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คํานํา
คณะะแพทยศาสตรร์ มหาวิทยาลลัยมหาสารคาาม ได้ดําเนินงานการประก
น
กันคุณภาพกาารศึกษา
ตามนโยบายขของสํานักงานนคณะกรรมกาารการอุดมศึกษา
ก ซึ่งสอดคคล้องกับพระรราชบัญญัติการศึ
า กษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แลละที่แก้ไขเพิ่มมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยเริริ่มตั้งแต่การควบคุม
ภ
คุณภาพการศึศึกษาตามกรอบ TQF
การตรววจสอบคุณภาาพ และการปประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบที่กําหนด เพืพื่อพัฒนาและประกันคุณภาาพการศึกษาออย่างต่อเนื่อง
ห บการประกันคุ
น ณภาพภายยใน คณะแพพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการททุกวงรอบปีการศึ
า กษา
สําหรั
มาโดยตลอดด ตามกฎกระะทรวงว่าด้วยยระบบ หลักเกณฑ์
ก
และะวิธีการประกักันคุณภาพกาารศึกษา
ภายในสถานนศึกษา ระดับอุ
บ ดมศึกษา พ.ศ.2546 สําหรับวงรออบปีการศึกษษา 2557 ได้ด้จัดให้มี
การเขียนรายยงานการประะเมินตนเองแและการประเเมินคุณภาพกการศึกษาภายยใน ระดับหลั
ห กสูตร
ทั้ง 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรแพทย์แผนไไทยประยุกต์์บัณฑิต,
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาาวิ ช าเวชกิ จ ฉุ ก เฉิ น , หลัลั ก สู ต รวิ ท ยาาศาสตรมหาาบั ณ ฑิ ต
ญ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาาวิทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสต์รสุขภาพ และหลลักสูตรปรัชญาดุ
และการประเมินคุณภาพกการศึกษาภายยใน ระดับคณะ โดยคณะกรรมการจาากภายนอกคณะและ
สถาบัน เมื่อเสร็จสิ้นปีการรศึกษา
น
ประเมินตนเอองระดับคณะ เนื้อหาประกกอบด้วย ส่วนที
น ่ 1
เอกสสารฉบับนี้เป็นรายงานการป
ประวัติ ความมเป็นมา โครรงสร้าง และขข้อมูลพื้นฐานนโดยย่อ ส่วนที
น ่ 2 เป็นผลลการดําเนินงานและ
การประเมินตนเอง
ต
ทั้ง 5 องค์ประกออบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 เป็ป็นบทสรุปผลการ
ประเมินตนเออง ประกอบดด้วย ตารางผผลสรุปการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ แล
และตารางวิเครราะห์
ผลการประเมิมินระดับคณะ เพื่อเป็นแนววทางในการพัพัฒนาปรับปรุงองค์
ง กรต่อไปป คณะแพทยยศาสตร์
หวังว่าเอกสาารฉบับนี้จะเป็นประโยชนน์ต่อการพัฒนาคุ
น ณภาพกาารดําเนินงานนตามพันธกิจของ
จ
คณะแพทยศาสตร์และของงมหาวิทยาลัยยมหาสารคามม และขอขอบบคุณคณะกรรรมการประกัน
า ที่มสี ่วนช่ววยให้การจัดทํทา
คุณภาพคณะะแพทยศาสตร์ร์ รวมทั้งคณาาจารย์และเจ้้าหน้าที่ทุกท่าน
รายงานฉบับนีน้สําเร็จลุล่วงไไปได้โดยเรียบบร้อยและขอขขอบคุณศูนย์พัพฒนาและปรระกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิ
ม ทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้คําปรึกษาแนะนํ
ก
าอันเป็
น นประโยชชน์อย่างยิ่งเสมมอมา

รองศาสตตราจารย์ นาายแพทย์สุชาติติ อารีมิตร
คณบดีคณะะแพทยศาสตรร์
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ส่วนที่ 1
ส่วนนํา
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1.1 ชื่อหน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
1.1.2 ที่ตั้ง :
อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000 โทรศัพท์ 0-4371-2992 โทรสาร 043-712-991
1.1.3 ประวัติความเป็นมา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น
ในสมั ย ของอธิ ก ารบดี ร องศาสตราจารย์ ดร.ภาวิ ช ทองโรจน์ โดยทาบทาม ศาสตราจารย์
นายแพทย์สมพร โพธินาม มาเป็นประธานโครงการจัดตั้ง โดยมีแนวคิดที่จะให้เป็นสถาบันที่เป็น
เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และแพทย์ เ ฉพาะทางด้ า นเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชนที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 โดย
ดํ า เนิ น การในรู ป แบบหน่ ว ยงานนอกระบบราชการที่ เ น้ น ความคล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
พึ่งตนเองมากที่สุด คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (6 ปี)
ได้รับการรับรองหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2549 และเปิดทําการเรียนการสอนนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้ยังได้รับโอน
หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากคณะเภสัชศาสตร์มาไว้ในคณะแพทยศาสตร์
และดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2547
ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มีศูนย์กลางบริหารจัดการตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
เขตพื้นที่ในเมือง เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และกลุ่มอาคารสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร คือ หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตร 6 ปี, หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตร 4 ปี, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
พ.ศ.2553 (หลักสูตรแรกในประเทศไทย) หลักสูตร 4 ปี, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ.2555 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ยังได้เปิดศูนย์บริการ เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป ดังนี้
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1. การบริ
ก
การทาางการแพทย์ แผนปัจจุบัน 2 แห่ง ได้แ ก่ ศูนย์บบริการทางการแพทย์
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสสารคาม (เขตตพื้นที่ขามเรียง)
ย ตําบลขามเรียง อําเภภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เปิดให้บริการตั
า ้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคคม 2547 และศู
แ นย์บริกาารทางการแพททย์
(เขตพื้นที่ในเเมือง) ณ อาคารศูนย์บริ การทางการแพทย์ ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอ
เมือง จังหวััดมหาสารคาม เปิดให้บริ การตั้งแต่ วัวนที่ 6 กุมภาพั
ภ นธ์ 25449 เป็นต้นมา
ม และ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ได้ดําเนินนการย้ายการรให้บริการไปยังโรงพยาบาาลคณะแพทยยศาสตร์
(ตึกใหม่) แลละให้บริการมาาจนปัจจุบัน
2. ศูศนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการมาตั
า ้งแต่ วัันที่ 22 พฤศศจิกายน 2552
ณ บริเวณทีที่ตั้งศูนย์บริการทางการแพ
า
พทย์ ถนนนคครสวรรค์ ตํําบลตลาด ออําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
3. การบริก ารททางการแพทยย์ แ ผนไทยปรระยุ ก ต์ 1 แห่
แ ง คือ ค ลินิ ก แพทย์แผนไทย
แ
ประยุกต์ ณ อาคารคลินินิกแพทย์แผนนไทยประยุกต์ต ถนนนครสสวรรค์ ตําบลลตลาด อําเภภอเมือง
จังหวัดมหาสสารคาม เริ่มเปิดให้บริกา รตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎฎาคม 2549 โดยให้บริการตรวจ
รักษาโรคตามมหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนนไทย ซึ่งรวมทั้งการรักษาโรคด้
ษ
วยยาสสมุนไพร หัตถบํ
ต าบัด
การส่งเสริมสุขภาพและกาารผลิตยาสุมนนไพรตามตํารับยาไทย
บ
1.2 ปรัชญาา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แลละยุทธศาสตร์ร์
1.2.1 ปรัชญา : ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาาชน
ุ ภาพ ระดับมาตรฐานสา
บ
ากล
1.2.2 วิสัยทัศน์ : สถาบันกาารแพทย์ที่มคุคี ณ
1.2.3 พันธกิจ :
1. จัจดการศึกษาวิวิชาชีพชั้นสูง ให้มีคุณภาพพที่ได้ตามมาตตรฐานนานาชชาติและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์์ของสถาบัน
2. สร้
ส างผลงานวิจัจยที่มีคุณภาพพ เพื่อสนับสนุนการเรียนกการสอน การรบริการวิชาการ การ
ทํานุบํารุงศิลปวั
ป ฒธรรมและการนําไปใช้ช้ให้เกิดประโยยชย์ต่อประชาสังคม
3. ให้
ใ บริการและะสร้างเสริมสุขขภาพชุมชนแลละสังคมเข้มแข็
แ งเพื่อพึ่งพาตตนเองได้
4. อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม ปกป้ อ ง เผยแพร่ ศึ ก ษา พั ฒ นาา และบู ร ณาาการศิ ล ปวัฒนธรรม
ฒ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ย
และภูมิปัญญาทท้องถิ่นของอิสานเข้ากับกิจการของคณะ
จ
ะ
1.2.4 ยุทธศาสตตร์ :
1. ยุยทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการรเรียนการสอนนในหลักสูตรทีที่ทันสมัย
ตามเกณฑ์คณภาพและมาตร
ณ
ุ
รฐานของชาติแและสากล รวมทั้งเตรียมควาามพร้อมเข้าสู่ปประชาคมอาเซีซียนและ
ประชาคมโลก
2. ยุย ท ธศาสตร์ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง การเเรี ย นรู้ แ ละบริริ ก ารวิ ช าการ วิ ช าชี พ ชั้ น นําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
ย อ
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3. ยุย ท ธศาสตร์ การวิ จั ย เพื่ อ สร้ร้ า งองค์ ค วามมรู้ แ ละพั ฒ นานนวั ต กรรมที่ สสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่มหรื
ม อ ใช้
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ง
4. ยุยทธศาสตร์การพั
า ฒนาระบบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกรระดับการบริหารธรรม
ห
มาภิบาลของคคณะ
5. ยุยทธศาสตร์การรส่งเสริมภาพลัลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยยอมรับระดับชชาติและระดับสากล
ส
6. ยุยทธศาสตร์การรพัฒนาสู่คณะแพทยศาสตร์สีสเี ขียวและอนุรัรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
7. ยุยทธศาสตร์การส่งเสริมการนนําทุนทางวัฒนธรรมขนบธร
น
รรมเนียมและภูภูมิปัญญาท้องถิ
ง ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
8. ยุยทธศาสตร์การรพัฒนาระบบกการให้บริการด้ด้านสุขภาพแบบบองค์รวมและะได้การรับรองงคุณภาพ
โโรงพยาบาล

1.3 รายชื่อผูผ้บริหาร แลละคณะกรรมกการประจําคณ
ณะ
1.3.1 รายชื่อผูบริ
้บ หาร
1. รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร
คณบดี
2. รศ.ดร.ปราโมมทย์ ทองกระะจาย
า่ หาร
รองคณบดีฝายบริ
3. ผศ.นเรศ วโรรภาสตระกูล
รองคณบดีฝายวางแผนแล
า่
ละพัฒนา
4. ผศ.นพ.เทพลัลักษ์ ศิริธนะวุวุฒชิ ัย
รองคณบดีฝายวิ
า่ ชาการแล ะกิจการนิสิต
5. ผศ.ดร.พญ.ศินินาถ ตงศิริ
รองคณบดีฝายวิ
า่ จัย
6. ผศ.นพ.รัฐ สอนสุ
ส ภาพ
รองคณบดีฝายโรงพยาบาล
า่
ล
7. อ.ดร.ลดาชาติ
อ
ติ แต่พงษ์โสรัรัถ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแและกิจการนิสิสติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแและกิจการนิสิสติ
8. อ.พญ.จริ
อ
ยา จิรานุกูล
9. ผศ.ดร.วลั
ผ
ยพรร ทองเจริญบัวงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
10. อ.นพ.สรรญชัย สมบัตไิ หหมไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบบาล
11. พญ.สุกญ
ั ญาา ชูคันหอม
หัวหน้าสาขาวิชาแพทยศาาสตร์
12. อ.ปิยาภรณ์ แสนศิลา
ก
หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผผนไทยประยุกต์
13. อ.นันทวรรณ
ณ ทิพยเนตร
หัวหน้าสาขาวิชาเวชกิจฉุกกเฉิน
14. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจําปา
หัวหน้าสาขาวิชาบัณฑิตศึกกษา
15. นางลัดดาภรณ
ณ์ เชื้อในเขา

หัวหน้าสํานักงานเลขานุ
ง
การร

1.3.2 รายชื่อคณ
ณะกรรมการปประจําคณะ
ร
ชาติ อารีมิตร
1. รศ.นพ.สุ
2. ผศ.นเรศ
ผ
วโรรภาสตระกูล
3. รศ.ดร.ปราโมท
ร
ทย์ ทองกระจาย
4. ผศ.นพ.รั
ผ
ฐ สออนสุภาพ
5. ผศ.ดร.พญ.ศิ
ผ
ริรนิ าถ ตงศิริ
6. ศ.นพ.สมพร
ศ
โพธินาม
7. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหหาสารคาม นพ.สุ
น นทร ยนนต์ตระกูล

ประะธาน
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
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8. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร้ออยเอ็ด นพ.เกกรียงไกร โกวิวิทางกูร
กรรรมการ
9. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาาฬสินธุ์ นพ.สสุธี พิสิฐพยัต
กรรรมการ
10. นายกเทศมนนตรีเมืองมหาสารคาม นพพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
กรรรมการ
11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหหวัดมหาสารคคาม นพ.คิมหัหนต์ ยงรัตนกิกิจ
กรรรมการ
12. นายสุรณัฐ ลิ้มสุวรรณ
กรรรมการ
13. ผศ.นพ.เทพลลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
กรรมมการและเลขาานุการ
14. นางลัดดาภรรณ์ เชื้อในเขาา
กรรมการและผู้ช่ววยเลขานุการ
1.4 หลักสูตรและสาขาที
ร
่เปิดสอน
ที่

หลั
ห กสูตรและสสาขาวิชา

หลักสูตรรใหม่

ระดับปริญญาาตรี
1 หลักสูตรแพทยศาสต
ต
รบัณฑิต
2 หลักสูตรการแพทย์
ต
แผนไทยประยุกกต์บัณฑิต
3 หลักสูตรวิ
ต ทยาศาสตรรบัณฑิต สาขาาวิชาเวชกิจฉุกเฉิ
ก น

พ.ศ. 25553

ปีที่ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
2
พ.ศ. 2556
2
พ.ศ. 2558
2
(คาดว่าจะใช้รับนิสิต
า กษา 2559)
ในปีการศึ

ระดับปริญญาาโท
1 หลักสูตรวิ
ต ทยาศาสตรรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 25555
ระดับปริญญาาเอก
1 หลักสูตรปรั
ต ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาาวิชาวิทยาศาสสตร์สุขภาพ
พ.ศ. 2555
2
ที่มา : ฝ่ายวิ
า ชาการ ข้อมู
อ ล ณ วันที่ 30 มิถุนายนน 2558
1.5 จํานวนนินิสิต
จํานวนนิสติ (คน)
ภาคปกกติ
ที่

รวม

ชือหลั
อ่ กสูตร
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6

ระดับปริญญาาตรี
1 หลักสูตรแพทยศาสตรรบัณฑิต
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุ
ผ
กตต์บณ
ั ฑิต
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชกิ
ช
จฉุกเฉิน
ระดับปริญญาาโท
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิ
ช ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ

60
44
34

49
4
37
3
34
3

50
42
34

551
338
336

49
-

47
-

306
161
138

2

2

4

-

-

-

8
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จํานวนนิสติ (คน)
ภาคปกกติ
ที่

รวม

ชือหลั
อ่ กสูตร
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6

ระดับปริญญาาเอก
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบับณฑิต
สาขาวิชาวิ
ช ทยาศาสตร์ร์สุขภาพ
รวม

11

10

6

4

-

2

33

151 1332 136 1129 49

49

646

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ ข้อมูล ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2558

1.6 จํานวนออาจารย์และบุคลากรสายสนันับสนุน
1.6.1 จํานวนอาจจารย์ (คน)
อยู่
ลาา
วุฒิการศึกษาา ปฏิบัติงาน
า
ศึกษาาต่อ
จริง
ปริญญาตรี
2
ปริญญาโท
16
122
ปริญญาเอก
46
รวม
64
122
ที่มา

ตําแหน่
แ งทางวิชาาการ
รวม

อ.

ศ.

รศ.

ผศ.

2
2
28
26
1
1
46
34
1
1
76
62
2
2
: งาานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 24

รวม

2
10
12
10
14
มิถุนายนน 2558

1.6.22 จํานวนบุคลากรสายสนับบสนุน (คน)
วุฒิการศึกษา

ผู้เชี่ยวชชาญ

ต่ํากว่าปริญญาาตรี

1
1

ปริญญาตรีร
ปริญญาโท
ปริญญาเอกก
รวม

ข้าราชการ
ปฏิบัติ
การ

-

ชํานาญ
การ

พนักงาน
ชํานาญ
า
การรพิเศษ

ปฏิบัติ
การ

6
97
1
3
1
106
ที่มา : งาานบุคคล ข้อมูล

ชํานาญ
การ

ชชํานาญ
กการพิเศษ

ณ วันที่

ลูกจ้จาง ลูกจ้าง
รวม
ประะจํา ชั่วคราวว

90
37
1
128
24 มิถุนายนน 2558

96
138
2
236
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1.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี
อ ่ยวกับงบปประมาณ (ข้้อมูลปีงบประะมาณ พ.ศ. 2558)
งบปประมาณที่ งบประมาณ
ณทีใ่ ช้
ประะเภทงบประมมาณ
ได้รัรบจัดสรร
จริง
(บาท)
(บาท))
1. งบบประมาณแผ่นดิน
1.1 งงบประมาณแแผ่นดิน (ปกติติ)
97,2275,000.00 93,815,4776.76
1.2 โโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
20,9960,400.00 9,102,4111.50
1.3 โโครงการผลิตและพั
แ ฒนาศักยภาพและบุคลากร 46,6697,000.00 20,025,1887.62
ทางด้้านสาธารณสุข (สบพช.)
2. งบบประมาณเงินรายได้
น
2.1 สสํานักงานเลขานุการคณะ
13,1179,400.00 5,931,4288.01
2.2 รระดับปริญญาาตรี
สาขาแพททยศาสตร์
5,3308,068.00 2,944,8666.93
สาขาการแแพทย์แผนไทยประยุกต์
4,0033,700.00 2,006,6888.30
- สาขาเวชกิจฉุกเฉิน
1,8872,100.00 883,760..60
2.3 รระดับปริญญาาโท
- สาขาวิทยศศาสตร์สุขภาพ
406,500.00
4
44,206.000
2.4 รระดับปริญญาาเอก
- สาขาวิทยาาศาสตร์สุขภาพ
พ
1,6617,400.00 298,436..00
2.5 โโรงพยาบาลคคณะแพทยศาสสตร์
60,3347,700.00 44,099,7332.50
2.6 สสถานผลิตยา
559,000.00
5
167,958..09
3. เงินนยืมเงินสะสมม
13,9905,400.00 3,900,6933.50
266,161,668.00 183,220,8445.81
รวมทั้งสิน

ร้อยละ
อ
96.44
43.43
42.88
45.01
55.48
49.75
47.21
10.87
18.45
73.08
30.05
28.05

68.84
ที่มา : งานการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 331 พฤษภาคมม 2558

1.8 ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม สีประจําคณะะ และต้นไม้ปประจําคณะ
1.8.1 ค่านิยม : MED - MSSU
M - Morality (คุณธรรรม)
E - Efficciency (ประสิสิทธิภาพ)
D - Devvelopment oof Self and Organization (พัฒนาตน เองและองค์กร)
ก
M - Manngement withh Good Goveermance (บริหารจั
ห ดการด้วยยหลักธรรมมาภิภิบาล)
S - Social Responsiibility (รับผิดชอบต่
ด
อสังคมม)
U - Unitty (สามัคคี)
ณ์ : บูรณาการพหุเวชศาสสตร์
1.8.2 เอกลักษณ

รายงานการปรระเมินตนเอง คณณะแพทยศาสตร์ร์
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1.8.3 อัตลักษณ์
ณ์ : อ่อนน้อมมถ่อมตน
1.8.4 วัฒนธรรมม : "มีวินัย ใส่ใจคุณภาพพ" (Disciplinne and Quallity)
ค : สีเขียยว
1.8.5 สีประจําคณะ
1.8.6 ต้นไม้ประะจําคณะ : ตต้นพญายา
ค
าสตร์
1.9 โครงสร้ร้างองค์กร คณะแพทยศา
คณะแพทยศาสตร์
สาขาาวิชา

สํานักงานน
เลขานุการคณะ

1. สาขาแพทยยศาสตร์
2. สาขาวิชากการแพทย์
แผนไทยประยยุกต์
3. สาขาวิชาเววชกิจฉุกเฉิน
4. สาขาวิชาบับัณฑิตศึกษา

11.งานนโยบายและะแผน
22. งานการเงินและะบัญชี
33. งานพัสดุ
44. งานการเจ้าหน้าที
า ่
55. งานประชาสัมพัันธ์และ
วิ เทศสัมพันธ์
66. งานธุรการและยยานยนต์
77. งานอาคารสถานนที่และ
ซ่ อมบํารุง
88. งานเทคโนโลยี
สสารสนเทศ
99. งานวิชาการ
110. งานวิจัยและ
ปประกันคุณภาพ
111. งานกิจการนิสตและ
ิต
กิ จการพิเศษ
112. งานบัณฑิตศึกษา

โรงพยาบาาล
(ศูนย์ บริการทางการแพทย์)
1. งานออํานวยการ
2. งานกการแพทย์
3. งานกการพยาบาล
4. งาน เภสัชกรรม
5. งาน เวชระเบียนและสถิติ
6. งานหห้องปฏิบัติการ
7. งานรรังสีวินิจฉัย
8. งานททันตกรรม
9. งานกกายภาพบําบัด
10. งานนเวชกรรมสังคม
11. งานนโภชนาการ
12. งานนพัฒนาคุณภาพกการบริการ
13. งานนแพทย์แผนไทยปประยุกต์

ตามปรระกาศมหาวิทยาลัยมหาสารรคาม เรื่อง การแบ่งส่วนงงานภายในคณ
ณะแพทยศาสตตร์
ลงวันนที่ 16 พฤษษภาคม 2556

รายงานการปรระเมินตนเอง คณณะแพทยศาสตร์ร์
สําหรับ การประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาภายใน วงรอบปีกการศึกษา 25577

1.10 โครงสสร้างการบริหารงาน คณะะแพทยศาสตตร์
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รอ

คณะกรรรมการประจําคณะ
า

ผู้ ชว่วยคณบดี
ยคณบดี
ผูผู้ช้ชช่่ววยคณบดี

หัวหน้าสํานั
า กงานเลขานุการ

หัวหน้
ว างาน
งาน
หัหัววหน้
หหน้าางาน

1.11 ตารางงแสดงผลการรปรับปรุงตามมข้อเสนอแนะของผลการปประเมินปีทผี่ ผ่่ านมา
(เปรีรียบเทียบผลกการดําเนินงาานตามแผนพัพัฒนาคุณภาพ
พ Improve ment Plann)
กิจกรรมโครงการทีที่ระบุตาม
สรุปผลการดํ
ผ
าเนินงานที่แสดงถึถึง
ปัญหา/
ทที่
แผผนพัฒนาคุณภาพฯ
การรพัฒนาคุณภาาพการศึกษา
อุปสรรค
1 จัดโครงกการก้าวเข้าสูตํต่ าแหน่ง
จัดโครงการรก้าวเข้าสู่ตําแหน่
แ งทางวิชา การ
ทางวิชากการ ประจําปี 2558
ประจําปี 2558
2
ในวันอังคารที่
23 มิถุนายยน 2558 เพืพื่อสนับสนุนใหห้
อาจารย์ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ
2 ประชาสััมพันธ์แหล่งงาน
มีการประชาสัมพันธ์แหลล่งงาน
ตําแหน่งงานว่าง ให้บับณ
ั ฑิตทราบ ตําแหน่งงานนว่าง ให้บัณฑิตทราบข้อมู ล
ผ่านช่องทาง website, Facebook,,
ข้อมูลข่าวสารในหลายยช่องทาง
จดหมายข่าว,
า ชมรมศิษย์เก่า
เช่น weebsite, Faceebook,
จดหมายยข่าว, ชมรมศิศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ และบอร์ดประชาสสัมพันธ์
คณะแพททยศาสตร์ และ
เป็นระยะ
บอร์ดปรระชาสัมพันธ์
3 ติดตามบับัณฑิตที่ยังไม่ได้
ไ งานทํา
ติดตามบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทํ
ง า
เป็นระยะะ เพื่อรับทราาบปัญหาใน และบันทึกข้ขอมูลการได้งานทําของบัณณฑิต
การไม่ได้งานทํา รวมทั้งเป็นการ ผ่านระบบ www.surveyy.mau.ac.th
ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปั
น จจุบนั
และรายงงานให้ผู้เกี่ยวขข้องทราบ
เพื่อติดตามช่วยเหลือ

รายงานการปรระเมินตนเอง คณณะแพทยศาสตร์ร์
สําหรับ การประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาภายใน วงรอบปีกการศึกษา 25577

กิจกรรมโครงการทีที่ระบุตาม
แผผนพัฒนาคุณภาพฯ
4 จัดโครงกการ
Basic Communicat
C
tion Skill
ให้นิสิตระดับปริญญาตตรีและ
บัณฑิตศึึกษา ทุกหลักสูตร

สรุปผลการดํ
ผ
าเนินงานที่แสดงถึถึง
การรพัฒนาคุณภาาพการศึกษา
จัดโครงการร สื่อสารผ่านใจแผนไทยผู
น
กกพัน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
ม
ณ คณะแพพทยศาสตร์ มมส
จัดโครงการร Basic Com
mmunicationn Skill
วันที่ 10 - 13 กรกฎาาคม 2558
ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใใหญ่ จ.นครรราชสีมา
5 นําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต นําผลการปประเมินคุณภาาพบัณฑิต
น
ปีการศึกษาา 2556 เข้าทีท่ประชุม
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
คณะกรรมกการวิชาการ ครั้งที่ 3 / 25557
เข้าที่ประะชุมคณะกรรมการ
บริหารหหลักสูตรทุกหลัลักสูตร
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อหาแนนวทางในการรปรับปรุง
เวลา 14.000 น. ห้องประชุม ME 3305
แก้ไขการรพัฒนานิสิต
ชั้น 3 คณ
ณะแพทยศาสตตร์
ให้บรรลุเป้
เ าหมาย
มหาวิทยาลัลัยมหาสารคาม
6 พัฒนาวิธีธกี ารส่งและรววบรวม
1. เก็บแบบบสอบถามจากกผู้ใช้บัณฑิตใในช่วง
แบบสอบบถาม การเก็บ
โครงการอออกเยี่ยมบัณฑิตประจําปีโดยยเก็บ
แบบสอบบถาม จากผูตอบให้
้ต
ข้อมูลกลับทัทนที
ได้มากขึนและให้
น้
ทันกําหนดเวลา 2. ส่งแบบสอบถามให้ผใช้
ใู้ บัณฑิตทุก
ในการปรระเมินวัดผล
หน่วยงานทีที่บัณฑิตทํางานนอยู่ โดยอ้างออิง
โดยเปรียบเที
ย ยบจากร้้อยละของ สถานที่จากกภาวะการมีงานทํ
า าของบัณณฑิต
ผู้ตอบแบบบประเมินจาากปีที่ผา่ นมา 3. ติดตามผลการตอบกลับเป็นระยะททาง
โทรศัพท์ หรื
ห อช่องทางสมัยนิยม
4. กําหนดระยะเวลาเก็บแบบสอบถา
บ
ามกลับ
ไ่ มกี ารเคลื่อนนไหว
และพร้อมสส่งซ้าํ ในรายทีไม่
หรือติดต่อกลั
ก บมา
5. ร่างและะพัฒนาแบบสสอบถามใหม่ใหห้มี
รายละเอียดชั
ด ดเจน สั้น ๆ ได้ใจความ แต่
ครอบคลุมส่สวนสําคัญ แลละไม่มีจํานวนนหัวข้อที่
วกวนและมมากจนเกินไป

ทที่

ปัญหา/
อุปสรรค
-

-

1. การออก
เยียมบั
่ ณฑิตไป
ได้ด้ไม่ครบทุกที่
2. ส่งไปรษณีย์ย์
อาาจมีตกหล่น
ไมม่ได้รับหรือไม่
ตออบกลับ
3. การเปลี่ยน//
ย้ายหน่
า วยงาน
ขอองบัณฑิต
4. ข้อมูลการ
ทํางานของ
า
บัณฑิ
ณ ตที่ไม่เป็น
ปัจจุ
จ บัน
5. รูปแบบของง
แบบบสอบถาม
ค่อนข้
อ างยืดยาวว
ด้วยายละเอี
ว
ยด
แลละมีจํานวนข้อ
มาากเกินไป

รายงานการปรระเมินตนเอง คณณะแพทยศาสตร์ร์
สําหรับ การประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาภายใน วงรอบปีกการศึกษา 25577

กิจกรรมโครงการทีที่ระบุตาม
แผผนพัฒนาคุณภาพฯ
7 งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความมวิจัย / บทคววามวิชาการ
และการเขียนตําราและ
หนังสือวิิชาการ

สรุปผลการดํ
ผ
าเนินงานที่แสดงถึถึง
การรพัฒนาคุณภาาพการศึกษา
1. ประกาศศการให้ทุนสนนับสนุนการตีพพิมพ์
ตําราหรือหนังสือสําหรับบุคลากรสายวิวิชาการ
ก
่อผูส้ สมควร
2. ประกาศศหลักเกณฑ์การเสนอชื
ได้รับรางวัลเชิ
ล ดชูเกียรตินันกวิจัยดีเด่น

8 โครงการรพัฒนาทักษะ
การเขียนผลงานเพื
น
่อการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ
สําหรับบุคลากรและนินิสิต
คณะแพททยศาสตร์
มหาวิทยาลั
ย ยมหาสารคคาม

อยู่ระหว่างปประสานกับวิทยากร
ท
เพื่อดําเนินการจั
ก ดโครงกาาร

-

9 งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความมวิจัย / บทคววามวิชาการ
และการเขียนตําราและ
หนังสือวิิชาการ

1. ประกาศศการให้ทุนสนนับสนุนการตีพพิมพ์
ตําราหรือหนังสือสําหรับบุคลากรสายวิวิชาการ
2. ประกาศศหลักเกณฑ์การเสนอชื
ก
่อผูส้ สมควร
ได้รับรางวัลเชิ
ล ดชูเกียรตินันกวิจัยดีเด่น

-

110 การจัดประชุมเชิงปฏิบับติการ
น าราและบททความ
การเขียนตํ
ทางวิชากการ

จัดโครงการรก้าวเข้าสู่ตําแหน่
แ งทางวิชา การ
ประจําปี 2558
2
ในวันอังคารรที่ 23 มิถนายน
นุ
2558
เพื่อเป็นการรให้ความรู้ด้านการเขียนตําารา
และบทควาามทางวิชาการร เพื่อก้าวเข้า้ สู่
การยื่นขอตํตําแหน่งทางวิชาการต่
ช
อไป
มีการนํานิสิสติ เข้าร่วมกิจกรรม
ก
โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ซึ่งงเป็น
โครงการทีบริ
่บ การวิชาการรแก่ชุมชนแล ะ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้
ป บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและ
น
ะการวิจัยได้

-

ทที่

111 ประสานงานไปยังส่วนงานที
น ่
เกี่ยวข้อง ในการจัดกิิจกรรม /
โครงการร รวมไปถึงประสานงาน
ไปยังอาจจารย์ที่รับผิดชอบ
ช
โครงการรต่าง ๆ ให้มการนํ
ีก านิสิต
เข้ามามีส่สวนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมที่จะนํามาส่งเสริ
เ มและ
สนับสนุนด้
น านการเรียนการสอน
น
และการวิวิจัย เพื่อให้นสิิ ตรับ
ความรู้ด้านอื
า ่นๆ นอกเหนือ จาก
การเรียนในห้
น องเรียนออย่างเดียว

ปัญหา/
อุปสรรค
-

-

รายงานการปรระเมินตนเอง คณณะแพทยศาสตร์ร์
สําหรับ การประเมินคุณภาพการศึ
ภ
กษาภายใน วงรอบปีกการศึกษา 25577

กิจกรรมโครงการทีที่ระบุตาม
แผผนพัฒนาคุณภาพฯ
112 ติดตามออาจารย์ที่ดําเนินินโครงการ
ให้มีการเเขียนผลจากกการนํา
ความรู้และประสบการ
ล
รณ์
ในการจัดโครงการบริ
ด
การวิ
ก ชาการ
นําไปประะยุกต์ใน มคอ.3 และ
มคอ.4
ทที่

สรุปผลการดํ
ผ
าเนินงานที่แสดงถึถึง
การรพัฒนาคุณภาาพการศึกษา
หลักสูตรทีมีม่ กี ารดําเนินงาานโครงการ
1 หลักสูตร 1 ชุมชน มีการเขียนผลล
ของการบริการวิ
ก ชาการทีทีน่ ําไปบูรณากการกับ
การเรียนกาารสอนของรายวิชา ใน มคคอ.4

ปัญหา/
อุปสรรค
-

ที่มา : งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคมม 2558

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2557 คณะเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จํานวน 5 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
และมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตร มีคา่ เฉลี่ยคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทีค่ ณะรับผิดชอบเท่ากับ 2.47 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่

หลักสูตร

ผลการประเมิน
การกํากับมาตรฐาน
(3=ผ่าน ,2= ไม่ผ่าน)

1
2
3
4
5

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รวม
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
(ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร÷จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีค่ ณะรับผิดชอบ)

2
3
3
3
3

คะแนน

ระดับคุณภาพ

0.00
2.74
3.35
3.13
3.13
12.35 / 5

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี

2.47

ปานกลาง

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

หมายเหตุ : ผลการประเมิน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
คะแนน
0.01 - 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

รายการหลักฐาน
1.1.1

1.1.2

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, 2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน),
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 5.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, 2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน),
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 5.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

1.1

ค่าเฉลี่ย 3.51

2

ค่าเฉลี่ย 2.47

2.47

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระบบอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ
เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มกี ารปรับวุฒิการศึกษาให้มี
หลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คณ
ุ วุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีวุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่
ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะมีอาจารย์ประจําคณะทั้งสิ้นจํานวน 76 คน จําแนกเป็นอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 64 คน อาจารย์ประจําคณะที่ลา
ศึกษาต่อ จํานวน 12 คน เป็นอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นคะแนนเท่ากับ 7.57 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนอาจารย์ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง วุฒิการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทีล่ าศึกษาต่อ
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ วุฒิการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อได้ร้อยละ 40

จํานวน/คน
76
64
2
16
46
12
46
ร้อยละ 60.53
คะแนน 5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

การคํานวณ
คํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่ 1)
คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด จํานวน 76 คน และมีอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.53 ซึ่งได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 ตามสูตร ดังนี้
46
X 100 = ร้อยละ 60.53
76
60.53
40

X5

= 7.57 คะแนน

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2-1-1 รายชื่ออาจารย์และคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.2

เป้าหมาย
ร้อยละ 40

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 60.53

คะแนน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัย
เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะมีอาจารย์ประจําคณะรวมทั้งสิ้น 76 คน จําแนกเป็นอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 64 คน อาจารย์ประจําคณะที่
ลาศึกษาต่อ จํานวน 12 คนมีอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 14 คน โดยจําแนกเป็นอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน 10 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน และศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน ดังนั้นอาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 18.42
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนเท่ากับ 1.54 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการทัง้ หมด
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิระดับปริญญาตรี
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิระดับปริญญาโท
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิระดับปริญญาตรี
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิระดับปริญญาโท
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาตรี
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาโท
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มวี ุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มวี ุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มวี ุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
คะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อได้ร้อยละ 60

จํานวน/คน
76
14
10
1
1
1
1
2
26
34
ร้อยละ 18.42
คะแนน 1.54
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การคํานวณ
คํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่ 1)
คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด จํานวน 76 คน และมีอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.42 ซึ่งได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1.54 ตามสูตร ดังนี้
14
76

X 100 = ร้อยละ 18.42

18.42
60

X5

= 1.54 คะแนน

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.3-1-1 รายชื่ออาจารย์และตําแหน่งทางวิชาการ
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.3

เป้าหมาย
ร้อยละ 30

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 18.42

คะแนน
1.54

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยนําเข้า
เกณฑ์การประเมิน : คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่
กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตามกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ
ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่กําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 8 : 1
ในปีการศึกษา 2557 คณะมีอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริงทั้ง จํานวน 64 คน และมีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) เท่ากับ 743.31
คิดเป็นสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 11.61 : 1
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับร้อยละ 45.12 แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 0 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิธีการคํานวณ ดังนี้
จํานวน
ข้อ
รายการข้อมูล
รายการหลักฐาน
(คน/สัดส่วน/ร้อยละ)
1 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)
743.31
1.4-1-1 เอกสารสรุป
การคํานวณค่า FTES
2 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง
64
ปีการศึกษา 2557
3 จํานวนนิสิตเติมเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง ((ข้อ1) ÷ (ข้อ2))
11.61 : 1
คณะแพทยศาสตร์
4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ที่กําหนดเป็นเกณฑ์
8 : 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ((ข้อ3)-(ข้อ4)) ÷ (ข้อ4)x100
45.12
6 แปลงค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นคะแนน
0
(เฉพาะกรณีค่าความแตกต่างมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20) ((20-(ข้อ5)) ÷10 x 5
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.4

เป้าหมาย
8 : 1

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 11.61 : 1

คะแนน
0

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนิสิตเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุม้ ค่าในระหว่างการใช้ชีวิต
ในคณะ ตั้งแต่การให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะแพทยศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะ ดังนี้
1. มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่ให้ดูแลและให้คาํ ปรึกษาแก่นิสติ
ทุกคน และมีฝา่ ยวิชาการและกิจการนิสิต ดูแลเรื่องวิชาการและสวัสดิการ
ต่างให้นิสิต (เอกสารหมายเลข 1.5-1-1)
2. มีหน่วยจิตเวช ของศูนย์บริการทางการแพทย์ในการให้คําปรึกษาแก่
นิสิต โดยมีการจัดทําคู่มือการช่วยเหลือดูแลนิสิต
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-2)
3. คณะแพทยศาสตร์มีการจัดทําคู่มือนิสติ เพื่อแนะนําการเรียน
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.5-1-3)

1.5-1-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์
1.5-1-2 คู่มือการช่วยเหลือดูแลนิสิต
1.5-1-3 คู่มือนิสิตเพื่อแนะนําการ
เรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

2. มีการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต

คณะแพทยศาสตร์มีการให้บริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร และแหล่งงานแก่นิสิต ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการทํางานพิเศษระหว่างการศึกษา ข่าวสารกิจกรรมนอกหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-1)

1.5-2-1 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไชต์ แผ่นพับ และFacebook

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต

1. คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.5-3-1)
2. คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการออกติดตามบัณฑิต เพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ในการประกอบวิชชาชีพเวชกรรม
รวมทั้งพัฒนา เสริมสร้าง ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพให้ศิษย์เก่า (เอกสารหมายเลข1.5-3-2)

1.5-3-1 รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
1.5-3-2 รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการออกเยี่ยมศิษย์เก่า

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทํารางานการประเมินด้านระบบและกลไกการ
การจัดบริการ ในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ํากว่า 3.51 ให้บริการและคําปรึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจําปี 2558
จากคะแนนเต็ม 5
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-1)

1.5-4-1 รายงานสรุปผลการ
ประเมินด้านระบบและกลไกการ
ให้บริการและคําปรึกษา
ประจําปี 2558

คณะแพทยศาสตร์ได้นําผลการประเมินด้านระบบและกลไกการ
ให้บริการและคําปรึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจําปี 2558 ไป
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล โดยส่งมอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปดําเนินการและรายงานผลต่อคณะกรรมการกิจการนิสิตเพื่อ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1.5-5-1)

1.5-5-1 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนิสิต

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.5

เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีการให้ขอ้ มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพกับศิษย์เก่า ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุม
การสัมมนา ผ่านเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การออก
ตรวจเยี่ยมและประเมินในโครงการออกติดตามบัณฑิตเพื่อพัฒนา
เสริมสร้าง ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้ศิษย์เก่า
(เอกสารหมายเลข 1.5-6-1 และ เอกสารหมายเลข 1.5.-6-2)

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

รายการหลักฐาน
1.5-6-1 ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์
คณะแพทยศาสตร์
1.5-6-2 รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการออกติดตามบัณฑิต

คะแนน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและ
องค์การนิสิต เป็นกิจกรรมทีผ่ ู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา สติปญ
ั ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do/Study, Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนิสิตอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
รายการหลักฐาน
ตนเอง
คณะแพทยศาสตร์มีการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยให้มี
1.6-1-1 แผนปฏิบัติการ Action Plan
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวม
ของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและ การจัดทําแผนปฏิบัติการ Action Plan (เอกสารหมายเลข 1.6-1-1) 1.6-1-2 แผนยุทธศาสตร์สโมสรนิสิตคณะ
แผนยุทธศาสตร์สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ โดยให้นิสิตเข้ามีส่วน แพทยศาสตร์
การจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดาํ เนิน
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม

ร่วมในการจัดทําแผน (เอกสารหมายเลข 1.6-1-2)
คณะแพทยศาสตร์ ได้ดําเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
1.6-2-1 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการที่
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ (เอกสารหมายเลข 1.6-2-1) ดังนี้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการวิถีแพทย์วิถีพุทธ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ

โครงการทําบุญตักบาตรรับขวัญน้องใหม่

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ด้านความรู้ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้น
คลินิก โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ
3. ทักษาทางปัญญา ได้แก่ โครงการ Training Camp
โครงการเปิดกะโหลกเด็กหมอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ได้แก่ โครงการสัมมนามอบหมายงานสโมสรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ โครงการค่ายหมออาสา โครงการพิธีมอบ
เครื่องแบบปฏิบัติการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ โครงการรณรงค์
ขับขี่ปลอดภัย
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาสื่อสารผ่านใจ สายใยผูกพัน
โครงการติวภาษาอังกฤษ

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสติ

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดให้โครงการนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ การประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 16.-3-1)

รายการหลักฐาน

1.6-3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา

1.6-4-1 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
นํามาปรับปรุงและวางแผนการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1.6-4-1) แห่งชาติ 5 ประการ

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล ต่างๆ โดยมีการจัดทํา AAR เพือ่ ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และนําผลจากข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานที่ผ่านมา
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน
5. ประเมินความ สําเร็จตามวัตถุ ประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.6

เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการ การประเมิน

1.6-5-1 รายงานผลการประเมินวิเคราะห์
และถอดบทเรียนแผนการจัดกิจกรรมและ
โครงการ พัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ 2558

วิเคราะห์และถอดบทเรียนแผนการจัดกิจกรรมและโครงการ
พัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ 2558 (เอกสารหมายเลข1.6-5-1)

คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และ
1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ถอดบทเรียนแผนการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานิสิต
กิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้ประชุม
หารือในคณะกรรมการกิจการนิสิต และได้มอบหมายผู้ดําเนินการ
และให้รายงานความก้าวหน้าที่ดําเนินการเป็นระยะ
(เอกสารหมายเลข 1.6-6-1)

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทมี่ ีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจน
จัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะแพทยศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั ทีส่ ามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจยั โดยมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็น
การใช้สืบค้น และนําเข้าข้อมูลวารสารงานวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ สามารถค้นหาข้อมูล
งานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ทัง้ หมดในประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในฐานข้อมูล Thai ILS
รวมถึงวารสารออนไลน์ในฐาน ThaiJo และมีฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ใช้รว่ มกับสํานักวิทย
บริการด้านการแพทย์และด้านวิทยาศาสตาร์สขุ ภาพ คือ ฐานข้อมูล Accessmedicine / ฐานข้อมูล
Up ToDate และฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งสามารถการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอัตโนมัติคณะ
แพทยศาสตร์ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ห้อมสมุดให้บริการในการสืบค้น และ แนะนําการใช้ฐานข้อมูล
ต่างๆ และยังมีระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจยั RMS ของมหาวิทยาลัยฯในการรวบรวม
ข้อมูลผลงานวิจยั ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-1 – เอกสารหมายเลข 2.1-1-6)

2.1-1-1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Ulib M
2.1-1-2 ระบบสืบค้นฐานข้อมูล
ทรัพยากร สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.1-1-3 ฐานข้อมูล
Accessmedicine
2.1-1-4 ฐานข้อมูล Up ToDate
2.1-1-5 ฐานข้อมูล MEDLINE
2.1-1-6 ฐานข้อมูล RMS

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(Visiting professor)

การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์ เครือ่ งมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุน การวิจัยโดย มีห้องปฏิบัติ การวิจัยที่ใช้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อรองรับการวิจัยและการปฏิบัติการวิจัยของบุคลากรทางปรีคลินกิ สถาน
ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร / ห้อง ปฏิบัติการเภสัชกรรม เพื่อรองรับการวิจัยและการ
ปฏิบัติการ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดย ค้นคว้าข้อมูลได้จากห้องสมุด
อัตโนมัติคณะแพทยศาสตร์ ที่มีข้อมูลทางด้านการแพทย์/ งานวิจัยด้านการแพทย์และ
การแพทย์แผนไทย และ สํานักวิทยบริการเป็นผู้จัดหาทรัพยากรทั้งที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือ
วารสาร ทั้งที่เป็นแบบรูปเล่มและรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถเป็นแหล่งค้นคว้าได้อีกทางหนึ่ง
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการวิจัยทุกห้องของคณะแพทยศาสตร์ จะ
มีสิ่งอํานวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการทุกห้องเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและทุกห้องจะมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองและเครื่องมือแต่ละตัวจะมี
เอกสารประกอบการใช้ที่แนะนําวิธีใช้ /การเก็บรักษา / และการซ่อมบํารุง เพื่อให้ผู้ใช้ได้ศึกษา
ก่อนการใช้งานรวมทั้งห้องทดลองที่คณะวิทยาศาสตร์ด้วย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีอาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) คณะ
แพทยศาสตร์มกี ิจกรรมทีส่ ่งเสริมงานวิจัยของนิสิต และบุคลากร โดย กิจกรรมนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทางด้านการแพทย์ /การแพทย์แผนไทย /การจัดการเรียนการสอน ในงานวันคล้าย
วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 11 ปี วันที่ 21 พฤศจิกายน
2557 และการจัดกิจกรรม KM ต่างๆ

2.1-2-1 : รูปภาพห้องปฏิบัตกิ าร
เภสัชกรรม / รูปภาพสถานผลิต
ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.1-2-2 : เว็บไซต์ห้องสมุด
อัตโนมัติ คณะแพทยศาสตร์
เว็บไซต์สํานักวิทยบริการ /
รูปภาพห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.1-2-3 : รูปเครื่องมือ / ข้อควร
ปฏิบัติในการใช้เครื่องมือต่างๆ
2.1-2-4 : ตารางการจัดกิจกรรม
การจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) / เอกสาร
ประกอบการนําเสนอผลงานใน
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามประจําปี 2557

(เอกสารหมายเลข 2.1-2-1 – เอกสารหมายเลข 2.1-2-4)

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี ผลงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

2.1-3-1 แผนปฏิบัติงาน (Action
Plan) ประจําปีงบประมาณ 2557
2.1-3-2 ผังการดําเนินงาน
ขั้นตอนการประกาศทุนวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2.1-3-3 ปฏิทินการสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย 2557
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-1 – เอกสารหมายเลข 2.1-3-4)
2.1-3-4 ประกาศการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2557
2.1-4-1 แผนปฏิบัติงาน (Action
คณะแพทยศาสตร์มีแผนในการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
Plan) ประจําปีงบประมาณ 2557
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดย คณะแพทยศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับบุคลากรที่มีผลงานการ 2.1-4-2 ประกาศหลักเกณฑ์การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนางานวิจัยของ จ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์
คณะแพทยศาสตร์ และ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับบุคลากรที่มีความประสงค์จะทําตํารา บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สากล
และหนังสือวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและเพิ่ม
2.1-4-3 หลักเกณฑ์และวิธีการรับ
ศักยภาพในความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่คณะแพทยศาสตร์ต่อไป
ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา/
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-1 – เอกสารหมายเลข 2.1-4-3)
หนังสือทางวิชาการ
2.1-5-1 ผังการสนับสนุนการ
คณะแพทยศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดย สนับสนุนให้ เผยแพร่งานวิจยั และผลงาน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย หรือ เข้าร่วมงานประชุม วิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยที่สถาบันต่างๆจัดขึ้นและมีการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วม
2.1-5-2 ตารางสรุปบุคลากรทีเ่ ข้า
กิจกรรมดังกล่าวทุกกิจกรรม ตลอดจนการยกย่องบุคลากรเป็นบุคลากรดีเด่นประจําทุกปี

มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอทั้ง
ทรัพยากรการเงิน แหล่งค้นคว้า และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ โดยคณะมีกําหนดนโยบาย
สนับสนุนงานวิจัยโดยการประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนต่างๆ เช่น ประกาศการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยของบุคลลากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี 2557
และมีคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรรทุนวิจัยที่จะดําเนินการในแต่ละปีรวมทั้งกํากับ
ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการทําวิจัยเพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานวิจัยของแต่ละ
โครงการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

โดยจะมอบโล่รางวัล และเงินรางวัลให้บุคลากรดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นการสร้างขวัญ ร่วมประชุมวิชาการและหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
และกําลังใจต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.1-5-1 – เอกสารหมายเลข 2.1-5-3)

และต่างประเทศ ประจําปี
งบประมาณ 2557
2.1-5-3 ประกาศ หลักเกณฑ์
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัตงิ าน

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
2.1

เป้าหมาย
6 ข้อ

คณะแพทยศาสตร์มีระบบกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนงานวิจัยใหม่มีการจดสิทธิบัตรตามเกณฑ์ใน
การจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2546
(เอกสารหมายเลข 2.1-6-1 – เอกสารหมายเลข 2.1-6-2)

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

2.1-6-1 ผังงานขั้นตอนการยื่น

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.1-6-2 ประกาศการจด
สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คะแนน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา จึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะ
คณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก X 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

สรุปคะแนนทีไ่ ด้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงิน
ตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย
แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก

บันทึกข้อมูล
3,229,016

-

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายในคณะ

1,893,756

-

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัย

-

-

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายนอกมหาวิทยาลัย

1,335,260

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทีป่ ฏิบัติงานจริงและนักวิจัยทั้งหมด
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิระดับปริญญาตรี
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิระดับปริญญาโท
- จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาตรี
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาโท

64
2
26
34
-

รายการหลักฐาน
2.2-1-1 : ประกาศสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
2.2-1-2 : ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก สกอ./
สสพ./สวรส./กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทย
2.2-1-3 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาเอก
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาตรี
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาโท
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาเอก
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาตรี
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาโท
- จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาเอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

10
1
1
1
1
50,000 บาท

การคํานวณ
คํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่ 1)
คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริงและนักวิจัยทัง้ หมด จํานวน 64 คน และได้รับทุนวิจัยเป็นเงินรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,229,016 บาท
คิดเป็นเงินวิจัยต่อคน เท่ากับ 50, 453 บาท ซึ่งได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5.05 ตามสูตร ดังนี้
3,229,016
64
50,453
50,000

= 50,453 บาท

X5

= 5.05 คะแนน

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

2.2

50,000 บาทต่อคน

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน

คะแนน

50,453 บาท

5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปแบบของบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่ นการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธกี ารคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์แบ่งกลุม่ ตามสาขาวิชา ดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีก่ ําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย X 100
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย X 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจําที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ในปีการศึกษา 2557 คณะมีอาจารย์และนักวิจัยประจําคณะรวมทั้งสิน้ 76 คน โดยจําแนกเป็นอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 64 คน อาจารย์ประจํา
คณะที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 12 คน และมีผลงานทางวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 23 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ เท่ากับ 18.40 คิดเป็นร้อยละ 24.21 ค่าคะแนน
ที่ได้ เท่ากับ 4.035 คะแนน โดยรายมีละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
รายการ
บันทึกข้อมูล
หลักฐาน
ผลรวมถ่วงน้ําหนักคุณภาพผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ผลรวมถ่วงน้ําหนักคุณภาพผลงานทางวิชาการ
18.40
ค่าน้ําหนัก
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
2.3-1-1 ตาราง
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
สรุปผลงานทาง
2
ค่าน้ําหนัก ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
วิชาการ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
0.40
ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตร
2.3-1-1 ตาราง
ค่าน้ําหนัก
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
7
สรุปผลงานทาง
0.60
ชาวิการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
2.3-1-1 ตาราง
ค่าน้ําหนัก
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
3
สรุปผลงานทาง
0.80
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
วิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
ค่าน้ําหนัก - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
1.00
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

11

2.3-1-1 ตาราง
สรุปผลงานทาง
วิชาการ

-

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ผลรวมถ่วงน้ําหนักคุณภาพงานสร้างสรรค์
ค่าน้ําหนัก 0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
ค่าน้ําหนัก 0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
ค่าน้ําหนัก 0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
ค่าน้ําหนัก 0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ค่าน้ําหนัก 1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทีป่ ฏิบัติงานจริงและนักวิจัยทั้งหมด
64
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิระดับปริญญาตรี
2
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิระดับปริญญาโท
26
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก
34
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาตรี
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาโท
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาเอก
10
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-

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาตรี
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ มีวุฒิระดับปริญญาโท
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาตรี
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาโท
จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิระดับปริญญาเอก
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
(ร้อยละ 30)

1
1
1
1
24.21

การคํานวณ
คํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่ 1)
คณะแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริงและนักวิจัยทัง้ หมด จํานวน 76 คน มีผลรวมถ่วงน้ําหนักคุณภาพผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น จํานวน 18.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.21 ซึ่งได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4.04 ตามสูตร ดังนี้
18.40
= ร้อยละ 24.21
76
24.21
30
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
2.3

X5
เป้าหมาย
ร้อยละ 30

= 4.04 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
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ร้อยละ 24.21

คะแนน
4.04
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี ทัง้ การบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการ ที่คณะจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มปี ระสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีแผนการดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่
สังคมทั้งการบริการวิชาการที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและการ
บริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้
(บริการวิชาการของ รพ.คณะแพทยศาสตร์)
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-1)

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน
3.1-1-1 แผนการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม

คณะแพทยศาสตร์มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งด้านการ
เรียนรู้ โดยการดําเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
“โครงการการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตความ
รับผิดชอบของศูนย์บริการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย” โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงาน เพื่อให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ด้าน
วิชาการและการมีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา มีจรรยา บรรณวิชาชีพ และเคารพสิทธิของผู้ป่วย
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-1)
คณะแพทยศาสตร์มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการแบบไม่หวัง
ผลเชิงธุรกิจให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป คือ โครงการเข้าร่วมงาน
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจําปี 2558 ,
โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ,โครงการวันวิทยาศาสตร์, กิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้าน ที่บูรณาการร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย และโครงการบริการตรวจรักษาพยาบาล
ที่มีรายได้ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-1)
มีการประเมินความสําเร็จตัวชี้วัดของแต่ละโครงการตามแผนการ
ประเมินผลความสําเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนด้านการบริการ
วิชาการโดยมีการจัดทําแบบประเมินในการจัดโครงการหรือกิจกรรม
แต่ละครั้ง แล้วประเมินว่าการจัดโครงการแต่ละครั้งสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และนําเสนอผลการประเมินนั้นให้
กรรมการประจําคณะ (เอกสารหมายเลข 3.1-4-1)

3.1-2-1 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
1 หลักสูตร 1 ชุมชน “โครงการการฟื้นฟูผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองในเขตความรับผิดชอบของ
ศูนย์บริการทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย”

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะ
เพื่อพิจารณา

3.1-3-1 โครงการเข้าร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงาน
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจําปี 2558,โครงการ
1 หลักสูตร 1 ชุมชน ,โครงการวันวิทยาศาสตร์,
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน ที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และ
โครงการบริการตรวจรักษาพยาบาลที่มีรายได้
3.1-4-1 สรุปผลการดําเนินโครงการที่มีการระบุ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/บันทึกข้อความส่ง
วาระเข้าประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
(เรื่องพิจารณารายงานผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดของแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ)

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการ
มีการนําผลการประเมินแผนมาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม โดยการนําผลการประเมินความสําเร็จจากการ วิชาการ
จัดกิจกรรม/โครงการ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนการให้บริการด้าน
วิชาการแก่สังคมในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข 3.1-5-1)

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ คณะมีส่วนร่วมในการให้บริการแก่สังคมในระดับสถาบันโดยมีการ 3.1-6-1 เอกสารโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน/
เอกสารโครงการเข้าร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงาน
แก่สังคมในระดับสถาบัน
จัดทําโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ที่เป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โครงการเข้าร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัด กาชาดจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม ซึ่งเข้าร่วมออกบูธร่วมกับมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข 3.1-6-1)
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
3.1

เป้าหมาย
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 - 7 ข้อ

รายการหลักฐาน

คณะแพทยศาสตร์มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ 4.1-1-1 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วัฒนธรรม โดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดูแลรับผิดชอบในด้าน วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการครอบคลุมถึง
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1)
มีแผนการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินการตามแผนงาน โครงการกิจกรรมเหล่านี้
ได้แก่ โครงการทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา ,โครงการวันมหิดล
ประจําปี 2557,โครงการวันแม่แห่งชาติ ,โครงการวันพ่อแห่งชาติ,
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์,โครงการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่,โครงการวันสงกรานต์ ประจําปี 2558
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-1)

4.1-2-1 แผนการดําเนินงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ
2557-2558

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตาม
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

⌧

มีการติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 4.1-3-1)
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนด้านการทํานุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดทําแบบประเมินในการจัดโครงการหรือ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมแต่ละครั้ง แล้วประเมินว่าการจัดโครงการแต่ละครั้งสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ (เอกสารหมายเลข 4.1-4-1)
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ คณะแพทยศาสตร์ มีการนําผลการประเมินโครงการต่างๆ ไปปรับปรุงใน
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปี
ถัดไป (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1 และ เอกสารหมายเลข 4.1-5-2)

4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุ คณะแพทยศาสตร์ มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทํานุบํารุง
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ศิลปวัฒนธรรมของคณะต่อสาธารณชน โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซด์คณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-1)
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

4.1-6-1 เอกสารภาพประกอบกิจกรรมที่
นําขึ้นเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
4.1

เป้าหมาย
6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

4.1-4-1 เอกสารสรุปผลการดําเนิน
โครงการที่มีการระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ
4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
4.1-5-2 รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการ

-

คะแนน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในการดําเนินงานพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุม่ สถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

- คณะแพทยศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
และเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติของนโยบาย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
โดยคณะแพทยศาสตร์ได้ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 – 2561 ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันอังคาร ที่ 6
มกราคม 2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2558 ซึ่งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ SWOT ของคณะ วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้บริหาร

5.1-1-1 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558 -2561
5.1-1-2 : แผนกลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2558 -2561
5.1-1-3 : แผนที่กลยุทธ์
(Strategic map) แสดงความเชื่อมโยง
กลยุทธ์ของคณะ พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนผูป้ กครอง ตัวแทนนิสิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
อนุมัติ
มามีส่วนร่วมในการดําเนินการ และได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 1 วันที่ 9 เม.ย. 58
ระยะที่ 2 วันที่ 20-24 เม.ย. 58 ณ จังหวัดมุกดาหารและประเทศเวียดนาม
(เอกสารหมายเลข 5.1-1-1 - เอกสารหมายเลข 5.1-1-5)
ตามรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ 2557 คณะแพทยศาสตร์ มีต้นทุนรวม จํานวน 186,186,666.46 บาท จํานวนนิสิตเต็ม
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา เวลา (FTES) 771 ต้นทุนต่อหน่วย 1,199,387.89 มีบุคลากร จํานวน 306 คน นิสิต
จํานวน 771 คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคณะมีต้นทุนต่อหน่วยจํานวนที่สูง เนื่อง
นิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้บริการด้าน
การสอน อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์
สุขภาพแก่ประชาชน
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์จึงได้นําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางวางแผนสําหรับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต การบริหารงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน ได้แก่ การรับนิสิต การวางแผนอัตรากําลัง การ
วางแผนงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย การวางแผนด้านงบลงทุน
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

5.1-1-4 : การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2558
5.1-1-5 : แผนปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2558
5.1.2.1 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ 2557

คณะแพทยศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนทีร่ ับผิดชอบพันธกิจของคณะร่วม
เป็นคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 5.1–3–1) และได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการบริหารหน่วยงานตามแบบฟอร์ม ERM 1
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-2) และมีการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะซึง่ ดําเนินการภายใต้บริบทของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 8 ยุทธศาสตร์ ดําเนินการประเมินโอกาส ผลกระทบ
ของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง ตามแบบรายงานวิเคราะห์/ประเมิน
ความเสี่ยง ERM 2 (เอกสารหมายเลข 5.1-3-3) เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก และดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะมีความเสี่ยงทีม่ ีระดับสูงและสูงมาก จํานวน 7

5.1 –3–1 : แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5.1 –3–2 : แบบฟอร์ม รายงานการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหาร
หน่วยงาน
5.1 –3–3 : แบบรายงานวิเคราะห์/
ประเมินความเสี่ยง
5.1 –3–4 : แผนบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 5.1 –3–5 : แบบ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

(ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.2-2-1)

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

ความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-4)
จากที่คณะฯได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว คณะฯได้มีการ
ติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม
REM 5 แบบรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2558
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-5) ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ 7 ปัจจัยเสี่ยง และได้
ดําเนินการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และได้รายงานต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์เพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (เอกสารหมายเลข 5.1-3-6)
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ได้บริหารงานในหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ทีอ่ ธิบายการ ผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
4.1 หลักประสิทธิผล : ผูบ้ ริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน
ประจําปี ดังในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-1)
4.2 หลักประสิทธิภาพ : มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้
เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ MIS, ระบบบริหารยุทธศาสตร์
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-2)
4.3 หลักการตอบสนอง : คณะแพทยศาสตร์มีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ แผ่นพับ จุลสารคณะ
แพทยศาสตร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร เครือข่ายทางสังคม
Facebook (เอกสารหมายเลข 5.1-4-3)
4.4 หลักภาระรับผิดชอบ : คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีทุก
ฝ่ายรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายการหลักฐาน
5.1 –3–6 : ประชุมกรรมการบริหาร
คณะแพทยศาสตร์

5.1-4-1 หลักประสิทธิผล : ผลการ
ปฏิบัติงาน กพร. ประจําปีงบประมาณ
2557
5.1-4-2 หลักประสิทธิภาพ : ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ MIS, ระบบ
บริหารยุทธศาสตร์
5.1-4-3 หลักการตอบสนอง การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ แผ่นพับ จุลสาร
คณะแพทยศาสตร์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร
เครือข่ายทางสังคม Facebook
5.1-4-4 หลักภาระรับผิดชอบ โดยการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะ และมีการรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารกับหัวหน้างานอย่างสม่ําเสมอ
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-4)
4.5 หลักความโปร่งใส : คณะแพทยศาสตร์มีการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจําคณะอย่างสม่ําเสมอ และมีรายงานผลการตรวจติดตามการบริหารจัด
การเงินทดรองราชการ (เอกสารหมายเลข 5.1-4-5)
4.6 หลักการมีส่วนร่วม : คณะแพทยศาสตร์ได้มีการจัดประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและถ่ายทอดนโยบาย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1-4-6)
4.7 หลักการกระจายอํานาจ : คณบดีได้มีการแต่งตั้ง รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน โดยมีการมอบหมายขอบเขต
อํานาจหน้าที่อย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข 5.1-4-7)
4.8 หลักนิตธิ รรม : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการชี้แจง
โดยได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-8)
4.9 หลักความเสมอภาค : คณะแพทยศาสตร์บริหารงานโดยปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารด้านการเงินและงบประมาณ เป็นต้น
และในส่วนของคณะได้มีเงินสวัสดิการเพื่อใช้สําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ของคณะ และบุคลากรของคณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
โดยหากบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวป่วยจะได้รับของเยี่ยม หรือกรณี
เสียชีวิตจะมีพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ (เอกสารหมายเลข 5.1-4-9)
4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ : ในการบริหารจัดการภายในคณะ

ให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพ แก่
ประชาชนในการป้องกันและรักษา อาทิ
โรคไข้เลือดออก โรคสุกใส
5.1-4-5 หลักความโปร่งใส มีการ
รายงานการประชุมเกี่ยวกับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ รายงานผลการตรวจ
ติดตามการบริหารจัดการเงินทดรอง
ราชการ
5.1-4-6 หลักการมีส่วนร่วม มีการ
บริหารงานและกับการดําเนินงานใน
ระบบของคณะกรรมการ บริหารงาน
ตามโครงสร้างของคณะ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในโครงการ
กิจกรรมของคณะฯ
5.1-4-7 หลักการกระจายอํานาจ
เอกสารแต่งตั้ง รองคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างานต่าง
5.1-4-8 หลักนิติธรรม มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้
ทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการชี้แจง โดย
ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.1-4-9 หลักความเสมอภาพ บุคลากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
แพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อกําหนดเป็น
แนวปฏิบัติต่อไป อาทิ การจัดสรรอัตรากําลัง การทํางบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-10)

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ ด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการกําหนดประเด็นความรู้และกลุ่มเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันซึ่งครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยจัดทําเป็นแผนการจัดการความรู้
คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 ในคราวประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2557
(เอกสารหมายเลข 5.1-5-1) ซึ่งพันธกิจด้านการผลิตนั้น มีการดําเนินการใน
ระดับหลักสูตร ได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้ 1) การรับนิสิต 2) การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 3) สาระของรายวิในหลักสูตร 4) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5) การประเมินผู้เรียน และ 7) สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 5.1-5-2)
ทั้งนี้ได้กาํ หนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดที่
กําหนด ด้านการผลิตบัณฑิต กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ นิสิต และด้านการ
วิจัยกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน

รายการหลักฐาน
คณะแพทยศาสตร์ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันทุกคน โดยหากบุคลากรหรือ
บุคคลในครอบครัวป่วยจะได้รับของเยี่ยม
หรือกรณีเสียชีวิตจะมีพวงหรีดเพื่อแสดง
ความเสียใจ
5.1-4-10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการ
บริหารจัดการภายในคณะแพทยศาสตร์ ได้
มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ
เพื่อกําหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป อาทิ การ
จัดสรรอัตรากําลัง การทํางบประมาณ
เป็นต้น
5.1-5-1 แผนการจัดการความรู้ คณะ
แพทยศาสตร์
5.1-5-2 หน้าเว็บไซต์คณะ
แพทยศาสตร์/หน้าเว็บบอร์ด KM คณะ
แพทยศาสตร์ www.med.msu.ac.th
5.1-5-3 เอกสารเผยแพร่การจัด KM ปี
การศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ผลการดําเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 5.1-5-1) และได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด เช่น ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
และได้จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด โดยการ
นําขึ้นเว็บบอร์ด KM ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากชั่วโมงที่มีการจัดกิจกรรม
(เอกสารหมายเลข 5.1-5-2และเอกสารหมายเลข 5.1-5-3) ตลอดจนมีการนํา
ความรู้หรือประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ
การหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2554 – 2558 มี
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2558 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
อาจารย์และบุคลกรสายสนับสนุน ประจําปี 2558 เพื่อ ดําเนินการวางแผน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร การจัดโครงการพัฒนา กิจกรรมการต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนด ตลอดจนมีการกํากับและติดตามการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
(เอกสารหมายเลข 5.1-6-1 ถึง เอกสารหมายเลข 5.1-6-8)

รายการหลักฐาน

5.1–6–1 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2554-

2558
5.1–6–2 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2558
5.1–6–3 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปี 2558
5.1–6–4 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปี 2558 (แก้ไข)
5.1–6–5 สรุปโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน (Action plan)
5.1–6–6 สรุปโครงการถ่ายทอด
นโยบายการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
เป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
2558 การกําหนดเกณฑ์ แนวปฏิบัติใน

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์
5.1–6–7 สรุปโครงการก้าวเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี 2558
5.1–6–8 คณะมีแบบรายงานการเข้า
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการ ของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษาโดยในปีการศึกษา 2557 ได้
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
เพื่อขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1-7–1) มีการจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.1–7–2) และมีการ
จัดทํารายงานการประชุม เพื่อสรุปประเด็นปัญหาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข 5.1–7-3)
โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังได้เป็นผู้วางระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(เอกสารหมายเลข 5.1–7–4) รวมทั้งกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูงและทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ ในการ
ประกาศใช้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว

5.1-7-1 : คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
5.1-7-2 : หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.1-7-3 : รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1-7-4 : ระบบและกลไกการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557
5.1-7-5 : นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557
5.1-7-6 : เป้าหมายการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

(เอกสารหมายเลข 5.1–7–5) ตลอดจนกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 5.1–7- 6)
และปฏิทินการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(เอกสารหมายเลข 5.1–7–7)
และในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมทั้ง 2 ระดับ คือ
1.) ระดับหลักสูตร (ครบทั้ง 5 หลักสูตร) และ 2.) ระดับคณะ
โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามวงรอบปีการศึกษา
2557 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 30 กรกฎาคม 2558 เพื่อรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 5.1–7-8)
นอกจากนีย้ ังได้นําผลการประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายใน ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
(เอกสารหมายเลข 5.1–7-9) โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2557 จากผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2556 เพือ่ รับผิดชอบการ
ดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบทีก่ ําหนด
(เอกสารหมายเลข 5.1–7-10)
และได้มีการกํากับติดตามการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ
ที่ได้กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าวอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 4 ครัง้ (เอกสารหมายเลข 5.1–7-11)
นอกจากการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในคณะแล้ว คณะแพทยศาสตร์ ยังมี
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันทั้งกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมร่วม

5.1-7-7 : ปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2557
5.1-7-8 : รายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ (SAR) ประจําปีการศึกษา
2557
5.1-7-9 : แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ปีการศึกษา
2557 จากผลการประเมินของ
คณะกรรมการ ปีการศึกษา 2556
5.1-7-10 : คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ประจําปี
การศึกษา 2557 จากผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2556
5.1-7-11 : รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ประจําปี
การศึกษา 2557 จากผลการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2556 จํานวน
4 ครั้ง
5.1-7-12 : เอกสารแสดงการส่ง
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
5.1

เกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเครือข่ายหลัก 2 เครือข่ายด้วยกัน คือ 1.) เครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกอบด้วยบุคลากรที่ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ /
หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการส่งบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ
(เอกสารหมายเลข 5.1–7-12) 2.) เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้าร่วม
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือถึงการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน ทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบงานด้าน การประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1–7-13)

การศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
(เครือข่ายภายใน)
5.1-7-13 : เอกสารแสดงการมีส่วนร่วม
ด้านการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันของคณะแพทยศาสตร์
และโรงพยาบาลร่วมผลิต
(เครือข่ายภายนอก)

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
7 ข้อ

คะแนน
5.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
คณะแพทยศาสตร์ มีกําหนดขั้นตอนในการกํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน ตามแนวปฏิบัติ
ที่ได้กําหนดในองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตของรมหา
วิทยาลัย และเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-1)
คณะแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
และคณะทํางานดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตรทําหน้าที่รบั ผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการใน
เรื่องการพัฒนาและบริหารหลักสูตรได้ครบถ้วน และมี
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ทําหน้าที่
ประเมินหลักสูตรในทุกปีการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน
5.2-1-1 Flowchart ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
5.2-2-1 คณะทํางานดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
5.2-2-2 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2-2-3 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์
5.2-2-4 รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรของ
แต่ละหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

เพื่อรับทราบผลการประเมิน
(เอกสารหมายเลข 5.2-2-1 ถึง เอกสารหมายเลข 5.2-2-5)
คณะแพทยศาสตร์มีจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
3. มีการจัดสรรทรัพยากร
สารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อต่อการดําเนินงานของหลักสูตร
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข 5.2-3-1 ถึง เอกสารหมายเลข 5.2-3-2)
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม คณะแพทยศาสตร์มคี ณะกรรมการประเมินหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร ทําหน้าที่ประเมินหลักสูตรในทุกปีการศึกษา และ
กําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ
ประจําคณะแพทยศาสตร์เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการประเมิน
ให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
(เอกสารหมายเลข 5.2-4-1 ถึง เอกสารหมายเลข 5.2-4-3)

⌧

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนําผลการ
ประเมินหลักสูตรและข้อเสนอแนะจากคณะคณะ
จากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์
มาวิเคราะห์และใช้วางแผนเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ในปีการศึกษาถัดไป
(เอกสารหมายเลข 5.2-5-1 ถึง เอกสารหมายเลข 5.2-5-4)
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน

รายการหลักฐาน
5.2-2-5 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์
5.2-3-1 แผนอัตรากําลัง/แผนการจัดสรรทรัพยากร
5.2-3-2 หนังสือไปราชการ/ศึกษาดูงาน

5.2-4-1 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์
5.2-4-2 รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรของแต่
ละหลักสูตร
5.2-4-3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์
5.2-5-1 รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรของแต่
ละหลักสูตร
5.2-2-2 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์
5.2-2-3 รายงาน มคอ.7 ของแต่ละหลักสูตร
5.2-2-4 แผนการปรับปรุงหลักสูตร
-

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2557

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
5.2

เป้าหมาย
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
3

ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนน
4.00

รายงานการประเมินตนเอง คณะแพทยศาสตร์
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 1 ผลสรุปการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
การบรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์(% (3= บรรลุ ,
หรือสัดส่วน) ×=ไม่บรรลุ)

ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ข้อที่ได้
คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

คะแนน
เฉลี่ย
3.51
ร้อยละ
40
ร้อยละ
30

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

8 : 1

11.61 : 1

8

0.00

-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

6 ข้อ

6 ข้อ

9

5.00

ข้อที่ 1 - 6

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

6 ข้อ

6 ข้อ

9

5.00

ข้อที่ 1 - 6

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

6 ข้อ

6 ข้อ

9

5.00

ข้อที่ 1 - 6

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

50,000/คน

9

5.00

-

8

4.04

-

9
9
9
9

5.00
5.00
5.00
4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

3.1
4.1
5.1
5.2

12.35
5
46
76
14
76

3,229,016
64

2.47

8

2.47

-

60.53

9

5.00

-

18.42

8

1.54

-

50,453

18.40
ร้อยละ
24.21
30
76
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
(52.05 / 13)

4.00

ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่
ข้อที่

1-6
1-6
1-7
1-5
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด)
จํานวน
ประกอบ
คะแนน
ตัวบ่งชี้
I
P
O
คุณภาพ
เฉลี่ย
1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ

2.18
5.00
4
2.89
พอใช้

5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
7
4.86
ดีมาก

2.47
4.04
2
3.26
พอใช้

ระดับคุณภาพ
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

3.17
4.68
5.00
5.00
4.50

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.00
ดี

ดี

