระบบ MIS (8.1-4) มีการ
รายงานฐานะเงินทดรองจ่ายประจําเดือน ส่ งหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8.1-6)
5. มีการนําข้อมูลทางการเงิ นไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมัน่ คงขององค์การอย่างต่อเนื่ อง เช่น มีการจัดทําสรุ ปรายงานการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภท (8.1-5) มี
การใช้ขอ้ มูลทางการเงินจากสรุ ปการใช้จ่ายเงินเป็ นรายเดื อน และหมวดรายจ่าย มาวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมัน่ คงของคณะฯ
6. มีหน่ วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (8.1-7) ตรวจสอบเงินทด
รองจ่ายประจําวัน มีรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่ วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย (8.1-8)
เพื่อให้มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
7. ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ โดยนําเข้าที่ประชุมกรรมการบริ หารคณะฯ (8.1-9)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน......3....... คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
8.1 - 1 : แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
8.1 - 2 : คําสั่งแต่งตั้งกรรมการนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์
8.1 - 3 : คําสั่งแต่งตั้งกรรมการกํากับและติดตามการบริ หารงบประมาณ ประจําปี
8.1 - 4 : ตัวอย่างรายละเอียดการใช้งบประมาณ ในระบบ MIS
8.1 - 5 : รายงานการใช้เงินรายได้ ประจําเดือน
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8.1 - 6
8.1 - 7
8.1 - 8
8.1 - 9

:
:
:
:

รายงานฐานะเงินทดรองจ่าย ส่ งหน่วยตรวจสอบภายใน
คําสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะแพทยศาสตร์
รายงานผลการตรวจเยีย่ ม (Visit Audit) หน่วยงานย่อย จากหน่วยตรวจสอบภายใน
วาระการประชุมคณะกรรมการคณะฯ

ตัวบ่ งชี้ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม
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 ข้อ
มีการดําเนินการ 3 ข้อแรก
มีการดําเนินอย่างน้อย 4 ข้อแรก
แรก
ผลการดําเนินงาน
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน โดยคณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการนโยบายและแผน ทําหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (8.2-1) และมีกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรร่ วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันในการดําเนินงานในทุกด้าน เช่น การจัดการเรี ยนการสอน การใช้อาคารสถานที่
การใช้ยานพาหนะ (8.2-2)
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของสถาบัน โดยฝ่ ายวิชาการวิเคราะห์ความต้องการใช้
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ (8.2-3) ฝ่ ายบริ หารวิเคราะห์ความต้องการใช้พสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ บุคลากร
ยานพาหนะ (8.2-4)
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3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน เช่น การให้ความอนุเคราะห์ในการใช้
ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ๆ (8.2-5 ) การจัดการศึกษาร่ วมกับหน่วยงานอื่นโดยใช้อาจารย์ พัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์จากหน่วยงานอื่น ๆ ในสถาบัน (8.2-6) การใช้พสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ร่ วมกันในหน่วยงาน เช่น
เครื่ องโทรศัพท์ โทรสาร เครื่ องพิมพ์ เครื่ องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ (8.2-7)
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน เช่น การใช้พสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ และ
บุคลากรในการจัดการศึกษาร่ วมกับโรงพยาบาลร่ วมผลิต (8.2.8) การร่ วมนิเทศการฝึ กปฏิบตั ิของนิสิต
ปี การศึกษา 2551 จากแหล่งฝึ กปฏิบตั ิหลายหน่วยงาน (8.2-9) เงินสนับสนุนการวิจยั ภายนอก/การให้บริ การ
วิชาการ (8.2-10)
5. มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดจิตสํานึกในการประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า (8.2-11)
คณะแพทยศาสตร์มีการวิเคราะห์และใช้ทรัพยากรร่ วมกับหลายคณะ เช่น ร่ วมกับคณะเภสัชศาสตร์
ในการเรี ยนการสอนนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยคณะไปใช้หอ้ งปฏิบตั ิการและอาจารย์ในการสอน
รายวิชาเภสัชเวช (8.2-12) กับคณะวิทยาศาสตร์ในการเรี ยนการสอนรายวิชา preclinic ทั้งแพทย์และแพทย์
แผนไทยกับศูนย์ศึกษาทัว่ ไปในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปกับคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ในรายวิชา
สุ ขภาพชุมชน ฝึ กงานชุมชน ระบาดวิทยา มานุษยวิทยา เป็ นต้น (8.2-13) ในทํานองเดียวกับ
คณะแพทยศาสตร์ได้ให้ความร่ วมมือการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั แก่บณั ฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
(8.2-14) ช่วยคณะวิทยาศาสตร์สอนรายวิชา preclinic (8.2-15) เป็ นต้น
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน........3..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
8.2 - 1 : รายงานการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ /และคณะกรรมการนโยบายและแผน
8.2 - 2 : แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์
8.2 - 3 : ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้หอ้ งเรี ยน
8.2 - 4 : ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้พสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ บุคลากร ยานพาหนะ
8.2 - 5 : หนังสื อให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ๆ
8.2 - 6 : รายงานการประชุมการจัดการศึกษาร่ วมกับหน่วยงานอื่น
8.2 - 7 : รายงานการใช้เครื่ องโทรศัพท์ โทรสาร เครื่ องพิมพ์ เครื่ องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ
8.2 - 8 : รายงานการใช้พสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ และบุคลากรในการจัดการศึกษาร่ วมกับโรงพยาบาลร่ วม
ผลิต
8.2 - 9 : โครงการนิเทศการฝึ กปฏิบตั ิของนิสิตจากแหล่งฝึ กปฏิบตั ิ
8.2 - 10 : โครงการวิจยั /โครงการบริ การวิชาการ
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8.2 - 11
8.2 - 12
8.2 - 13
8.2 - 14
8.2 - 15

:
:
:
:
:

ค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์ / และคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
การขอความอนุเคราะห์ใช้หอ้ งเรี ยนปฏิบตั ิการ และอาจารย์ช่วยสอนในรายวิชา
การขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรจากคณะอื่น ๆ เป็ นอาจารย์ช่วยสอน อาจารย์พิเศษ
การขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยสอนจากคณะเภสัชศาสตร์
แผนการสอนร่ วมกับคณะวิทยาศาสตร์

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ : จํานวน 3 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้
ตัวบ่ งชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่ องการประกันคุณภาพจาก คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่ วมจากภาคีท้ งั ภายใน และภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปี ที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 1
คะแนน 1
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อ มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อ มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อ
แรก
แรก
แรก
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ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนา ของสถาบัน ดังนี้
1. คณะแพทย์มีแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ( 9.1- 1) และได้
มีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1- 2) และ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) (9.1- 3) ซึ่ งมีหน้าที่ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณา และติดตามดําเนินงานให้เป็ นตามมาตรฐาน และ
ตัวบ่งชี้ การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
3. คณะแพทยศาสตร์จดั ให้มีการประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา
ละ 1 ครั้งเมื่อจบปี การศึกษาโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่ สกอ. รับรองเป็ นผูป้ ระเมิน จากทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย (9.1- 4) และมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) โดยพิจารณาจากผล
การประเมินคุณภาพปี การศึกษาที่ผา่ นมา (9.1- 5)
4. คณะแพทยศาสตร์ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-6) และ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) (9.1-7) เพื่อพิจารณา
กํากับ ติดตามการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาคุณภาพ และมีนาํ ผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุ งการ
ดําเนินงาน
5. คณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ กพร. ได้จดั ทําฐานข้อมูลที่ได้
สนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพและ กพร. ในโปรแกรม FIS (Faculty Information
System) ของมหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้วซึ่ งใช้ร่วมกันได้ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล สาขา หน่วยงาน
ย่อย คณะและมหาวิทยาลัย
6. นอกจากนี้แล้วคณะยังส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายในด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ โดยได้เข้าร่ วมประชุม เสนอแนะความเห็นต่าง ๆ เป็ นประจํากับคณะและ
มหาวิทยาลัย (9.1-8) ตลอดจนการประชุมร่ วมกับสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ในเรื่ องการจัดการ
ความรู ้การเรี ยน การสอน การวิจยั กิจการนิสิตนักศึกษา และการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะให้ได้ตามมาตรฐาน (9.1-9)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..........3........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
9.1 - 1 : แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี งบประมาณ
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9.1- 2 :
9.1 - 3 :
9.1 - 4 :
9.1 - 5 :
9.1 - 6 :
9.1 - 7 :
9.1 - 8 :
9.1 - 9 :

2551
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2551
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
plan)
รายงานผลการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา2551
แผนพัฒนาคุณภาพประจําปี การศึกษา 2551
รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประชุมกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
plan) คณะแพทยศาสตร์ วงรอบปี การศึกษา 2551
รายงานการประชุมกับ คณะ และมหาวิทยาลัย ในเรื่ องงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
รายงานการประชุม ของงานด้านต่างๆ ได้แก่ KM , งานวิจยั , กิจการนิสิต, และ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่คณะกรรมการได้เข้าร่ วมประชุม

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 อโครงการ
นักศึกษา
5. นักศึกษาสร้างเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นกั ศึกษาดําเนินการ และในส่ วนที่นกั
มีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู ้และกลไกการ ดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4- 5 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอย่างน้อย 6
ข้อแรก

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการให้ความรู ้และทักษะ
ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปี
การศึกษา 2551 (9.2- 1) และคณะแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
(9.2- 2) และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) (9.2- 3)
เพื่อพิจารณาติดตามและพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
2. คณะแพทยศาสตร์มีการจัดกิจกรรม /โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (9.2- 4)
และได้มีกลไกส่ งเสริ มให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อ 1.
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2. ให้นิสิตได้มีความรู ้ความ
เข้าใจ มีทกั ษะและมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 3. ส่ งเสริ มการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง (9.2- 5)
3. คณะแพทยศาสตร์มีกลไกการส่ งเสริ มให้นิสิตนํากระบวนการประกันคุณภาพ PDCA ไปใช้
โดยการมีการจัดการวางแผน ดําเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการของนิสิตนั้นจะต้องแนบ
รายละเอียดโครงการเดิมที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสรุ ปผลการดําเนินงาน มีวดั และประเมินผลงานในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ นั้นๆด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมใหม่ๆให้มีผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
มากขึ้น (9.2- 6)
การประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ อิงเกณฑ์การประเมิน..........2..........คะแนน
รายการหลักฐานอ้ างอิง
9.2- 1 : แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี งบประมาณ
2551
9.2- 2 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2551
9.2- 3 : คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
plan) 2551
9.2- 4 : เอกสารกิจกรรม/โครงการ ให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
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รายชื่อนิสิตที่เข้า ร่ วมกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตเพื่อให้ความรู ้และทักษะด้าน
9.2- 5 : เอกสารรายชื่อนิสิตที่เข้าร่ วม “โครงการพัฒนานิสิตเพื่อให้ความรู ้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ตามที่ศูนย์พฒ
ั นาและ
ประกันคุณภาพ ร่ วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จดั
โครงการขึ้น
9.2- 6 : แบบเสนอขออนุมตั ิกิจกรรม/โครงการของนิสิตที่ใช้ขอ้ มูลกิจกรรม/โครงการเดิม
เป็ นข้อมูลอ้างอิง และการสรุ ปผลการดําเนินงาน การประเมินผลในการจัด
กิจกรรม/โครงการ

ตัวบ่ งชี้ 9.3 ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง
2. มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของ
สถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กาํ หนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการดําเนินงานของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรื อมีการจัดทําแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อ
การเป็ นแหล่งอ้างอิงให้กบั หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 4
ข้อแรก
ผลการดําเนินงาน
1. คณะแพทยศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2551 (9.3-1) โดยคณะแพทยศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
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ประจําปี การศึกษา 2551 (9.3-2) และมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (9.3-3) และ
มีการปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน เช่น
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิบายในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปี 2551
2. คณะแพทยศาสตร์จดั ทํารายงานการประเมินตนเองเป็ นประจําทุกปี การศึกษา (9.3-4) และจัด
ให้มีการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงรอบปี การศึกษา (9.3-5) เพื่อพิจารณาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของระดับคณะ สาขา และดําเนินการรายงานผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ งเป็ นหน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยก็จะ
รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศผลการประเมินตามลําดับขั้น รวมทั้งมีรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในรายงานประจําปี และคณะแพทยศาสตร์ได้มีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพโดยใช้ขอ้ มูลจากผลการประเมินในวงรอบปี การศึกษาที่ผา่ นมา (9.3-6)
3. 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
9.3- 1 : แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและแผนพัฒนาคุณภาพประจําปี งบประมาณ 2551
9.3- 2 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา 2551
9.3- 3 : รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
9.3- 4 : รายงานผลการประเมินคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2550
9.3- 5 : แผนพัฒนาคุณภาพประจําปี การศึกษา 2551
9.3- 6 : แบบฟอร์มการเขียนโครงการต่าง ๆ
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ส่ วนที่ 3
สรุ ปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
1. สรุปผลการประเมิน
คณะแพทยศาสตร์ ตั้งเป้ าหมายแต่ละตัวชี้ วดั ของแต่ละองค์ประกอบไว้สูงสุ ดตามที่ สกอ. ได้
กําหนดเป็ นเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งตัวชี้ วดั หลายตัวยังไปไม่ถึงเป้ าหมายด้วยข้อจํากัด
หลายประการ เช่น การขาดแคลนอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ เป็ นการขาดแคลนทั้งระบบ (ทั้งประเทศ) ของ
วิชาชีพ ซึ่งเป็ นปัจจัยภายนอกที่คุกคามและคณะฯไม่สามารถจะกําหนดหรื อควบคุมได้ ทําให้ตวั ชี้วดั หลาย
ตัวที่ เกี่ ยวข้องกับจํานวนอาจารย์พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย เช่ น ตําแหน่ งทางวิชาการ ผลงานวิจยั
ตํารา สิ่ งประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้าสภาพการณ์น่าจะดีข้ ึน เนื่ องจากอาจารย์ที่
ส่ งไปศึกษาต่อจะทยอยกลับมาทํางานตามลําดับ สําหรั บผลสรุ ปการประเมินตนเองในรอบปี การศึกษา
2551 โดยย่อแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วดั นําเสนอไว้ใน ตารางที่ ส1 ซึ่งพอสรุ ปได้วา่ คณะแพทยศาสตร์
มี ค วามชัด เจนในเรื่ อง ปรั ช ญา วิ สัย ทัศน์ พัน ธกิ จ ยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ และแผนปฏิ บ ัติ ก ารซึ่ ง เป็ น
รายละเอียดระดับปฏิบตั ิการเป็ นรายปี มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปั จจุบนั แต่ตวั ชี้วดั หลายตัวยังมีขอ้ จํากัดที่ไม่
สามารถดําเนินการได้ถึงเป้ าหมาย เช่น จํานวน คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะให้มีการ
สนับสนุ น การจัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที่ท้ งั กําลังคนและงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนานิ สิต ได้
พยายามบูรณาการงานส่ งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม งานบริ การวิชาการ งานพัฒนานิสิต และงานการ
เรี ยนการสอนเข้าด้วยกัน เพื่อให้นิสิตจบเป็ นบัณฑิตโดยสมบูรณ์ สําหรับในรอบปี การศึกษา 2551 ไม่มี
บัณฑิตจบ เนื่องจากจบการศึกษาไปหมดแล้ว (หลักสู ตรเก่า 2 ปี ) และยุติการรับนิ สิตเข้าเรี ยนตามหลักสู ตร
ต่อเนื่อง 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
สําหรับ งานวิจยั นั้นยังเป็ นประเด็นอ่อนด้อยอยู่บา้ ง ซึ่ งคณะเองได้ให้การสนับสนุ นการ
วิจยั อย่างเต็มที่ ทั้งทุนวิจยั และการเอื้ออํานวยให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์
วิธีการ และทักษะการวิจยั แต่คงต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อาจารย์และนักวิจยั )
อีกระยะหนึ่ ง ในรอบปี ที่ผา่ นมา ได้พฒั นาฐานข้อมูลต่างๆเพื่อเสริ มการดําเนิ นงาน เช่น โปรมแกรม FIS
(Faculty Information System) ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
โปรแกรม Express ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลด้านการเงิน -บัญชี พัสดุ และยา โปรแกรมศึกษาภาษาอังกฤษด้วย
ตนเองสําหรับนิ สิตและบุคลากร โปรแกรม Electronic Document System (ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) สําหรับงานสารบรรณและโปรแกรมอื่นๆที่มีอยูแ่ ต่เดิม
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ตารางที่ ส1 แสดงผลการดําเนินงาน เทียบกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และค่าคะแนนที่ได้
ของแต่ละตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบรวมตัวชี้วดั ที่รับการประเมิน เท่ากับ 39 ตัวชี้วดั ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
2.70 (หรื อ เท่ากับ 89.90%) ส่ วนตารางที่ ส2 เป็ นการสรุ ปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3
มาตรฐานได้คะแนนรวมเฉลี่ย 2.78 (92.70%)
ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่ งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เน้นวิจยั
องค์ประกอบ
เป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
คุณภาพ
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
7 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
80.49%
2
≥ 90%
เฉลี่ยคะแนน
2.50
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
7 ข้อ
3
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
7 ข้อ
3
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
5 ข้อ
3
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
100.87%
1
± 6%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
1
ป.ตรี < 5%,ป.เอก ≥ 60% ป.ตรี 57.53%, ป.เอก 38.36%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
6.39%
1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ผศ. รศ. ศ. รวม ≥ 70%
5 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
5 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
3.49
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
≥ 3.5
0.19
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12
0.03-0.06%
60.00%
1
≥ 90%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นวิจยั )
** ไม่ ขอรับการประเมินในรอบปี การศึกษา 2551 เนื่องจากไม่ มีบัณฑิตจบการศึกษา
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ตารางที่ ส 1. (ต่ อ)
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นวิจยั )
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการพัฒนาสังคม)
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 5

2.27

ทุกข้อรวม 8 ข้อ
ทุกข้อรวม 4 ข้อ

8 ข้อ
4 ข้อ

3
3
3.00

5 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ
≥ 80,000
≥ 40%
≥ 20%

6 ข้อ
4 ข้อแรก
53,453
28.57%
12.5%

3
3
1
1
1

1.80

5 ข้อแรกจาก 7 ข้อ
≥ 25%
≥ 30%
≥ 85%
-

7 ข้อ
37.14%
34.28%
80%
-

3
3
3
2
-

2.75
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ตารางที่ ส 1. (ต่ อ)
องค์ประกอบ
เป้ าหมาย
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
4 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่เน้น
การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่เน้น
การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ทุกข้อรวม 4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
5 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
3 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
≥ 2% แต่ อย่างน้อย 50%
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7
ทุกข้อ รวม 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8
ทุกข้อ จํานวน 8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 7

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

5 ข้อแรก
-

3
-

-

3.00

5 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
2.5% แต่นอ้ ยกว่า 50%
5 ข้อ
8 ข้อ

3
3
3
3
3
3
2
3
3
2.89
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ตารางที่ ส 1. (ต่ อ)
องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ทุกข้อรวม 7 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ

7 ข้อ
5 ข้อ

3
3
3.00

ทุกข้อ รวม 7 ข้อ
6 ข้อแรกจาก 7 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ

7 ข้อ
5 ข้อแรก
4 ข้อแรก

3
2
3
2.67
2.65
(88.40 %)
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ตารางที่ ส 2. ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่ งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เน้นวิจยั
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12
เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ก

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

≥ 3.5
0.03-0.06%

3.49
0.19%

3
3
3.00

ทุกข้อรวม 7 ข้อ
≥ 90%
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
ทุกข้อรวม 4 ข้อ
5 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
3 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
≥ 2% แต่ อย่างน้อย 50%
ทุกข้อ รวม 5 ข้อ
ทุกข้อ จํานวน 8 ข้อ
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ
ทุกข้อ รวม 7 ข้อ
6 ข้อแรกจาก 7 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ

7 ข้อ
80.49%
5 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
2.5% แต่นอ้ ยกว่า 50%
5 ข้อ
8 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อแรก
4 ข้อแรก

3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2.81

* ไม่ ขอรับการประเมิน ในรอบปี การศึกษา 2551 เนื่องจากไม่ มีบัณฑิตจบการศึกษา
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ตารางที่ ส 2. (ต่ อ)
เป้ าหมาย
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
± 6%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ป.ตรี < 5%,ป.เอก >60%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ผศ. รศ. ศ. รวม > 70%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
≥ 90%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นวิจยั )
ทุกข้อรวม 8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ทุกข้อรวม 4 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
5 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
≥ 80,000
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
≥ 40%
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
≥ 20%
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นวิจยั )
5 ข้อแรกจาก 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
≥ 25%
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
≥ 30%
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
≥ 85%
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการพัฒนาสังคม)

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

7 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
100.87%
ป.ตรี 57.53%, ป.เอก 38.36%
6.39%
5 ข้อ
60.00%

3
3
3
1
1
1
3
1

8 ข้อ
4 ข้อ
6 ข้อ
53,453
28.57%
12.5%

3
3
3
1
1
1

7 ข้อ
57.14%
34.28%
80%
-

3
3
3
2
-
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ตารางที่ ส 2. (ต่ อ)
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่เน้น
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม)
เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 4.2
ตัวบ่งชี้ 7.3
เฉลี่ยคะแนน
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยคะแนนรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

4 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
-

4 ข้อแรก
-

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
3
-

-

-

-

2.32

4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ

4 ข้อแรก
5 ข้อ

3
3
3.00
2.78
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สําหรับตารางที่ ส3 เป็ นการสรุ ปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริ หารจัดการ โดยเฉพาะใน
ด้าน 1) นิสิตและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 2) กระบวนการภายในองค์กร 3) การเงินและ 4) ด้านบุคลากร
การเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการประเมินตามมุมมองทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 2.70 ดังนี้
ตารางที่ ส 3. ตารางสรุ ปการประเมินตามมุมมองด้ านการบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่ งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน เน้นวิจยั
มุมมองด้าน
เป้ าหมาย
ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
การบริ หารจัดการ
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
1) ด้ านนักศึกษาและ
ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
7 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
5 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
± 6%
100.87%
1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
*ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
≥ 3.5
3.49
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
0.03-0.06%
0.19%
3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12
ทุกข้อรวม 8 ข้อ
8 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ทุกข้อรวม 4 ข้อ
4 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
5 ข้อแรกจาก 7 ข้อ
7 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
≥ 25%
57.14%
3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
≥ 30%
34.28%
3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
≥ 85%
80%
2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นการพัฒนาสังคม)
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
5 ข้อ
3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
6 ข้อแรกจาก 7 ข้อ
5 ข้อแรก
2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
* ไม่ ขอรับการประเมิน ในรอบปี การศึกษา 2551 เนื่องจากไม่ มีบัณฑิตจบการศึกษา
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ตารางที่ ส 3. (ต่ อ)
มุมมองด้าน
การบริ หารจัดการ
เฉลี่ยคะแนน
ด้านนักศึกษาและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
2) ด้ านกระบวนการ
ภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นวิจยั )
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนน
ด้านกระบวนการภายใน
3) ด้ านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
เฉลี่ยคะแนน
ด้านการเงิน

เป้ าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
2.69

ทุกข้อรวม 7 ข้อ
≥ 90%
ทุกข้อรวม 7 ข้อ
≥ 90%

7 ข้อ
80.49%
7 ข้อ
60.00%

3
2
3
1

4 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
ทุกข้อรวม 4 ข้อ
ทุกข้อ รวม 5 ข้อ
ทุกข้อ จํานวน 8 ข้อ
ทุกข้อ รวม 7 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ

4 ข้อแรก
5 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
8 ข้อ
7 ข้อ
4 ข้อแรก

3
3
3
3
3
3
3
2.73

≥ 80,000

53,453
7 ข้อ
5 ข้อ

3
3
3
3.00

ทุกข้อรวม 7 ข้อ
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ
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ตารางที่ ส 3. (ต่ อ)
มุมมองด้าน
การบริ หารจัดการ

เป้ าหมาย

4) ด้ านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม
ป.ตรี < 5%,ป.เอก >60%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ผศ. รศ. ศ. รวม > 70%
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ทุกข้อรวม 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
5 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
≥ 20%
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบันที่
เน้นพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม)
4 ข้อแรกจาก 5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
5 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
3 ข้อแรกจาก 6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
≥ 2% แต่ อย่างน้อย 50%
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7
เฉลี่ยคะแนน
ด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้
และนวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ป.ตรี 57.53%, ป.เอก 38.36%
6.39%
5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
4 ข้อแรก
12.5%
-

1
1
3
3
3
3
1
-

-

-

5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
2.5% แต่นอ้ ยกว่า 50%

3
3
3
2
2.36

100
ตารางที่ ส4 เปรี ยบเทียบผลการประเมินตนเองระหว่างปี การศึกษา 2550 กับปี การศึกษา 2551 จะเห็นว่า
โดยภาพรวมการประเมินตนเองดีข้ ึน 0.17 คะแนน หรื อเท่ากับ 6.90% เทียบกับการประเมินตนเองปี 2550
แต่ถา้ เทียบกับที่ คณะกรรมการประเมินจะได้คะแนนสูงขึ้น 0.23 คะแนน หรื อเท่ากับ 7.70 %
ดังตารางที่ ส4
ตารางที่ ส4 เปรียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ างปี การศึกษา 2550 และ 2551
ผลการประเมินรอบปี การศึกษา 2550 ผลการประเมินรอบปี การศึกษา 2551
ลําดับ

องค์ประกอบ /
ตัวบ่งชี้

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง
เพิ่ม / ลด (%)

1

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
3
3
3
ตัวบ่งชี้ 1.2
2
2
2
เฉลี่ย
2.5
2.5
2.5
2 องค์ประกอบ ที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1
3
2
3
ตัวบ่งชี้ 2.2
3
3
3
ตัวบ่งชี้ 2.3
3
3
3
ตัวบ่งชี้ 2.4
1
1
1
ตัวบ่งชี้ 2.5
1
1
1
ตัวบ่งชี้ 2.6
1
1
1
ตัวบ่งชี้ 2.7
3
3
3
ตัวบ่งชี้ 2.8
2
1
3
*ตัวบ่งชี้ 2.9
3
3
*ตัวบ่งชี้ 2.10
1
1
ตัวบ่งชี้ 2.11
3
3
3
ตัวบ่งชี้ 2.12
0
0
3
ตัวบ่งชี้ 2.13
1
1
1
เฉลี่ย
1.92
1.76
2.27
* * ไม่ ขอรับการประเมินในรอบปี การศึกษา 2551 เนื่องจากไม่ มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษา

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
+1(50.00)
0 (0.00)
3(> 300.00)
0 (0.00)
+0.35 (18.20)
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ตารางที่ ส4 (ต่ อ)
ผลการประเมินรอบปี การศึกษา 2550 ผลการประเมินรอบปี การศึกษา 2551
ลําดับ
3

4

5

6

องค์ประกอบ /
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 3.2
เฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.1
ตัวบ่งชี้ 4.2
ตัวบ่งชี้ 4.3
ตัวบ่งชี้ 4.4
ตัวบ่งชี้ 4.5
เฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ 5.1
ตัวบ่งชี้ 5.2
ตัวบ่งชี้ 5.3
ตัวบ่งชี้ 5.4
เฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ 6.1
เฉลี่ย

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

ประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง
เพิ่ม / ลด (%)

3
3
3

3
3
3

3
3
3

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

2
3
1
0
1
1.40

2
3
1
0
1
1.40

3
3
1
1
1
1.80

+1 (50.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
+1 (> 100.00)
0 (0.00)
+0.40(28.60)

3
3
3
2
2.75

3
3
3
2
2.75

3
3
3
2
2.75

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

3
3

3
3

3
3

0 (0.00)
0 (0.00)
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ตารางที่ ส4 เปรียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ างปี การศึกษา 2550 และ 2551 (ต่ อ)
ผลการประเมินรอบปี การศึกษา 2550 ผลการประเมินรอบปี การศึกษา 2551
ลําดับ
7

องค์ประกอบ /
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.1
ตัวบ่งชี้ 7.2
ตัวบ่งชี้ 7.3
ตัวบ่งชี้ 7.4
ตัวบ่งชี้ 7.5
ตัวบ่งชี้ 7.6
ตัวบ่งชี้ 7.7
ตัวบ่งชี้ 7.8
ตัวบ่งชี้ 7.9
เฉลี่ย

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

3
2
1
3
2
3
0
3
2
2.11

องค์ประกอบที่ 8
ตัวบ่งชี้ 8.1
3
ตัวบ่งชี้ 8.2
3
เฉลี่ย
3
9 องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ 9.1
3
ตัวบ่งชี้ 9.2
2
ตัวบ่งชี้ 9.3
3
เฉลี่ย
2.67
เฉลี่ยทุก
2.48
องค์ประกอบ
** เมื่อเทียบกับการประเมินโดยกรรมการ

ประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง
เพิ่ม / ลด (%)

3
2
1
2
2
2
0
2
2
1.78

3
3
3
3
3
3
2
3
3
2.89

0 (0.00)
+1 (0.00)
+2 (200.00)
0 (0.00)
+1 (50.00)
0 (0.00)
2(>200.00)
0 (0.00)
+1(50.00)
+0.78 (37.00)

3
3
3

3
3
3

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

3
2
3
2.67
2.42

3
2
3
2.67
2.65

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
+0 .17 (6.90)
+ 0.23(7.70)**

8

103
2. แนวทางการพัฒนา
องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา

ตัวบ่ งชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรื อปณิ ธาน ตลอดจน
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผน
ให้ครบทุกภารกิจ

3

ตัวบ่ งชี้ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบตั ิงานที่กาํ หนด

3

เมื่อวันที่ 3-6 เมษายน 2552 คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยน วิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้ าประสงค์(ยุทธศาสตร์) กลยุทธ์ ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใส
และจัดทําแผนงานกิจกรรม โครงการเป็ นรายปี รายเดือน ยํ้าเน้นและให้ความสําคัญของ
การมีส่วนร่ วมในการจัดทํารายละเอียดดังกล่าว ประเด็นอ่อนด้อยและควรได้รับการ
พัฒนาต่อไป คือ การควบคุม การกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานให้ได้
ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วดั อย่างน้อย ≥ 90% ของตัวชี้วดั ตามกิจกรรม
โครงการแผนงาน
นอกจากนั้นแล้วควรมีการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานย้อนหลัง 2-3 ปี
ว่า เป็ นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หรื อไม่สอดคล้องกับของทางมหาวิทยาลัย
หรื อไม่ และควรจะมีการพัฒนา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์กิจกรรม/โครงการ ให้
เหมาะสมทันยุคสมัยอย่างไร ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง รวมทั้งน่าจะมีการกําหนด
ตัวบ่งชี้เป็ นของคณะแพทยศาสตร์เองที่มีลกั ษณะพิเศษ (Uniqueness) ที่ไม่เหมือนใคร
เช่น ภาระการให้บริ การรักษาพยาบาลประชาชน ซึ่งเป้ นภาระกิจที่หนักมากและใช้เวลา
มากเช่นกัน และควรมีการรายงานความก้าวหน้า

องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
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ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา

ตัวบ่ งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร

3

ตัวบ่ งชี้ 2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

3

คณะแพทยศาสตร์มีขอ้ จํากัดในด้านบุคลากรมาก แต่กส็ ามารถดําเนินการ
หลักสู ตรได้ถึง 3 หลักสูตรและจะเพิ่มอีก 1 หลักสูตรในปี การศึกษา 2553 อย่างไรก็ตาม
ควรดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของหลักสูตรใหม่ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากร อาจารย์ผสู ้ อน วัสดุ อุปกรณ์ ห้องสมุด ตํารา ระบบสารสนเทศ การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองสถานที่ ฝึ กงาน แนวทางการเรี ยนการสอน ความต้องการและคุณลักษณะของ
บัณฑิตในสาขาดังกล่าว การบริ หารหลักสูตร ก็เป็ นประเด็นสําคัญเพื่อให้การ
ดําเนินการเป็ นไปตามปรัชญาของหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร บริ หาร
รายวิชา ควรช่วยควบคุมติดตามการดําเนินงานหลักสู ตร วิเคราะห์และประเมินหลักสูตร
และรายวิชาเป็ นรายภาคการศึกษา รายปี การศึกษา และราย 5 ปี การศึกษา เพื่อให้เนื้อหา
สาระของหลักสูตร/รายวิชา ทันสมัยอยูเ่ สมอ
คณะแพทยศาสตร์มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
อยู่ 2 ท่าน และโดยภาพรวมดําเนินการสอนที่หลากหลายวิธีการอยูแ่ ล้ว แต่ควรมีการ
ประเมินการสอน ประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเข้มและสมํ่าเสมอและนําผลการประเมินเสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพือ่ หาทางปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ

องค์ ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
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ตัวบ่ งชี้ 2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่ วม

ตัวบ่ งชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา

ผลการประเมิน
ตนเอง
3

1

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
ปัจจุบนั คณะแพทยศาสตร์ ร่ วมมือกับองค์กรภายนอกหลายระดับหลายองค์ใน
การสอน การวิจยั ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน ระดับสถาบันระดับชาติ และจ้าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาช่วยในเรื่ องการเรี ยน การสอน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ชุมชน รอบๆคณะ ในการช่วยการเรี ยนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น สมาชิกองค์กร
ภายนอก ผูเ้ ชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มาเป็ นกรรมการและร่ วมทํากิจกรรมต่างๆ
อย่างไรก็ตาม คณะยังขาดความร่ วมมือจากศิษย์เก่าและควรมีฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
และองค์กรภายนอกที่สามารถจะร่ วมมือกันในกิจการของคณะได้ ควบคุม กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยแบบมีบุคคลและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่ วม
คณะแพทยศาสตร์ได้สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทและ
เอกจํานวนมากในรอบปี การศึกษา 2551 อาจารย์เริ่ มจบการศึกษากลับมาทํางาน และ
คณะได้ทาํ ฐานข้อมูลอัตรากําลังโดยเฉพาะสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งจํานวน
รับนิสิตปรับให้นอ้ ยลงครึ่ งหนึ่งของที่เคยรับปกติ คาดว่าในปี การศึกษา 2554-2555
อัตราส่ วน FTES: อาจารย์ประจําจะได้มาตรฐาน
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ตัวบ่ งชี้ 2.5 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา

ผลการประเมิน
ตนเอง
1

ตัวบ่ งชี้ 2.6 สัดส่ วนของอาจารย์ประจําที่ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

1

ตัวบ่ งชี้ 2.7 มีกระบวนการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์

3

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ อยูใ่ นระยะก่อตั้งและเปรี ยบผ่านซึ่งมีความไม่สมบูรณ์ในเรื่ อง
จํานวนคุณวุฒิ คุณสมบัติทางวิชาการ ของอาจารย์ ซึ่งกําลังศึกษาต่ออยูจ่ าํ นวนมาก และ
จะกลับมาปฏิบตั ิงานตั้งแต่ปี 2551 เป็ นต้นไป ในระยะแผนพัฒนา 4 ปี จํานวนอาจารย์
จะกลับเข้าทํางานจะมีมากกว่าที่ลาศึกษาต่อ ในปลายแผนฯ (ประมาณปี 2552 )ตัวชี้วดั
นี้จะเข้าสู่มาตรฐานหรื อเร็ วอาจกว่านั้น หากคณะสามารถหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้ ฉะนั้น ที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือกําลังคนโดยเฉพาะสายอาจารย์
ต้องมีแผนพัฒนาอาจารย์และดําเนินไปให้ได้ตามแผน
คณะแพทยศาสตร์มีคาํ ขวัญ “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินยั ใส่ ใจคุณภาพ” ที่ทุกคนยึด
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงาน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์เป็ นบรรทัดฐาน กํากับดูแล
ควบคุม ซึ่งเท่าที่เป็ นมายังไม่มีปัญหาการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพแต่อย่างไร ประเด็น
ที่น่าปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม คือ การจัดโครงการหรื อกิจกรรม ส่ งเสริ มการอบรม เพาะบ่ม
จิตใจ คุณธรรม จริ ยธรรม และการทําทํานุบาํ รุ งพระศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต
ประเพณี
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ผลการประเมิน
จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
ตนเอง
3
คณะแพทยศาสตร์จดั ทําประมวลการสอนครบทุกรายวิชา และใช้วิธีการสอนที่
ตัวบ่ งชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการ
หลากหลาย แต่ยงั ขาดการวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การวิจยั สถาบัน อยูอ่ ีกมาก
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ควรจะมีการจัดประชุมปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน การสอน การวิจยั
สถาบัน การวิจยั ประเมินโครงการ มีนโยบายและสิ่ งจูงใจให้อาจารย์ทาํ การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน การพัฒนาคณะฯ ตลอดจนการจัดสรรทุนวิจยั ไว้เพื่อการนี้
โดยเฉพาะ รวมทั้งจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน การพัฒนาและประเมินองค์กร
ในรอบปี การศึกษา 2551 คณะฯไม่มีบณ
ั ฑิตจบการศึกษา เนื่องจากยุติการรับ
ตัวบ่ งชี้ 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําและ
นิสิตหลักสูตรเทียบเท่า 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 อย่างไรก็ตามบัณฑิตสาขา
การประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะไม่มีปัญหาเรื่ องการมีงานทําและค่าตอบแทน
ตัวบ่ งชี้ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่ งชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ
และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

-
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ตัวบ่ งชี้ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าที่สาํ เร็ จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม กีฬา สุ ขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน สิ่ งแวดล้อมในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
ตัวบ่ งชี้ 2.13 ร้ อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ง
มีคุณสมบัติเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่ทาํ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์

ผลการประเมิน
ตนเอง
3

3

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
นิสิตและศิษย์เก่าได้สร้างชื่อเสี ยงเกียรติคุณในด้านต่างๆ ให้คณะเป็ นจํานวนหลาย
คนควรตั้งรางวัล ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ที่เด่นในด้านต่างๆ เช่น ดีเด่นในรายวิชา
ดีเด่นคุณธรรมจริ ยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ และจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าส่ งเสริ ม
ผลักดันการตั้งสมาคมศิษย์เก่า การสร้างเครื อค่ายศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบนั การตั้งชมรมต่างๆ
ของนิสิต
คณะแพทย์ศาสตร์ ไม่มีการศึกษาระดับมหาบัณฑิตแต่มีระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตปี หนึ่งๆ
ไม่มากนัก อาจารย์ที่ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์จึงมีนอ้ ยในแผน 4 ปี คณะจะเปิ ด
หลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คาดว่าต้องใช้อาจารย์ที่
ปรึ กษานิพนธ์เพิ่มอีกมาก
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องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ผลการประเมิน
ตนเอง
3

ตัวบ่ งชี้ 3.1 มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า

ตัวบ่ งชี้ 3.2 มีการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

3

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ ส่ งเสริ ม การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตของนิสิตอย่าง
มาก ในทุกด้านทั้งด้านการเรี ยน กิจกรรมเสริ มหลักสูตรในหลักสูตร การบ่มเพาะ
อุปนิสยั พฤติกรรมให้เป็ นคนดี มีจิตสาธารณ จะเห็นได้จากจํานวนโครงการ / กิจกรรม
จํานวนมากทุกด้าน แนวทางพัฒนาต่อไป คือสํารวจความต้องการของนิสิต แต่ละชั้นปี
แล้วดูวา่ จะสามารถสนองความต้องการของนิสิตได้มากน้อยเพียงไร และเปิ ดให้นิสิต
เข้ามามีบทบาทในการบริ หารงานของคณะให้มากขึ้น นิสิตยังขาดความมีระเบียบวินยั
อยูม่ าก โดยเฉพาะวินยั เรื่ องตรงเวลา วินยั การจราจร ซึ่งต้องหาทางปรับปรุ งต่อไปและ
ควรให้การปรับปรุ งดูแลเป็ นพิเศษ ในสิ่ งอํานวยความสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรม จําเป็ นต่อการเรี ยนรู ้คน้ คว้า ที่พกั อาศัย
การเดินทาง ความปลอดภัย ที่พกั ผ่อนหย่อนใจ การกีฬาและการนาฏศิลป์ / ดนตรี
ศิลปกรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยน

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบ่ งชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

3

คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกการบริ หารงานวิจยั และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจยั แก่บุคลากรและนิสิต เพื่อทําการวิจยั ทุกรู ปแบบและมีนิสิตปริ ญญา
ั ฑิต ในปั จจุบนั จํานวน 10 คน ซึ่งจะต้อง
เอกกําลังดําเนินการวิจยั เพื่อปริ ญญาดุษฎีบณ
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ตัวบ่ งชี้ 4.2 มีระบบบริ หารจัดการความรู ้จากงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

ผลการประเมิน
ตนเอง

3

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร คณะฯได้สนับสนุนห้องปฏิบตั ิการ เครื่ องมือ ใน
การวิจยั ของนิสิตปริ ญญาโทของคณะเภสัชศาสตร์ จัดให้มีการประชุมวิชาการประจําปี
เพื่อเผยแพร่ ผลงาน และเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาทุน
วิจยั จากภายนอก การทําวิจยั เป็ นกลุ่ม มีนกั วิจยั อาวุโสผูม้ ีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ
เป็ นพี่เลี้ยง สร้างเครื อข่าย การวิจยั เฉพาะเรื่ อง เช่น โรคเบาหวาน การวิจยั สมุนไพร
สร้างแรงจูงใจ ในการทําวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน การยกย่องประกาศ
เกียรติคุณ
คณะแพทยศาสตร์ควรส่ งเสริ มด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น สนับสนุนงบประมาณ
ส่ งเสริ มให้นกั วิจยั ไปประชุมวิชาการและเผยแพร่ ผลงานทั้งในและต่างประเทศ สร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ และการวิจยั ภายในองค์กร เช่น การประชุมสัมมนาวิชาการเป็ น
ประจําเดือนละ 1-2 ครั้ง เปิ ดโอกาสให้ท้ งั บุคลากรและนิสิตทุกระดับเข้ารับฟัง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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ผลการประเมิน
จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
ตนเอง
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีงบประมาณสนับสนุนการวิจยั เป็ นงบจากภายในองค์กร
1
ตัวบ่ งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายใน
เพื่อสนับสนุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ๆ เมื่อมีประสบการณ์แล้วจึงจะดําเนินการแข่งขันในการ
และภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หาแหล่งทุนจากภายนอกได้
ด้วยระบบและกลไก ที่เอื้ออํานวยดังกล่าวแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ ีคณะ
1
ตัวบ่ งชี้ 4.4 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
แพทยศาสตร์จะได้ผลิตผลงานการวิจยั ได้ตามเป้ าหมาย
เผยแพร่ ได้รับการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรื ออนุ
สิ ทธิบตั ร หรื อนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี้ 4.5 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา

3
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ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา

ตัวบ่ งชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้ าหมายของสถาบัน

3

ตัวบ่ งชี้ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็ น กรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
ตัวบ่ งชี้ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา

3

คณะแพทยศาสตร์ได้จดั ทํายุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์รวมทั้งแผนงานกิจกรรม
โครงการต่างๆเพื่อให้บริ การวิชาการอย่างเป็ นระบบ มีคณะกรรมการ คอยกํากับ
ควบคุม ดูแล และติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานตลอดปี มีบุคลากรทุก
ฝ่ าย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่ วมโครงการ ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานทุก
โครงการ ประเด็นที่ตอ้ งพัฒนาต่อไป คือ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทาํ งานบริ การทาง
วิชาการและถือเป็ นภารกิจส่ วนหนึ่ง ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่

องค์ ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่ งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

3

2

ควรมีการร่ วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนกําหนดการสาระของโครงการที่ตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนที่จะได้รับประโยชน์เต็มประสิ ทธิภาพ สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ การ
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ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา

3

มีการกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผลการทํางาน
มีการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ทุกชนิดที่ดาํ เนินการและจัดให้มีกิจกรรม ทุกปี
ติดต่อกัน ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป คือ การประดับตกแต่งอาคารใหม่ดว้ ย งานศิลปะ
ไทย และท้องถิ่น จัดบริ เวณโดยรอบและภูมิทศั น์ที่เป็ นไทย เช่น ศาลาไทย ร่ มรื่ นด้วย
ต้นไม้หอมและสมุนไพรต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนแพทย์แผนไทยตลอดจน
บรรยากาศภายในอาคารที่หอมอบอวนด้วยสมุนไพรไทย และอาจจัดเสวนาการแสดง
หรื อการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นเป็ นระยะๆ

องค์ ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

3

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
จัดการและสามารถ ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล

3

คณะแพทยศาสตร์ วางแผนพัฒนาและดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ โปร่ งใสและมี
ส่ วนร่ วมจากทุกระดับรวมทั้งบุคคลภายนอก มีธรรมาภิบาลสูงและดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ทุกประการ โดยกําหนดเป็ นกิจกรรม / โครงการแผนงานของหน่วย
ปฏิบตั ิเป็ นรายปี งบประมาณ มีการติดตามประเมินผลทุกโครงการ / กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง ในการบริ หารถือนโยบายว่า “หากไม่มีหรื อไม่กาํ หนดแผนงานโครงการ
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ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
หรื อกิจกรรมไว้ให้กรรมการคณะเห็นชอบในต้นปี งบประมาณเสี ยก่อน ก็จะไม่มี
งบประมาณให้ใช้ในโครงการ / กิจกรรมนั้นๆ” และกรรมการคณะซึ่งมีบุคคลภายนอก
อยูด่ ว้ ยเป็ นผูต้ รวจสอบประเมิน และอนุมตั ิแผนการโครงการต่างๆ ส่ วนในรายละเอียด
เป็ นเรื่ องของการจัดการภายใน ซึ่งทุกเรื่ องสามารถติต่อสอบถาม หรื อศึกษาได้ทาง Web
site ของคณะ เปิ ดให้มีการร้องเรี ยนผ่านกรรมการ นอกจากนั้นยังมีกล่องและบอร์ด ให้
เสนอข้อร้องเรี ยน ข้อแนะนํา ความคิดเห็นได้ทุกคนไม่วา่ จะเป็ นผูใ้ ช้บริ การ นิสิตและ
บุคลากรของคณะ / มหาวิทยาลัย

ตัวบ่ งชี้ 7.2 ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน

3

ผูบ้ ริ หารคณะเป็ นผูอ้ าวุโสมีประสบการณ์สูงทั้งในด้านวิชาชีพ และการบริ หาร
องค์ มีธรรมาภิบาลกอร์ปด้วย พรหมวิหาร 4 “เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา” สูงอย่างยิง่
และการได้มาซึ่งผูบ้ ริ หารทุกระดับ มาจากทุกคนมีส่วนร่ วมเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย ทีมผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับ หัวหน้าสาขา หัวหน้างานขึ้นไป โดยมีการ
กําหนดยุทธศาสตร์ จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนงานดังกล่าวแล้ว เพื่อเป้ าหมาย คือ ร่ วมกัน
ทํางานเพื่อให้สาํ เร็ จตามพันธกิจที่ต้ งั ไว้ ประเด็นพัฒนา คือ การ ประเมินผลงาน และ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูบ้ ริ หาร (ผูบ้ ริ หารในที่น้ ี หมายรวมตั้งแต่ระดับหัวหน้า
งาน หัวหน้าสาขา ขึ้นไป) ตลอดจนการประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านระบบ
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ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
ฐานข้อมูล สารสนเทศต่างๆ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุม้ ค่า คุม้ ทุน คุม้ เวลาด้วย
ความรวดเร็ วและความมีคุณภาพของผลงาน

ตัวบ่ งชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรี ยนรู ้

3

เป้ าหมายสําคัญของคณะแพทยศาสตร์ ในด้านแผนจัดการความรู ้ คือเป็ นองค์กร
ศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ ทั้งในด้านการแพทย์แผนปัจจุบนั และการแพทย์แผนไทย ซึ่ง
ในสภาพปัจจุบนั ก็เป็ นที่คาดหวังของประชาชนทัว่ ไป เพื่อไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว คณะ
ควรเตรี ยมพัฒนาในอีกหลายด้านหลายประเด็น เช่น มีระบบและกลไกการให้ความรู ้แก่
บุคลากรและประชาชน และการมีส่วนร่ วมการพัฒนาการเรี ยนจากบุคลากรและ
ประชาชน มีกลุ่มงานหรื อบุคคลรับผิดชอบ โดยเฉพาะมีงบประมาณและเครื่ องมือ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนอย่างจริ งจัง มีการรวบรวมและจัดทําข้อมูล
ความรู ้ อย่างเป็ นระบบ และเข้าถึงได้ทุกคน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการ ประจําปี ตลอดจนสร้างเครื อข่ายกับองค์กรภายนอกจัดประชุมวิชาการ
สัมมนา เฉพาะเรื่ องแล้วมีการบันทึกเป็ นหลักฐานและเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ
จัดการความรู ้ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทันสมัย และมีคุณภาพ
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องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากร มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ

ตัวบ่ งชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หารการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั

ผลการประเมิน
ตนเอง
3

3

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
จุดที่น่าพอใจอย่างหนึ่งขององค์กรนี้ คือ คนไม่มากนักแต่ทาํ งานได้เป็ นจํานวนมาก
จะเห็นได้วา่ ดําเนินการหลักสูตรได้ 3 หลักสูตร และถึงระดับ ป.เอก ในระยะเวลา 5-6
ปี ประเด็นสําคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ รักษาคนเก่ง คนดี ไว้พฒั นาศักยภาพของ
บุคลากร ประเด็นการพัฒนาครอบคลุม การศึกษาต่อ การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทาง การศึกษาดูงาน การไปประชุมต่างประเทศเพือ่ เสนอผลงาน สร้างเครื อข่าย
การให้รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ การให้ทุนสนับสนุนผูม้ ีความ
โดดเด่น การสนับสนุนตําแหน่งทางวิชาการ
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ เป็ นองค์กรทางการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง การคัดกรอง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ามาทํางานต้องเข้มข้น เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ปัจจัย
ภายในที่ควรปรับปรุ ง ได้แก่ สวัสดิการ ค่าตอบแทน สิ่ งแวดล้อม ควรมีน้ าํ ใจไมตรี
เป็ นกันเอง มีบรรยากาศการทํางานที่มีความสุ ขและความสะดวกรวดเร็ ว ในการทํางาน
ความพร้อมของสถานที่ เครื่ องมือ ระบบต่างๆ รวมทั้งมีที่พกั อาศัย
คณะแพทยศาสตร์ อยูใ่ นระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ อย่างเร่ งรี บ เมื่อ
ติดตั้งเสร็ จตามเป้ าหมาย จะมีระบบสารสนเทศครบหมดทุกงานทุกประเภท
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องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 7.6 ระดับความสําเร็ จในการเปิ ดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ผลการประเมิน
ตนเอง
3

ตัวบ่ งชี้ 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ

3

ตัวบ่ งชี้ 7.8 มีการนําระบบบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ใน
กระบวนการบริ หารการศึกษา

3

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายชัดเจนที่จะให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการ กิจการของคณะและได้ดาํ เนินการแล้วในรู ปกรรมการคณะ และ
บุคคลภายนอกสามารถร้องขอหรื อเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการได้ รวมทั้งได้ร่วมกับองค์กร
ภายนอกหลายแห่ง ในการจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ทั้ง 3 หลักสูตร
ประเด็นพัฒนาต่อไป คือ การประกันคุณภาพการศึกษาของแหล่งการศึกษาต่างๆ
เหล่านั้นให้เท่าเทียมกันและเท่าเทียมกับของคณะ
ประเด็นการพัฒนาเชิงนโยบาย คือการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ในการ
ทําผลงานทางวิชาการและนําผลงานไปเผยแพร่ ในระดับสากล มีแรงจูงใจและสิ่ งตอบ
แทนเพื่อเชิดชูเกียรติและความสําเร็ จ
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยกระบวนการ
ย่อยๆ 3 กระบวนการ คือ การบริ หารความเสี่ ยง, กพร, และการประกันคุณภาพ
การศึกษา (QA) มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประชุม วิเคราะห์ปัญหาและปัจจัย
เสี่ ยงของการดําเนินงานในแต่ละส่ วน วางแผน แก้ไข ป้ องกัน เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงนั้นๆ
และเสนอแนะหรื อมีมาตรการในการควบคุม ความเสี่ ยงเพื่อลดหรื อไม่ให้เกิดความ
เสี ยหายขึ้น สรุ ปผลการดําเนินงาน ประเมินผลความสําเร็ จ ปัญหา อุปสรรค แนว
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ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
ทางแก้ไข เสนอผูบ้ ริ หาร กําหนดเป็ นนโยบาย การดําเนินงานต่อไป

3

คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกการในการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหมายระดับ
องค์กรสู่ ตวั บุคคลที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้น้ นั ๆ จะได้รับ
การมอบหมาย ให้ดูแลตัวบ่งชี้น้ นั ไปตลอดปี และเขียนรายงานตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากําหนด แต่ความไม่ชดั เจนยังอยูท่ ี่การเชื่อมโยง
ผลการดําเนินงานกับการสร้างแรงจูงใจซึ่งต้องนําไปขยายความและปฏิบตั ิต่อไป

ตัวบ่ งชี้ 8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3

การดําเนินงานทางการเงินของคณะแพทยศาสตร์ค่อนข้างรัดกุม เป็ นไปตามระบบ
ระเบียบ ประเด็นที่น่าจะพัฒนา คือ การหาแหล่งเงินได้เพิ่มขึ้นเพียงพอสําหรับการ
พัฒนาด้านต่างๆ ที่มีขอ้ จํากัดที่ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณแผ่นดินได้

ตัวบ่ งชี้ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่ วมกัน

3

ภายในองค์กรมีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอยูแ่ ล้ว และสามารถดําเนินการไปได้ดว้ ยดี
แต่ระหว่างคณะ ยังมีรูปแบบไม่ชดั เจนส่ วนใหญ่เป็ นการตกลงกันเองระหว่างคณะใน
ลักษณะทวิภาคี คณะแพทยศาสตร์ ได้ใช้ทรัพยากรของหลายคณะ / หน่วยงาน / ภายใน
เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุ ขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หน่วย
ยานพาหนะมหาวิยาลัย เป็ นต้น แต่มิได้ประเมินให้เห็นชัดเจนเป็ นตัวเงินว่าได้ประหยัด

ตัวบ่ งชี้ 7.9 ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้ าหม
ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคคล

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
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องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี้

ผลการประเมิน
ตนเอง

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
งบประมาณไปเท่าไร ซึ่งเป็ นประเด็นที่ตอ้ งพัฒนาต่อไป

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา

3

ตัวบ่ งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต

2

คณะแพทยศาสตร์มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุม
กับ กพร. และการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเป็ นประธานทั้ง 3 ชุด สําหรับการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มี
การเขียน SAR เพื่อรับการประเมิน และจัดทํา Improvement plan ภายหลังได้รับการ
ประเมินทุกปี ประเด็นการพัฒนา คือ ทําอย่างไรจึงจะให้ได้ตามเป้ าหมายของ
Improvement plan ฉะนั้นในการจัดทําแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ประจําปี
งบประมาณ ต้องจัดทําบนฐานข้อเท็จจริ งของ Improvement plan ด้วย จึงจะเป็ นการ
แปลงจากแผนไปสู่การปฏิบตั ิได้ตรงตามข้อเท็จจริ งที่เสนอแนะไว้ใน Improvement
plan
คณะแพทยศาสตร์คงต้องพัฒนาตัวชี้วดั เองบ้าง โดยเฉพาะในประเด็นความต่าง
หรื อความไม่เหมือนใคร หรื อไม่มีใครเหมือน (Uniqueness) เช่น การให้การ
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องค์ ประกอบ / ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 9.3 ระดับความสําเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ผลการประเมิน
ตนเอง
3

จุดเด่ น / จุดด้ อย / แนวทางการพัฒนา
รักษาพยาบาลผูเ้ จ็บป่ วยการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การฟื้ นฟูผปู ้ ่ วย ทั้ง
การแพทย์แผนปั จจุบนั และแผนไทย การมีสถาบันร่ วมผลิต เป็ นต้น
นอกจากนี้ คงต้องจัดให้มีระบบและกลไกการให้ความรู ้ นําไปสู่การปฏิบตั ิเรื่ อง
การประกันคุณภาพ แก่นิสิต ตลอดจนติดตาม กํากับ ประเมินผลการกิจกรรมประกัน
คุณภาพของนิสิต อย่างใกล้ชิด เช่น อาจกระตุน้ ให้นิสิตจัดตั้งชมรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสโมสร แล้วให้ทุนสนับสนุนการทํากิจกรรมประกันคุณภาพต่างๆ ให้
นิสิตมีส่วนร่ วมกับการประกันคุณภาพของคณะ โดยในการกําหนดตัวบ่งชี้ให้รวมถึง
กิจกรรมที่นิสิตทําเองด้วยและหากกิจกรรมที่นิสิตทําไม่ได้ผลตามเป้ าหมาย อาจไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณในปี ต่อไป
จัดให้มีการอบรมเรื่ องการประกันคุณภาพการทํางานให้แก่นิสิตทุกชั้นปี และ
นิสิตสามารถใช้การประกันคุณภาพกับกิจกรรมโครงการของนิสิตเองได้ เป้ าหมาย คือ
นิสิต รู ้ เข้าใจ และสามารถใช้หลักการ 5 ส หรื อ PDCA กับกิจกรรม / โครงการของนิสิต
ได้ และสามารถขยายผลไปยังนิสิตคณะอื่นได้ เกิดเป็ นเครื อข่ายการประกันคุณภาพ ด้วย
5ส, PDCA เป็ นต้น
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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*
2.27
2
3.00
5
1.80
5**
2.75
3***
3.00
9
2.89
2
3.00
3
2.67
รวม
เฉลีย่
44
2.65

* องค์ประกอบที่ 2 ไม่ขอรับการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 2.9, 2.10, 2.11
** องค์ประกอบที่ 5 ไม่ขอรับการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 5.5
*** องค์ประกอบที่ 6 ไม่ขอรับการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 6.2, 6.3

