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1. ข้อมูลเบือ้งตน้ของภาควชิา 
 
1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554  ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้พิจารณา
ทบทวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในส่วนที่ภาควิชารับผิดชอบหลัก  เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าใจสภาพปัจจุบันของภาควิชาได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม  ผลการ
ทบทวนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ น าแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการสัมมนาภาควิชาประจ าปี 2554 
จากปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มาพิจารณาทบทวน วิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานแต่ละด้านในปีต่อไป  โดยให้แต่
ละฝ่ายน าเสนอผลการด าเนินงาน จุดด้อย จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา  เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ในที่ประชุมสัมมนาภาควิชา และน าผลการด าเนินงานเข้าเสนอพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาในที่ประชุมภาควิชาเป็นประจ า  ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมภาควิชาเป็นประจ าทุกเดือนเดือนละ 2 ครั้ง  
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา การจัดการฝึกอบรมแพทย์
เฉพาะทางระดับหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง  การให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในและนอกแผนก  รวมถึง
งานวิจัย  ผู้รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มงานได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานและกล
ยุทธ์ในการพัฒนางานต่อไป  นอกจากนี้ยังได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) แจ้งให้อาจารย์
ทุกท่านทราบทุกไตรมาส  เพื่อให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา 
จ านวน 6 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 – 5  ส าหรับนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิก ชั้น
ปีท่ี 4 และปีท่ี 5  และรายวิชาเวชปฏิบัติอายุรกรรม ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6  และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาการเรียนการสอนของคณะที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการแพทย์เชิง
ประจักษ์ (Evidence-base medicine)  และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และจัดกิจกรรมวิชาการหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มย่อย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญทั้งใน
และนอกเวลาราชการ  ส่งเสริมการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยนอกโดยจัดให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เรียนรู้ที่คลินิกอายุรก
รรมและคลินิกโรคเฉพาะทาง คนละ 2 สัปดาห ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เน้นให้อาจารย์ทุกท่าน ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  และการใช้เวชจริย
ศาสตร์ในการเรียนการสอนทุกกิจกรรม เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามเป้าหมายในการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชา ส าหรับอาจารย์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ภาควิชาฯ ได้ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพในการเป็นอาจารย์แพทย์โดยการกระตุ้นและเชิญชวนให้อาจารย์เข้าอบรมทางวิชาการและ
กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านแพทยศาสตรศึกษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกเป็นผู้จัด 
นอกจากนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม  จึงเปิดโอกาสให้ผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญคือ คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ท าให้ภาควิชาฯ มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   

ในด้านคุณภาพบัณฑิตในปี 2554  เป็นการด าเนินงานในระดับคณะ 
 
องค์ประกอบที ่ 3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 

   ด าเนินการในระดับคณะ 
 
องค์ประกอบที ่ 4 การวิจัย 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ส่งเสริมการท างานวิจัยและงานนวัตกรรม/สร้างสรรค์ต่าง ๆ ทั้งในระดับอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าทางวิชาการด้านอายุรศาสตร์  มี
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยท าหน้าที่ก าหนดทิศทางงานวิจัยของภาควิชาและน าเสนอให้คณาจารย์ร่วมพิจารณา  
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย จะท าหน้าที่ในการก ากับดูแลงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และเฟลโลว์ (Fellow) 
ทุกชั้นปี  มีการก าหนดตารางการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยต่อคณาจารย์และกรรมการ
พิจารณา  คณะกรรมการฝ่ายวิจัยได้ก าหนดแนวทางในการท างานวิจัยของอาจารย์โดยเฉพาะในกลุ่มอาจารย์ใหม่
รวมถึงแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ าบ้าน ส าหรับอาจารย์ประจ ามีความตั้งใจในการพัฒนางานวิจัย และเข้าอบรม
ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติเป็นระยะ   

หน่วยสนับสนุนงานวิจัยภาควิชาอายุรศาสตร์ (สวอ.) สามารถส่งเสริมการท างานวิจัยของอาจารย์
ประจ า  แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน และเฟลโลว์   เพื่อวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป และอนุสาขา
ต่าง ๆ  ในการลงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย  ผลงานวิจัยของภาควิชาในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งยังส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการกระตุ้นการเผยแพร่ไปสู่วงการวิชาชีพ และการเรียนการ
สอนท่ีเกี่ยวข้อง  
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สังคม 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้มีการวางแผนในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะประชาชน บุคลากร
ทางการแพทย์ และแพทย์ในภาคใต้ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมหลักคือ การจัดประชุมวิชาการทางอายุรศาสตร์ 
อายุรศาสตร์สัญจร การจัดประชุมและอบรมทางวิชาการเฉพาะสาขา  การให้ความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ
ประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์  การให้ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ  เช่น วันมหิดล วันงดสูบบุหร่ีโลก วันไตโลก 
วันหัวใจโลก ฯลฯ   ภาควิชามีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ 
และร่วมด าเนินงานด้านต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รับบริการ  ภาควิชา
สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดบริการวิชาการแก่สังคมทั้งแบบให้เปล่า และ/หรือเก็บค่าลงทะเบียนดังที่ได้
ปรากฏในรายงาน  
 
องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ด าเนินการในระดับคณะ 
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องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามแนวทางและแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าภาควิชา
ปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นผู้ร่วมก าหนดกับคณาจารย์ในการแสวงหาวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ นโยบาย แผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาภาควิชาฯ โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชา มีดัชนีชี้
วัดหลักเป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก และติดตามปรับปรุงดัชนีชี้วัดหลักจากการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานทุกไตรมาส   
 
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

ด าเนินการในระดับคณะ 
 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ    

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาและการประกันคุณภาพของคณะ
แพทยศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางและผู้
ชี้น าทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางอายุรศาสตร์  โดยได้แบ่งการท างานเป็นหน่วยย่อยที่
ส าคัญ คือ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิจัย 
และฝ่ายบริหาร  เพื่อบริหารและพัฒนารวมถึงการจัดระบบการด าเนินงาน ระบบการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
การวางแผนพัฒนางานในแต่ละฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมโดยการอิงตามเกณฑ์ของคณะ  ภาควิชาได้ด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้เกือบทั้งหมด ได้น าเสนอผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามภารกิจเป้าหมายต่อคณะ ตามก าหนด 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาและการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางระดับหลังปริญญาและ
การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบันฝึกอบรมทั้งจาก
คณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบันเป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
1.2  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 
        ชื่อคณะ/ภาควิชา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        ที่ตั้ง  :              โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ชั้น 12 อาคารจิตเวช ศัลยศาสตร์ และอายุรศาสตร ์
   เลขที่ 15  ถนนกาญจนวณิช  ต าบลคอหงส์ 
                               อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  90110 
   โทรศัพท์  0 7445 1451 - 2, 0 7445 1454 - 6 
   โทรสาร   0 7442 9385      
   E-mail address: med@medicine.psu.ac.th 
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ความเป็นมา 

สภาการศึกษาแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2514 โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกประเภท  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคใต้  และ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2515 ได้มีประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะเป็นล าดับท่ี 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
ระยะแรกประกอบด้วย 11 ภาค วิชาและ 2 หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2516  
จ านวน 35 คน ในช่วงแรกนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
และขึ้นชั้นคลินิกในปี 2519 ที่โรงพยาบาลหาดใหญ ่

เดือนกุมภาพันธ์   2525  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการการรักษาผู้ป่วยในจ านวน  100  เตียง
แรก  ภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดให้การบริการผู้ป่วยนอกเฉพาะคลินิกโรคผิวหนัง ในวันท่ี 14 กันยายน   2525  ภาควิชา
อายุรศาสตร์เปิดบริการผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ านวน 15  เตียงตั้งอยู่ที่ห้องสังเกต
อาการ ชั้น basement มีผู้ป่วยชายและหญิงอยู่ร่วมกัน   เดือนธันวาคม เปิดบริการผู้ป่วยนอกคลินิกอายุรกรรมทั่วไป ปี 
2526 เพิ่มการบริการผู้ป่วยในเป็น  25  เตียง  วันที่  22  กุมภาพันธ์   2526 เป็นวันเปิดห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการ มีห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกใหม่ประมาณ  34  ห้อง  ภาควิชาให้บริการ
จ านวน  6  ห้อง เป็นห้องตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไปจ านวน  4  ห้อง และห้องตรวจโรคผิวหนังจ านวน  2  ห้อง  นอกจากนี้ยังมี
ห้องตรวจโรคเฉพาะทางจ านวน  3  ห้องได้แก่ ห้องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG)  1 ห้อง ห้องตรวจคล่ืนสมองไฟฟ้า 
(EEG) 1 ห้อง และห้องตรวจสมรรถภาพปอด 1 ห้อง  การเรียนการสอนยังคงจัดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และ
โรงพยาบาลหาดใหญ่เช่นเดิม วันที่  2 มิถุนายน 2526  ได้ย้ายหอผู้ป่วยอายุรกรรมไปอยู่ที่อาคารสูตินรีเวชกรรม
ชั้น  8 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  และเพิ่มเตียงจาก 25 เป็น 33 และ 46 เตียงตามล าดับ  ในปี 2526 นี้ ภาควิชาได้รับ
อนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เพื่อขอรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวน 6 อัตรา แต่ยังไม่มีแพทย์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว   

เดือนมกราคม   2527  ภาควิชาย้ายส านักงานภาควิชามาประจ าอยู่ที่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ จนถึงปัจจุบัน  เดือนเมษายน ย้ายหอผู้ป่วยอายุรกรรมจากอาคารสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 8 มาอยู่ที่หอผู้ป่วยอายุ
รกรรมหญิง ชั้น 11 จ านวน 30 เตียง และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น 10 จ านวน 40 เตียง รวม 70 เตียง ในเดือน
กรกฎาคม เปิดหอผู้ป่วยเพิ่มเติมเป็นหอพิเศษอายุรกรรม-ศัลยกรรม ชั้น 7 เป็นผู้ป่วยอายุรกรรมจ านวน 7 เตียงและ
ผู้ป่วยศัลยกรรม 7 เตียง  

ปี   2528  ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ ให้มาปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนที่ภาควิชา (แพทย์ใช้ทุน) เป็นปีแรก จ านวน 6 คน และฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านสาขา
อายุรศาสตร์ทั่วไป ต่อมาปี 2534 จึงได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการทางอายุรศาสตร์ประจ าปีส าหรับแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุขโดยเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใต้   

คณะแพทยศาสตร์ได้มีการปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
ทบวงมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนในปี   2544  ได้มีการปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุงใหม่  2544  โดยภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอน เป็นรายวิชา 
สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 (Health and Diseases of Adults and Elderly I, II, III)  ส าหรับ 
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นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 จ านวน 10 หน่วยกิต โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์  ภาควิชา 
จิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชารังสีวิทยา  ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี  5 และ   
ชั้นปี 6 ยังคงใช้หลักสูตรเดิม  ปี   2545 ปรับปรุงรายวิชาส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 เป็นรายวิชาสุขภาพและโรค
ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4, 5 (Health and Diseases of Adults and Elderly IV, V) จ านวน 8 หน่วยกิต และปรับ
รายวิชาส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6 ในปี 2546 เป็นรายวิชาเวชปฏิบัติอายุรกรรม จ านวน 10 หน่วยกิต  ในเดือน
สิงหาคม   2544 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ผ่านการตรวจเยี่ยมและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากคณะผู้เยี่ยม
ส ารวจจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation survey) เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียน
แพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจเยี่ยมและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  เดือนตุลาคม 2546 ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตรวจรับรองและประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ท่ัวไปที่ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นปีแรก 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับการใช้โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา ซึ่ง
ภาควิชาอายุรศาสตร์มีการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบหลัก และร่วมกับภาควิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ปัจจุบัน รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 (Health and Diseases of 
Adults and Elderly I, II, III)  จ านวน 10 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม หมุนเวียน
ปฏิบัติงานทุก 10 สัปดาห์  รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4, 5 (Health and Diseases of Adults 
and Elderly IV, V) จ านวน 8 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 แบ่งเป็น 8 กลุ่ม หมุนเวียนปฏิบัติงานทุก 6 
สัปดาห์  และรายวิชาเวชปฏิบัติอายุรกรรม จ านวน 10 หน่วยกิต  ส าหรับนักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ (extern)  ชั้นปี 
6  แบ่งเป็น 8 กลุ่ม หมุนเวียนปฏิบัติงานทุก 6 สัปดาห์   

การตรวจรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และการตรวจรับรองการประเมินสถาบันฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทาง พร้อม ๆ กับจ านวนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ที่เข้าฝึกอบรมเฉพาะทางที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ใน
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ และเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการและเป็น
ที่พ่ึงพิงทางวิชาการส าหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ควบคู่กันไป 
 
1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
 
วิสัยทัศน ์

         เป็นผู้น าระดับประเทศด้านวิชาการและการบริการระดับตติยภูมิ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสาธารณสุข ด้าน
อายุรกรรมในภาคใต้ อย่างมีมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2556 - 2560  
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พันธกิจ 
1. ฝึกอบรมแพทย์ด้านอายุรศาสตร์และอนุสาขา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีคุณภาพ

และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านอายุรศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ 
3. สร้างและสนับสนุนงานวิจัยทางอายุรศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อปัญหาของประเทศ 

โดยเฉพาะปัญหาทางสาธารณสุขในภาคใต้ 
4. บริการทางอายุรศาสตร์โดยมุ่งเน้นระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5.  สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรมให้แก่แพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ข้างเคียง 
6. เผยแพร่ความรู้ ชี้น า และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตนด้านสุขภาพของประชาชน 
7. พัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล เพื่อการท างานเป็นทีมอย่างมีความสุข  
8. พัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพและภาระงาน 

 
วัตถุประสงค ์

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีภารกิจหลักทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการและการ
รักษาพยาบาล  การวิจัย และการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อให้ภาควิชาอายุรศาสตร์สามารถท าคุณประโยชน์ต่อสังคม
ในทุกด้านได้ดังพันธกิจที่ก าหนดไว้  จึงจัดให้มีการเรียนการสอนทุกระดับท้ังในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
ควบคู่ไปกับการบริการทางวิชาการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยเน้นขบวนการท่ีสามารถจัดท างานวิจัยในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้  และเผยแพร่ความรู้ทั้งหลายสู่ชุมชนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกประเภทอย่าง
กว้างขวาง    
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1.4 โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 
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1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบนั 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์  ด่านเดชา     หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  
                                                                                  และดูแลงานฝ่ายบริการ 
2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย  สถิรปัญญา รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย  
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์  ภูรยานนทชัย     รองหัวหน้าภาควชิาฝ่ายการศึกษา 

      หลังปริญญาและการศึกษาต่อเนือ่ง 
4) อาจารย์นายแพทย์พิสุทธิ์  ศิริไพฑูรย์      รองหัวหน้าภาควชิาฝ่ายการศึกษาปริญญา                            
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รายนามอาจารย์ที่ปรึกษานกัศึกษาแพทย์ประจ าชัน้ปี   

1) อาจารย์แพทย์หญิงปริฉัตร เอื้ออารีวงศา               นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
2) อาจารย์แพทย์หญิงณัยชญา  จ ารูญกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
3) อาจารย์แพทย์หญิงปดิพร ล้ิมอัมพรเพชร              นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 
4) อาจารย์นายแพทย์พิสุทธิ์  ศิริไพฑูรย์              นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 
5) อาจารย์แพทย์หญิงบุญจริง  ศิริไพฑูรย์              นักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ (ชั้นปีที่ 6) 
6) อาจารย์แพทย์หญิงสุวิกรานต์  วงศ์ประไพโรจน์ นักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ (ชั้นปีที่ 6) 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์  ภูรยานนทชัย   แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 

หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้าน 
               นายแพทย์ธนวัติ  ภัทรพันธกุล 
 

รายชื่อคณะ ฝ่ายต่าง ๆ ของภาควิชาอายุรศาสตร์ 

1) คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา (Under graduation) 
1) อาจารย์นายแพทย์พิสุทธิ์ศิริไพฑรูย์    รองหัวหน้าภาควิชา 
2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานภุาพ เลขะกุล   
3) รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิรัตนา  ลีลาวัฒนา   
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรเพ็ญ  แสงถวัลย ์   
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสวุรรณา  เศรษฐวัชราวนิช     
6) อาจารย์แพทย์หญงิปดิพร  วศินานุกร   
7) อาจารย์แพทย์หญงิบุญจริง  ศิริไพฑูรย์   
8) อาจารย์นายแพทย์ณรงค์เดช  โฆษิตพันธวงศ์   
9) อาจารย์แพทย์หญงิอุษณยี์  บุญศรีรัตน์   
10) อาจารย์แพทย์หญงิปริฉัตร  เอื้ออารีวงศา   
11) อาจารย์นายแพทย์สันติ  ล้ิมอัมพรเพชร   
12) อาจารย์แพทย์หญงิณัยชญา  จ ารูญกุล   
13) อาจารย์นายแพทย์จิรทีปต์  ขวัญแก้ว   
14) นายเจริญพร แก้วละเอียด    
15) นางสาวกาญจนา  ร่มเย็น   

2) คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง (Post graduation) 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย    รองหัวหน้าภาควิชา 
2) ศาสตราจารย์นายแพทย์กรีฑา  ธรรมค าภีร ์   
3) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์   
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อทุัย  เก้าเอี้ยน   
5) อาจารย์แพทย์หญงิพิมพ์ศิริ  ศรพีงศ์พันธุ ์    
6) อาจารย์แพทย์หญงิจิรวดี  สถิตยเ์รืองศกัดิ ์    
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7) อาจารย์แพทย์หญงิดาวลดา คงกับพันธ์   
8) อาจารย์แพทย์หญงิดวงกมล  ผดุงวิทยว์ัฒนา    
9) อาจารย์นายแพทย์วีรพงศ์  วฒันาวนิช   
10) นางเพลินพิศ  วรรณพงศ์   
11) นางสาวกาญจนา  ร่มเย็น                                   

3) คณะกรรมการฝ่ายบริการรักษาพยาบาล (Service) 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศกัดิ์  ด่านเดชา  หัวหน้าภาควชิาดูแล 
2) รองศาสตราจารย์นายแพทย์บดนิทร์  ขวัญนิมิตร   
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกพร  จิรัฐติกาลวงศ์   
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศวิศักดิ์  จุทอง   
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิ  จินตภากร   
6) อาจารย์นายแพทย์วรวงษ์  เสตสบุรรณ   
7) อาจารย์แพทย์หญงิวรางคณา  กรีติชนานนท์    
8) อาจารย์นายแพทย์ศรายุทธ  ลูเซยีนกีเตอร ์   
9) อาจารย์นายแพทย์นพดล  ช านาญผล   
10) อาจารย์นายแพทย์สิริชัย  ชวีธนากรณ์กุล   
11) นางสาวฐติินันท์ แก้วพารัตน ์

4) คณะกรรมการฝ่ายวิจัย (Research)  
1) รองศาสตราจารย์นายแพทยพ์รชัย  สถิรปัญญา   รองหัวหน้าภาควิชา   
2) ศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ  จารุรัตนศิริกุล   
3) รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภมัย  สุนทรพันธ์  
4) รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณติพงษ์  ปราบพาล   
5) อาจารย์นายแพทย์ศรัณยู  สุวรรณอักษร    
6) อาจารย์ด๊อกเตอร์นายแพทย์พงษ์เทพ  วิบูลย์จันทร์   
7) อาจารย์แพทย์หญงิสุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์    
8) อาจารย์แพทย์หญงิสิริพร  จุทอง   
9) อาจารย์แพทย์หญงิอรุณี  เดชาพนัธ์    
10) นางธนภร  หอทิวากุล    
11) นางสาวปิยะรัตน์  นิคมรตัน ์   
12) นางสาวสุรัสวดี  กิ้มตั้น 

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 

1.6.1  การศึกษาระดับปริญญา   
        หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา  รายวิชาที่รับผิดชอบหลัก 

1) รายวชิา สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  (รหัสวิชา 388-421) 
 Health and Diseases of Adults and Elderly I 
2) รายวชิา สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (รหัสวิชา 388-422) 
 Health and Diseases of Adults and Elderly  II 
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3) รายวชิา สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 (รหัสวิชา 388-423) 
 Health and Diseases of Adults and Elderly III 
4) รายวชิา สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 (รหัสวิชา 388-521) 
 Health and Diseases of Adults and Elderly IV 
5) รายวชิา สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 (รหัสวิชา 388-522) 
 Health and Diseases of Adults and Elderly V  
6) รายวชิา เวชปฏิบัติอายุรกรรม  (รหัสวิชา 388-621) 
 Practice in internal medicine 

1.6.2  การศึกษาระดับหลงัปริญญาและการศึกษาตอ่เนือ่ง 
        หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่   

1) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา  ตามหลักสูตรราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขอรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขา
อายุรศาสตร ์

2) หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติชัน้สูงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ (ป.บัณฑิตชั้นสูง) 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางอนุสาขา  อิงตามหลักสูตรของสมาคมวชิาชีพแพทยเ์ฉพาะทาง 
ก ากับโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  และแพทยสภา 

1) แพทย์ประจ าบา้นสาขาประเภทที่ 1 (สาขาขาดแคลน) จ านวน 2 สาขา 
(1) สาขาประสาทวิทยา  
(2) สาขาโลหิตวิทยา 

2) แพทย์ประจ าบา้นสาขาต่อยอดเฉพาะทางอนุสาขา (Fellow)  จ านวน 9 สาขา 
(1) สาขาประสาทวิทยา   
(2) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 
(3) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  
(4) อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวกิฤติระบบหายใจ  
(5) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  
(6) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบตอ่มไร้ท่อและเมตาบอลิสม  
(7) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  
(8) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
(9) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ 

 
1.7  จ านวนนกัศึกษา  รวมทั้งสิ้น   427  คน 

  1.7.1  การศึกษาระดับปริญญา   

 นักศึกษาแพทย์ปี 4  จ านวน 136 คน แบ่ง 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 สัปดาห ์

 นักศึกษาแพทย์ปี 5  จ านวน 134 คน แบ่ง 8 กลุ่ม ๆ ละ  6 สัปดาห ์

 นักศึกษาแพทย์ภาคเวชปฏิบัติ จ านวน 157 คน แบ่ง 8 กลุ่ม ๆ ละ 6 สัปดาห ์
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 1.7.2  การศึกษาระดับหลงัปริญญา   
 สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป  จ านวน 46 คน  
 แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1  จ านวน  12  คน 
 แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 2  จ านวน  11  คน 
 แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 3  จ านวน  10  คน 
 แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 4  จ านวน   7  คน 
 แพทย์ประจ าบา้นปีที่ 1  จ านวน   1  คน 
 แพทย์ประจ าบา้นปีที่ 2  จ านวน   3  คน 
 แพทย์ประจ าบา้นปีที่ 3   จ านวน   1  คน 

 สาขาประสาทวิทยา  จ านวน 1 คน  
 แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2  จ านวน  1  คน 
 แพทย์ประจ าบา้น ปี 1   จ านวน  1  คน 
 แพทย์ประจ าบา้น ปี 3   จ านวน  1  คน 

 1.7.3  การศึกษาต่อเนือ่ง อนสุาขา  
   แพทย์ประจ าบ้านสาขาต่อยอดเฉพาะทางอนุสาขา (Fellow)  จ านวน 18 คน 

 สาขาประสาทวิทยา  
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 1   จ านวน  1  คน 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 2   จ านวน  1  คน 

 อนุสาขาโรคเลือด 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 1    จ านวน  1  คน 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 2    จ านวน  1  คน 

 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 1    จ านวน  3  คน 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 2    จ านวน 2  คน  

 อนุสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวกิฤติระบบหายใจ  
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 1    จ านวน  1  คน 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 2    จ านวน 2  คน  

 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 1    จ านวน  2  คน 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 2    จ านวน  1  คน 

 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบตอ่มไร้ท่อและเมตาบอลิสม  
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 1   จ านวน  1  คน 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 2    จ านวน  1  คน 

 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 
 เฟลโลว์ (Fellow)  ปี 1   จ านวน  1  คน 

 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อ และโรคหัวใจ ไม่มีผู้เข้าอบรมฯ 
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1.8  จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
สายวิชาการ (49 คน) ข้าราชการ พนกังานฯ/เงนิรายได้ฯ 
1) ศาสตราจารย ์ 2    - 
2) รองศาสตราจารย ์ 8 (ศึกษาต่อ 1)   1 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   8   0 
4) อาจารย ์   8   22 (ศึกษาต่อ 6) 
รวมสายวิชาการ 26   23 

 

        สายสนับสนุนวิชาการ (71 คน) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า พนกังานมหาฯ/เงินรายไดฯ้ 
1) พยาบาลช านาญการวิชาชีพพเิศษ 3    - 
2) พยาบาลช านาญการ  13    4 
3) ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 4    - 
4) เจ้าหน้าที่บริบาลทางคลินิก -    1 
5) นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 3   - 
6) นักวิทยาศาสตร์ -   2 
7) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1   - 
8) ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ์ 3   - 
9) นักวิชาการศึกษา 1   - 
10) เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 1   - 
11) เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป -   5 
12) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1   2 
13) พ่อบ้าน-แม่บ้าน 1   1 
14) พนักงานเก็บเอกสาร 2   - 
15) เจ้าหน้าที่วจิัย -   7 
16) ผู้ปฏิบัติงานวจิัย -   1 
17) พนักงานบริการ -   4 
18) พนักงานช่วยการพยาบาล -   11 

  รวมสายสนับสนุนวิชาการ 33   38 
 
1.9  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

ข้อมูลระดับคณะ 
 
1.10  เอกลกัษณห์รือวัฒนธรรมของสถาบัน 

ข้อมูลระดับคณะ 
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1.11  ระบบประกันคุณภาพของภาควิชา 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาและการประกันคุณภาพของคณะ

แพทยศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางและผู้
ชี้น าทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางอายุรศาสตร์  โดยได้แบ่งการท างานเป็นหน่วยย่อยที่
ส าคัญ คือ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิจัย 
และฝ่ายบริหาร  เพื่อบริหารและพัฒนารวมถึงการจัดระบบการด าเนินงาน ระบบการตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
การวางแผนพัฒนางานในแต่ละฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมโดยการอิงตามเกณฑ์ของคณะ  ภาควิชาได้ด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้เกือบทั้งหมด ได้น าเสนอผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามภารกิจเป้าหมายต่อคณะ ตามก าหนด 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาและการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางระดับหลังปริญญาและ
การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบันฝึกอบรมทั้งจาก
คณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบันเป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
1.12  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและ
จุดทีต่้องพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

การจดัการ case ผู้ป่วยที่
เหมาะสมกับนักศกึษาแพทย ์
 

 

1.  จัดชว่งเวลาให้นักศึกษาแพทย์ปี 5 ได้ปฏิบัติงานท่ีคลินิกผู้ป่วยอายุรกรรม 
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน  เพื่อให้นักศกึษาได้เรียนรู้ case ผู้ป่วยใหม่
ที่มาดว้ยโรคตา่ง ๆ ที่เหมาะสมกบันักศึกษา  

2.  จัดให้นักศึกษาแพทย์ปี 5 ได้เรียนรู้และสังเกตการณ์การตรวจรักษาผู้ป่วย
โรคเฉพาะทางที่พบได้บ่อยที่คลินกิผู้ป่วยนอกได้แก่ คลินิกผู้ป่วยนอกโรค
ระบบทางเดินอาหาร  คลินิกโรคข้อและรูมาติสซัม่ คลินิกโรคหัวใจ คลินิก
โรคเบาหวาน และคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและปอด 

3.  จัดหา case ผู้ป่วยจริงที่ common ส าหรับประเมินทักษะทางคลินิกโดย
การสอบ OSCE 
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1.13  ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินรายองค์ประกอบของคณะ 
 

องค์ประกอบ I P O คะแนน
ประเมิน 

ผลประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  
และแผนด าเนินการ 

 -    

2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  5.00   ดีมาก 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   -    

4 การวิจัย  4.3   ดี 
5 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00   ดีมาก 
6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  -    
7 การบริหารและการจัดการ  -   ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ  -    
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00   ดีมาก 
10 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  -    
 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  4.83   ดีมาก 
  ผลการประเมิน  ดีมาก    
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2.  ผลการด าเนนิงานประจ าปกีารศึกษา 2555 

     องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนนิการ 
  
 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที ่1.1 (สกอ.)  กระบวนการพัฒนาแผน  
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 1. เกณฑ์ทัว่ไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

  
 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร   
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

ผลด าเนนิงาน 

มีการจัดสัมมนาภาควิชาเป็นประจ าทุกปี  และพิจารณาทบทวนติดตามแผนในการประชุมภาควิชา ประชุมหัวหน้า
สาขาวิชาเป็นประจ าทุกเดือน 

รายการหลักฐาน 

- รายงานการประชุมภาควิชา ปี 2555 (สกอ.1.1-01) 
- รายงานการสัมมนาภาควิชาประจ าปี 2555 (สกอ.1.1-02) 
- รายงานการประชุมหวัหน้าสาขาวิชาประจ าปี 2555 (สกอ.1.1-03) 
- รายงานดชันีชีว้ัดหลัก (KPIs) ประจ าปี 2555 (สกอ.1.1-04) 

 ข้อ 2 มีการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

ผลด าเนนิงาน 

การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาอายุรศาสตร์  วันเสารท์ี่ 2 – วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 
ณ โรงแรมเขาหลัก ซีววิ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวดัพังงา 

รายการหลักฐาน 

สรุปผลโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาอายุรศาสตร์ (สกอ.1.1-05) 
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 ข้อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปคีรบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลด าเนนิงาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 

รายการหลักฐาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 
 

 ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลด าเนนิงาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 

รายการหลักฐาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 
 

 ข้อ 5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

ผลด าเนนิงาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 

รายการหลักฐาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 
 

 ข้อ 6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ผลด าเนนิงาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 

รายการหลักฐาน 

เช่นเดียวกับข้อ 1 
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 ข้อ 7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

ผลด าเนนิงาน 

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  11  กมุภาพันธ์  2556 

รายการหลักฐาน 

รายงานการประเมินสถาบันฝึกอบรม  (สกอ.1.1-06) 
 

 ข้อ 8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

ผลด าเนนิงาน 

สัมมนาภาควิชาอายุรศาสตร์  เมือ่วันที่ 8 – 9 กันยายน  2555  ที่โรงแรมบีพี หาดใหญ ่

รายการหลักฐาน 

รายงานการสัมมนา  (สกอ.1.1-07) 
 

ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการ
ประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ อาศัยอาจารย์ทุกท่านในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ในการสัมมนา
ประจ าปี กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายซึ่งประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา 
การจัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา การบริการวิชาการ และการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหจ์ุดด้อย จุดแข็งขององคก์รทั้งภายในและภายนอกรวมทัง้วิสัยทศัน์และพันธกจิของ
ภาควิชา 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานประจ าปี 2552 – 2555  หลังการสัมมนาภาควิชาประจ าปี จะมี
แผนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายเพื่อด าเนินงานให้ได้ตามตัวบ่งชี้   โดยมีการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ  ซึ่งแผนปฏิบัติงานบางด้านไม่ได้ก าหนดไว้แต่ใช้แผนกลยุทธ์ของคณะในการด าเนินงาน 
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 ในปี 2555 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ เมื่อวันท่ี 8 – 9 กันยายน 2555  

1.  จุดอ่อน 
1) ภาระงานดา้นการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาและระดับหลังปริญญามมีากขึ้น  ควบคูไ่ป

กับภาระงานบรกิารและการจดับริการทางวชิาการแก่สังคมเพิ่มขึน้  ในขณะที่จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนงาน
วิชาการไดเ้พิ่มจ านวนน้อย-น้อยมากเมื่อเทยีบกับภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ 

2) เป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานด้านคุณภาพทุกด้านจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติ และความ
ต้องการของคณะและโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาควิชาไม่ได้รับจัดสรรบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านข้อมูล
สารสนเทศที่มีมากมายไปบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการภายในภาควิชาได้  
อีกทั้งการผลักดันให้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและได้ปรับเปล่ียนรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์สรุปทุกปี บุคลากรต้องปรับตัว
ให้ทันสถานการณ์และต้องรับภาระทุกด้านโดยเฉพาะงานด้านคุณภาพท้ังทางการศึกษาและคุณภาพงานบริการ 

3) การท างานขององค์กร เน้นจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน  ฝ่ายโรงพยาบาลต้องการคุณภาพบริการและจ านวน
ปริมาณงานบริการจ านวนมาก  ในขณะที่ภาควิชายังคงต้องให้ความส าคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย  
จากภารกิจที่หลากหลายประกอบกับบุคลากรมีจ ากัดจึงไม่สามารถปฏิบัติงานทกุด้านได้อย่างเต็มที ่

2.  จุดแข็ง 
1) เป็นองคก์รที่ได้รับการยอมรับภายในและภายนอกคณะ 
2) คณาจารย์และบุคลากรมคีวามภาคภูมิใจในองคก์ร 
3) บุคลากรมีศกัยภาพในการปฏิบัตงิานสูง มคีวามเป็นเอกภาพและความสามคัคใีนระดับดี 
4) มีระบบการฝึกอมรมแพทยใ์ช้ทุนและแพทย์ประจ าบา้นท่ีชัดเจน ทกุคนสามารถสอบผ่านได้ร้อยละ 100 
5) การใหค้ าปรึกษาในกจิกรรม E-consult  การให้ค าปรึกษาสายด่วนเพื่อนแพทย์ และกิจกรรม

อายุรศาสตร์สัญจร  
6) มีระบบติดตามนักศึกษาแพทย์และแพทย์ที่มีปัญหา มกีารมอบหมายให้อาจารยด์ูแลใหค้ าแนะน าอย่าง

เป็นระบบ และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความกา้วหน้าในการติดตามงานอยา่งสม่ าเสมอ 
7) ระบบประกันคุณภาพภายในมกีารมอบหมายผู้รับผิดชอบตดิตาม ประเมิน และวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานทุกไตรมาส 
3.  โอกาส 
1) การยอมรับจากภายนอกองคก์ร 
2) เป็นแหล่งส่งต่อผู้ป่วยที่ปัญหาซบัซ้อนหรือต้องการการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ  
3) ความหลากหลายของผู้ปว่ยเหมาะส าหรับการฝึกอบรมผู้เชีย่วชาญ 
4) แพทย์ที่ท างานในโรงพยาบาลใกล้เคียงส่วนใหญเ่ป็นศิษย์เก่า 

4.  อุปสรรค 
1) ต้องเปน็พี่เล้ียงให้โรงเรยีนแพทย์ทีเ่ปิดใหม่ รวมถงึการรับภาระการสอนนักศกึษาของโรงเรยีนแพทยเ์หล่านั้น 
2) โรคของผู้ป่วยมคีวามซับซ้อนและยากต่อการดูแลรักษา ต้องมีแพทยด์ูแลรักษาหลากหลายสาขา 
3) ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโรงพยาบาลใกล้เคียงยงัไม่ดขีึ้น การส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอืน่ยงัท าได้ไม่ด ี
4) ค่านิยม ความเชื่อ และวฒันธรรมของประชากร ท าให้ต้องรับภาระงานดา้นบริการมากและเพิ่มขึ้นทุกปี 
5) จ านวนนกัศึกษาแพทย์ที่เพิม่ขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าใหก้ลุ่มนักศึกษาใหญ่ขึ้น การสอนไม่

ครอบคลุม ระยะเวลาการเรยีนการสอนส้ัน  จ านวนผู้ป่วยไมเ่หมาะสม 
6) การเปิดรับนักศึกษาแพทย์ของสถาบันการศึกษาโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้เป็นโรงพยาบาล

สมทบ ท าให้ขาดแคลนโรงพยาบาลที่จะชว่ยท าการสอน  
5.  กลยุทธ์ /แผนพัฒนา 

 แผนกลยุทธ์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556 - 2560



 
 

20 

องค์ประกอบที่ 1 
 

 ตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์  
 ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 (สมศ.) ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอตัลักษณ์(บัณฑติมคีุณธรรม จริยธรรม) 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ ผลผลิต 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 

1 2 3  4 5  
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน  โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 3 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
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รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 4 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

ผลด าเนนิงาน 

 แพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ประจ าบ้านท ากิจกรรมท างานช่วยเหลือสังคม   
1. กิจกรรมวันมหิดล  ให้บริการตรวจผู้ป่วย 
2. ตรวจร่างกายนักศึกษาที่สอบคัดเลือกวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ 
3. ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับหน่วยคลังเลือด ภาควิชาพยาธิวิทยา 
4. บริการญาติและบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 
5. ออกตรวจผู้ป่วยที่ศูนย์คัดกรองวัณโรคทุกวัน 

รายการหลักฐาน 

หนังสือขอความร่วมมือ/เอกสารการปฏิบัติงาน (สมศ.16.1-01) 
 

 ข้อ 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอตัลักษณ์ 

ผลด าเนนิงาน 

บุคลากรในภาควชิาได้รับการยกย่องดา้นคุณธรรม และจรยิธรรมจากแพทยสภา 
 

รายการหลักฐาน 

   รางวัลคุณธรรมและจรยิธรรม แพทย์ดีเด่นปี 2555  จากแพทยสภา  (สมศ.16.1-02) 
      - ศ.นพ.ขจรศักดิ์   ศิลปโภชากุล 
  รายชื่ออาจารย์ที่เป็นแบบอยา่งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2555 (สมศ.16.1-03)  
      - พญ.วรางคณา กรีตชินานนท์  

 

 ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ / ข้อสังเกต: 
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องค์ประกอบที่ 2 
 

 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที ่2.5 (สกอ.)  ห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  
 ชนดิของตวับ่งชี ้ ปัจจัยน าเขา้ 
  
 เกณฑก์ารประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

หมายเหตุ  1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนกัศึกษาที่ มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบนัด้วย 

 2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศกึษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตร ี

  
 เกณฑ์มาตรฐาน  7 ข้อ 
 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามเีครื่องคอมพวิเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTESต่อเครื่อง 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
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 ข้อ 3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

ผลด าเนนิงาน 

1. มีห้องเรียน/ห้องประชุม จ านวน 3 ห้อง ส าหรับการเรียนการสอน 
              อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีสามารถจัดให้มใีนห้องประชมุ / บรรยาย 
                LCD projector   Computer       Teleconference   เครื่องเสียง  ระบบWi-Fi  4 จุด 
2. มีห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง 
3. มีห้องพักแพทย์/ห้องนอนเวร  จ านวน 3 ห้อง 
4. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 6 เครื่อง 
            ห้องพักแพทย์ 3 เครื่อง 
            ห้องประชุม / ห้องเรียน  3 เครื่อง 

รายการหลักฐาน 

    จ านวนอุปกรณ์ จ านวนห้องเรยีน  (สกอ. 2.5-01) 
 

 ข้อ 4 มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

ผลด าเนนิงาน 

หน่วยกจิการนักศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

หน่วยกจิการนักศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลด าเนนิงาน 

หน่วยกจิการนักศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

หน่วยกจิการศึกษาด าเนินการจดัท าข้อมูล 
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 ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที ่2.6 (สกอ.)  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน  
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 หมายเหต ุ   

1.  มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรยีนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้นรายวชิาที่ไมม่ีการเรียนการสอนในชั้น เรียนหรือในห้องปฏิบัติการ 
เช่นการฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นควา้อิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2.  งานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยัของผู้สอนของ สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้นและ
น าไปใชใ้นการพัฒนาวิธีการสอน 

 เกณฑ์มาตรฐาน  7   ข้อ 
 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี)ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
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 ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

ผลด าเนนิงาน 

-  ทุกหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกสถานท่ี  เช่น การปฏิบัติในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  การ
ฝึกอบรมนอกสถานท่ี ณ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่วนกลาง 

-   การออกตรวจคลินิกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก 
-   การอยูเ่วรการปฏิบัติงาน 
-    ภาควิชาฯ มกีิจกรรม Journal clubน าเสนอผลงานวจิัย, มีเสวนาวิจัย 
-  ทุกรายวิชาก าหนดหน่วยกิต รายวิชาทีเ่น้นให้ผู้เรยีนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ก าหนดชัว่โมงการปฏิบัติงานที่ให้นักศึกษา

เรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL) ทั้งการเรียนรู้จากผู้ป่วยจรงิ และแหล่งเรยีนรู้ท่ีจัดใหเ้พิ่มเติม จากห้องปฏิบัติการของภาควิชา 
และห้องอ่าน film X-ray จากภาควิชารังสีวิทยา    

รายการหลักฐาน 

- ตารางหมุนเวยีนการปฏิบัตงิานแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบา้น  (สกอ. 2.6-01) 
-  คู่มือการปฏิบัติ  (สกอ. 2.6-02) 
- ตารางออกตรวจคลินิก  (สกอ. 2.6-03) 
- ตารางเวรการปฏิบัติงาน  (สกอ. 2.6-04) 
- คู่มือรายวชิาและแผนการสอน รายวชิา Health and disease of Adult and Elderly I, II, III  (สกอ. 2.6-05) 
- คู่มือรายวชิาและแผนการสอน รายวชิา Health and disease of Adult and Elderly IV,V  (สกอ. 2.6-06) 
- คู่มือรายวชิาและแผนการสอน รายวชิาเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก  (สกอ. 2.6-07) 
 

 ข้อ 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ผลด าเนนิงาน 

- ภาควิชาฯ เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายพเิศษ เพื่อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดโดยผู้เรียน  ในกิจกรรม  
Academic Lecture, Guest Lecture,  Intensive course  

รายการหลักฐาน 

- ตาราง Academic Lecture, Guest Lecture, Intensive course  (สกอ. 2.6-08) 
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 ข้อ 5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลด าเนนิงาน 

-  เข้าร่วมกจิกรรม QA ด้านการเรียนการสอนของคณะตามหวัข้อที่ก าหนด เพื่อแลกเปล่ียนเรยีนรู้ซึง่กันและกันแต่ละ
ภาควิชาได ้

-  น าผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษามาปรับปรุงการจดัการเรียนการเรยีนในแต่ละปี เพื่อพิจารณาในท่ีประชมุ
ภาควิชา ที่ประชุมกรรมการรายวชิา  ก่อนน ามาปรับการจัดการเรียนการสอนในปถีัดไป 

-  การจดัการเรียนปรับพื้นฐาน ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านใหม่ 
-  ภาควิชาฯ จัดแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านศึกษาฝึกอบรมสถาบันส่วนกลาง / ต่างประเทศ (Elective) 

รายการหลักฐาน 

-  บันทึกเข้าร่วมกจิกรรม QA   (สกอ. 2.6-09) 
-  ตารางเรียนปรับพื้นฐาน  (สกอ. 2.6-10) 
- สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2554 – 2555  (สกอ. 2.6-11) 
 

 ข้อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลด าเนนิงาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

รายการหลักฐาน 

งานแพทยศาสตรศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 

 ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลด าเนนิงาน 

- น าผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชาเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ารายวิชา และที่ประชุม
ภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปถีดัไป 

- จัดสัมมนาดา้นการเรียนการสอนเพื่อทบทวนผลการจดักจิกรรม  เพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในภาพรวม 
- จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรยีนการสอนประจ าปี เพื่อพัฒนาอาจารย์ดา้นแพทยศาสตรศึกษา 
- น าผลการประเมินปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยอายุรกรรม,สาขาวิชา แจ้งผลประเมินรายบุคคล 
- ภาควิชาฯ มีการสัมมนาฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาฯ  
  น าผลที่ได้กลับมาปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
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รายการหลักฐาน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการรายวิชา  (สกอ. 2.6-12) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  (สกอ. 2.6-13) 
- รายงานการประชุมกรรมฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา  (สกอ. 2.6-14) 
- รายงานการประชุมฝา่ยการศึกษาหลังปริญญาฯ  (สกอ. 2.6-15) 
- สรุปผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน  (สกอ. 2.6-16) 

 
ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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องค์ประกอบที่ 3  
 

 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ.)  ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา  
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 หมายเหต ุ  - 
 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชาจัดท าแผนพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
         1.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับแพทย์ 
         1.2 มี orientation  ก่อนการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย และก่อนการปฏิบัติงานสาขาวิชาตา่งๆ  
         1.3 การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยตา่งๆ ท้ังในแผนก, ตา่งแผนก ห้องฉุกเฉิน หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 
        1.4  มีการฝึกอบรมนอกสถานท่ี (Elective)   
        1.5   จัดปฐมนิเทศ และการบรรยายความรู้ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 
        1.6  มีการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ก่อนขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่ ทุกชั้นปี โดยอาจารย์ที่ปรกึษาประจ าชั้นปี Class advisor  เพื่อชี้แจงรายละเอียดระบบ
การจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา   

รายการหลักฐาน 

-  หลักสูตรราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  (สกอ. 3.2-01) 
-  หลักสูตรอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.  (สกอ. 3.2-02) 
-  หลักสูตรอายุรศาสตร์สาขาต่อยอด   (สกอ. 3.2-03) 
-  ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน   (สกอ. 3.2-04) 
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง  ((สกอ. 3.2-05) 
- คู่มือรายวชิาและแผนการสอน รายวชิา Health and disease of Adult and Elderly I,II,III   (สกอ. 2.6-05) 
- คู่มือรายวชิาและแผนการสอน รายวชิา Health and disease of Adult and Elderly IV,V   (สกอ. 2.6-06) 
- คู่มือรายวชิาและแผนการสอน รายวชิา เวชปฏิบัติอายุรกรรม Practice in internal medicine   (สกอ. 2.6-07) 
- คู่มือปฏิบัติงานของนักศกึษาแพทย์ (Guide Book)  (สกอ. 2.6-08) 
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 ข้อ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลด าเนนิงาน 

1. ด้านความรู้ ได้แก ่
1.1  การจัดสอน core lecture ด้านความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ โรคหรือภาวะทาง

อายุรศาสตร์ที่ส าคัญโดยอาจารย์จากภายในและภายนอกสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย   

1.2   มีการปรับความรู้พื้นฐานทางด้านอายุรศาสตร์ฉุกเฉินให้แก่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม (ปัจจุบันได้รวมเข้าเป็นกิจกรรม core lecture แล้วตั้งแต่ปี 
2554) 

1.3  มีการจัดสอบเล่ือนชั้นปี จัดสอบ formative evaluation และ OSCE ปีละ 1 ครั้ง 
นอกเหนือจากการจัดสอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย   

2. ด้านวิจัย 
2.1  มีระบบการส่งเสริมและตดิตามการท าวิจัยของแพทย์ประจ าบา้น รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการวจิัยของภาควิจัย  
2.2  มีการจัดสอบสารนิพนธ์ของแพทย์ประจ าบา้นชั้นปีท่ี  
2.3  ก าหนดให้น าเสนองานวิจยัในงานประชมุวชิาการคณะแพทยศาสตร์ และงานประชุม

ประจ าปีราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย   
2.4  ส่งเสริมการตีพิมพ์สารนิพนธ์ในวารสารทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3. การถ่ายทอดความรู้ 
3.1  การสอนแพทยศาสตร์ศึกษาพื้นฐานให้แก่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 ในวชิาการบริหารจดัการ

ส าหรับแพทย์เพื่อท าให้แพทย์ประจ าบา้นเป็นผู้ชว่ยสอน (teaching on the run)  โดย รอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล  

4. คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติทีด่ีตอ่การเปน็อายุรแพทย์ 
4.1 มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาของแพทย์ประจ าบา้นทุกชั้นปี และก าหนดบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ที่ปรึกษา  
4.2  มีการจัดการประชมุอายุรศาสตร์สัญจรเพื่อพัฒนาทกัษะการใช้ชีวติในสังคม คุณธรรม 

จริยธรรมและเจตคติ ประมาณเดอืนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทกุปี โดยให้แพทย์ประจ าบ้านทกุ
คนเข้ารว่ม    

รายการหลักฐาน 

1. หัวข้อกิจกรรม   (สกอ. 3.2-06) 
2. เอกสาร/แผ่นพับ   (สกอ. 3.2-07) 

 ข้อ 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 



 
 

31 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชาส่งเสริมให้แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  จัดโครงการแข่งฟุตซอลร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์, 
        -  เข้าร่วมงานกีฬาสีคณะแพทยศาสตร์ 
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  
        - กิจกรรม 5 ส.   
        -  กิจกรรม  Big cleaning day 
3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   
        - จัดโครงการจริยธรรมสัญจรโดยมีแพทย์ อาจารย์แพทย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
        -  กิจกรรมรดน้ าอาจารย์ผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์  
        -  โครงการเผยแพร่แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยมีแพทย์/บุคลากรสาย   
           สนับสนุนเข้าร่วมแสดง ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  และเยอรมนี 

- กิจกรรมวิพิธทัศนา มี อาจารย์แพทย์ แพทย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
- แพทย์ประจ าบ้านเข้าวัด ฟังธรรม ในวันอาสาฬหบูชา (โครงการจริยธรรมสัญจร) 

รายการหลักฐาน 

หัวข้อกิจกรรม /โครงการ/ผลสรุปโครงการ/ภาพถา่ย (สกอ. 3.2-08) 

 ข้อ 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชาสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ/สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชา   ให้แก่แพทย์/สายสนับสนุน 
- จัดโครงการแข่งฟุตซอลร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ 
- ภาควิชามีการจัดประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา เช่น Chest, X-ray conference ทุกวันอังคาร, Clinical-

pathological conference ประมาณ 1 ครั้ง/เดือน  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เลือกเข้าร่วมประชุมภายนอก
สถาบันได้ 3 ครั้ง/ปี เช่น การจัดประชุม inter-hospital conference ของสาขาวิชาต่างๆ   

-  ภาควิชาจัดช่วงวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ /ฝึกอบรมนอกสถานท่ี  ( Elective) ในประเทศ และต่างประเทศ 

รายการหลักฐาน 

- เอกสาร 
- กิจกรรม/โครงการ  (สกอ. 3.2-09) 
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 ข้อ 5 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลด าเนนิงาน 

1. มีการประเมินผลความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ  และประเมินการสอนของอาจารยเ์มื่อ
ส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา  

2.   มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและประเมินการสอนของอาจารย์เมือ่ส้ินสุดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา 

รายการหลักฐาน 

 -   ผลการประเมินความพงึพอใจ   (สกอ. 3.2-10) 
-   สรุปผลการเรียนการสอน   (สกอ. 3.2-11) 
-   สรุปผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนปีการศึกษา 2555   (สกอ. 3.2-12) 

 ข้อ 6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลด าเนนิงาน 

1. น าผลการประเมินปฏิบัตงิานที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม,สาขาวิชา แจ้งผลประเมินรายบุคคล 
     - ภาควิชาฯ มีการสัมมนาฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และฝ่ายการคึกษาหลังปริญญา น าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
2. มีการประเมินผลความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ  และประเมินการสอนของอาจารยเ์มื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
3. น าผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ ารายวิชา และที่ประชุม

ภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปถีดัไป 
     - จัดสัมมนาดา้นการเรียนการสอนเพื่อทบทวนผลการจัดกิจกรรม  เพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในภาพรวม 
     - จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนประจ าปี เพื่อพัฒนาอาจารยด์้านแพทยศาสตรศึกษา 

รายการหลักฐาน 

-  รายงานการประชุมคณะกรรมการรายวิชา    (สกอ. 2.6-13) 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    (สกอ. 2.6-14) 
-  รายงานการประชุมกรรมฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา    (สกอ. 2.6-15) 
-  รายงานการประชุมฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา    (สกอ. 2.6-16) 
-  สรุปผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน    (สกอ. 2.6-17) 

 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ / ข้อสังเกต: 



 
 

33 

 องค์ประกอบที่ 4  
 

 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที ่4.1 (สกอ.)  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เติม

เฉพาะกลุ่ม 
 หมายเหต ุ - 
 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลด าเนนิงาน 

- มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดา้นการวิจยัเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์  
- มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ดา้น การวจิัย เพื่อให้บรรลุตามพันธกจิ ที่ก าหนดไว้ 
- มีคณะกรรมการฝ่ายวจิัยของภาควชิาฯ ท าหน้าที่ในการก าหนดแผนงานดา้นการวิจยัเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการท าวิจยัของอาจารย์ และ พชท / พจบ   
- มีหน่วยสนับสนุนงานวิจยัภาควิชาฯ ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยและให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย 

เช่น การเขยีน Proposal การลงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล ได้จัดให้กรรมการ สวอ. ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการท าวิจัยเป็นระยะ ตามก าหนดการประชุม ท่ีเกีย่วข้อง 

- มีการสนับสนุนให้อาจารย์และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบา้น ส่งผลงานวจิัยเพื่อน าเสนอในการประชุมวชิาการตา่งๆ 
เช่น การประชุมวิชาการประจ าปีของคณะแพทยศาสตร์, การประชุมวชิาการประจ าปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาศกัยภาพและประสบการณ์ในการท าวจิัยและการน าเสนอผลงาน 
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รายการหลักฐาน 

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควชิาฯ  (สกอ. 4.1-01) 
- แผนกลยุทธ์ภาควิชาฯ  (สกอ. 4.1-02) 
- รายชื่อคณะกรรมการวิจัย  (สกอ. 4.1-03) 
- เอกสารเกี่ยวกับการจดัตัง้หน่วยสนับสนุนงานวจิัยฯ  (สกอ. 4.1-04) 
- รายชื่อคณะกรรมการ สวอ.   (สกอ. 4.1-05) 
- หลักฐานการเข้ารับการอบรม เพิ่มศักยภาพด้านวิจยัของกรรมการ สวอ.  (สกอ. 4.1-06) 
- เอกสารการส่งผลงานวจิัยเข้ารว่มการน าเสนอผลงานในงานประชุมวชิาการ ปี 2555   (สกอ. 4.1-07) 
- ผลการประกวด ผลงานวิจัยของ พชท./พจบ.  และอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มอ. และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

แห่งประเทศไทย ปี 2555   (สกอ. 4.1-08) 

 ข้อ 2 มีการบูรณาการกระบวนการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

ผลด าเนนิงาน 

- มีการจัดการเรยีนการสอนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิัยในหลักสตูร ป.บัณฑิตชั้นสูง ซึง่จดัโดยหน่วยการศึกษา 
หลังปริญญา แพทยศาสตรศึกษา และจัดอาจารย์จากหน่วยระบาดวิทยามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ พชท/พจบ  
- กิจกรรม Research club 

รายการหลักฐาน 

- ตารางเรยีนรายวิชา 350-790 วธิีทางระบาดวิทยา    (สกอ. 4.1-09) 
- ตาราง Research club   (สกอ. 4.1-10) 
 

 ข้อ 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ผลด าเนนิงาน 

- มีการส่งบุคลากรทุกระดับเข้ารว่มอบรมเกี่ยวกับการท าวิจยัและจริยธรรมการท าวิจัย 

รายการหลักฐาน 

- รายชื่อเขา้ร่วมการอบรม และหลักสูตรท่ีเข้าอบรม   (สกอ. 4.1-11) 
 

 ข้อ 4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลด าเนนิงาน 

- มีเงินทุนวิจยัที่ภาควิชาฯได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใชใ้นการท าวจิัย 

รายการหลักฐาน 

- เอกสารการอนุมตัิเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยของคณะฯ    (สกอ. 4.1-12) 
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 ข้อ 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

ผลด าเนนิงาน 

- มีห้องปฏิบัติการของภาควชิาฯ เพื่อใชใ้นการด าเนินการวจิัย 
- มีหน่วยสนับสนุนงานวจิัยภาควชิาฯ เพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจิัยแก่บคุลากร 
- มีผู้ช่วยวจิัย 
- มีห้องสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ของภาควชิาฯ ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการท าวิจยั 
- มีระบบการรักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิารวิจัย 
- จัดให้มีกจิกรรม Research Club เพื่อให้อาจารย์ พทช/พจบ น าเสนอ ผลงานวิจัย ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
- คณะฯ มีการจดัสรรอาจารย์ที่มคีวามรู้ด้านการวิจัยจากหน่วยระบาดวิทยามาเป็นอาจารย์รับเชิญในกิจกรรม Research 

Grand Round 

รายการหลักฐาน 

- เอกสารแสดงรายละเอียดของหอ้งปฏิบัติการวิจัยฯ     (สกอ. 4.1-13) 
- เอกสารเกี่ยวกับการจดัตัง้หน่วยสนับสนุนงานวจิัยฯ     (สกอ. 4.1-14) 
- เอกสารแสดงภาระงานของเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนงานวิจยัฯ     (สกอ. 4.1-15) 
- รายชื่อผูช้่วยวิจยั     (สกอ. 4.1-16) 
- เอกสารแสดงภาระงานของผู้ช่วยวิจยั     (สกอ. 4.1-17) 
- เอกสารแสดงรายละเอียดของหอ้งสมุดและแหล่งค้นควา้เกี่ยวกบัการท าวิจัย, คอมพิวเตอร ์    (สกอ. 4.1-18) 
- คู่มือการใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องปฏิบัติการวิจัย     (สกอ. 4.1-19) 
- ตารางกจิกรรม Research Club     (สกอ. 4.1-20) 
- ตารางการจดัอาจารยจ์ากหน่วยระบาดวิทยาในโครงการ Research Grand Round     (สกอ. 4.1-21)  

 ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

ผลด าเนนิงาน 

- เงินทุนวิจัยที่ภาควชิาฯได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใชใ้น 
การท าวิจัย 
- ห้องปฏิบัติการวิจยัฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจัยฯ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น Research club 
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รายการหลักฐาน 

- รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย   (สกอ. 4.1-22) 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยสนับสนุนงานวจิัยฯ และผู้ช่วยวิจัย    (สกอ. 4.1-23) 

- มีการจัดซื้อหนังสือตา่งๆ ที่บุคลากรใหค้วามสนใจ และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้มคีวามเพียงพอ 
   ต่อความต้องการ    (สกอ. 4.1-24) 
- มีสมุดยืม – คืน หนังสือ เพื่อติดตามสถานะของการใชง้านหนงัสือแต่ละเล่ม    (สกอ. 4.1-25) 
- มีระบบค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท    (สกอ. 4.1-26) 
- มีการติดตามเรื่องตารางการน าเสนอผลงานและประเมินผลอยูเ่ป็นระยะ    (สกอ. 4.1-27) 
 

 ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

ผลด าเนนิงาน 

- มีการน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ปรับปรุง/เปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารจัดการ/กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจดา้นการวจิัยของภาควชิาฯ 

รายการหลักฐาน 

-  วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควิชาฯ (ฉบับปรับปรุง)    (สกอ. 4.1-28) 
- แผนกลยุทธ์ภาควิชาฯ (ฉบับปรับปรุง)    (สกอ. 4.1-29) 
 

   
 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     
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 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที ่4.2 (สกอ.)  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน 1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทัว่ไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เติม 

เฉพาะกลุ่ม 
  
หมายเหต ุ - 
 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
  
 ผลการประเมินตนเอง 
  

 ข้อ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลด าเนนิงาน 

- ภาควิชา มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

รายการหลักฐาน 

- ผลงานตีพิมพ์    (สกอ. 4.2-01) 
- เอกสารการส่งผลงานวจิัยเข้ารว่มการน าเสนอผลงานในงานประชุมวชิาการตา่งๆ เช่น สมาคมวชิาชีพ คณะ  
แพทยศาสตร์ มอ. และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย     (สกอ. 4.2-02)  
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 ข้อ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนท่ัวไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลด าเนนิงาน 

- ภาควิชาฯ มีการรวบรวม คดัสรรผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ และเกดิ องค์ความรู้ที่คนท่ัวไปเขา้ใจได้ โดยผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย เพื่อติดประชาสัมพันธ์ที่บอรด์วิจยัของภาควชิาฯ 
- การให้ความรู้กับประชาชนผ่านเวทีสุขภาพ วิทยุ มอ.  
- การฝึกอบรมความรู้ประยกุต์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
- ภาควิชาฯ มีการคัดสรรผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพของอาจารย์ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวจิัย เพื่อเข้า
ร่วมประกวดในกิจกรรม Research Highlight งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย 

รายการหลักฐาน 

- ผลงานวิจัย และบทคัดย่อ ท่ีติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดวิจยั     (สกอ. 4.2-03) 
- ตารางการใหค้วามรู้กับประชาชนผ่านเวทีสุขภาพ วิทยุ มอ.      (สกอ. 4.2-04) 
- ตารางการฝึกอบรมความรู้ประยุกต์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
- รายชื่อผลงานวจิัยที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเขา้ร่วมประกวดในกิจกรรม Research Highlight งานประชุมวชิาการ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทย     (สกอ. 4.2-02) 

 

 ข้อ 3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่  ได้จากข้อ 2                 สู่
สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 

ผลด าเนนิงาน 

- มีการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ผลงานวิจยั และองคค์วามรู้จากงานวจิัยสู่สาธารณชนและผู้เกีย่วข้อง 

รายการหลักฐาน 

- ผลงานวจิัย และบทคัดย่อ ท่ีติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดวิจยั (สกอ. 4.2-03) 
- รายการวิทยุ มอ. เวทีสุขภาพ     (สกอ. 4.2-04) 
- บอร์ดงานวันมหดิล และวันส าคัญทางเวทีสุขภาพต่าง ๆ     (สกอ. 4.2-05)  
 

 ข้อ 4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 

ผลด าเนนิงาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

รายการหลักฐาน 
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 ข้อ 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่  น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลด าเนนิงาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

รายการหลักฐาน 

 

 ข้อ 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ผลด าเนนิงาน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

รายการหลักฐาน 

 

 
  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี     

คณะกรรมการปีนี ้     
 
 
 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที ่4.3 (สมศ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
  และนักวิจัยประจ า 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ ปัจจัยน าเขา้ 
 เกณฑก์ารประเมิน  - 

หมายเหตุ  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
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 เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 ผลการค านวณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 
จากภาควิชา 

จ านวนยืนยนั 
ของคณะ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบนั   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
จ านวนนกัวจิัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  
     ผลการด าเนินงาน 
 ....................................................................................................................................................................  
 รายการหลักฐาน   
 อ 4.3-01 : ..................................................................................................................................... 
 
 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี     

คณ
ะกรรมการปีนี ้

 
   

 หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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 ตัวบ่งชี้ที ่5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ ผลผลิต 
 เกณฑก์ารประเมิน ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ ดังนี ้ 

ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัด  อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ ของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อยู่ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐาน  ฐานข้อมูลสากล 
ISI หรือ Scopus 

  
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพรง่านสร้างสรรค์ ดังนี ้ 

ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหวา่งประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน* 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

   * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนและต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ได้แก่  บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย   และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัด
แสดงโขนระหว่างไทย-ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานชาต ิ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
     ที่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  
  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 หมายเหต ุ - 
  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จ านวนยืนยนัของ
คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 52  
จ านวนนกัวจิัยประจ าทั้งหมด (คน) -  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 44  
จ านวนนกัวจิัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน) -  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน) 8  
จ านวนนกัวจิัยประจ าที่ลาศกึษาต่อ (คน) -  

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมลาศึกษาต่อ) 
- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
- 

 

- จ านวนบทความวิจัยฯ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

-  

- จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีมกีารตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ
ที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. 

1  

- จ านวนบทความวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติทีม่ีชื่อ ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

-  

- จ านวนบทความวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

12  

- จ านวนบทความวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus 

9  

- จ านวนการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com)  โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 4 
(Q4) ในปีล่าสุด ใน subject   category ที่ตีพิมพ ์
 

1  
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ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวมจาก
ภาควิชา 

จ านวนยืนยนัของ
คณะ 

- จ านวนการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสาร นั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 
(Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์

-  

- จ านวนการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 2 
(Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category  

      ที่ตีพิมพ ์

-  

- จ านวนการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 
(Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category  ที่ตีพิมพ ์

-  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
      สถาบันหรือจังหวดั 

-  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ -  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
-  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซยีน 

-  

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ -  
 
 วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 ผลการค านวณ 
     ภาควิชาฯ มีผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจยัร้อยละ 42.79 (22.25 : 52)  
 
  
  

               ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร่ 
                                                                                                    

                                จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทัง้หมด 
×  100 
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 ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ มีผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี 2555 ร้อยละ  42.79  ซึง่คิดเป็น 5 คะแนน    
ผลการประเมินอยูใ่นระดับดมีาก 
 
 รายการหลักฐาน 
 ม.05-01: ข้อมูลผลงานวิจยัที่ไดร้ับการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ ปี 2555 
 
 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการ
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 

คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 
 
 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที ่6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ ผลผลิต 
 เกณฑก์ารประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เทา่กับ 5 คะแนน  
  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 หมายเหต ุ - 
 เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 
จากภาควิชา 

จ านวนยืนยนัของ
คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ 

52  

จ านวนนกัวจิัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ 

-  

จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  11  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  -  
  
     วิธกีารค านวณ 
 
 
 

 
  

             ผลรวมของจ านวนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
                

                     จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด 
× 100 
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ผลการค านวณ  
      ภาควิชาฯ มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัร้อยละ 21.15  (11 : 52) 
  
     ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ มีผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี 2555 ร้อยละ  21.15  ซึง่คิดเป็น 5 คะแนน  ผลการประเมินอยูใ่น
ระดับดีมาก 
 
 รายการหลักฐาน   
 ม.06-01: หนังสือรับรองผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี 2555 
 
 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี     

คณะกรรมการปีนี ้     
 หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที ่7 (สมศ.) ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ ผลผลิต 
 เกณฑก์ารประเมิน การก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้วย ดังนี้ 

ค่าน้ าหนกั ระดับคุณภาพงานวจิัย 
0.25 บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

0.50 บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ต าราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวฒุิ 

1.00 ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่ง ทางวชิาการแลว้ หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอ ต าแหน่งทางวิชาการ 

 หมายเหต ุ - 
 เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลรวม 
จากภาควิชา 

จ านวนยืนยนั 
ของคณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

52  

จ านวนนกัวจิัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

-  

บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ -  
บทความวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 6  
ต าราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวฒุิ -  
ต ารา หรือหนังสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอา่นตามเกณฑ์ขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

-  

  
     วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 ผลการค านวณ 
      ภาควิชาฯ มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัร้อยละ 5.77  (3 : 52) 
 
  
 

      ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
 

             จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทัง้หมด 
× 100 

http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=102
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=102
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=144
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=144
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=210
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=211
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=212
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=213
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=213
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=213
http://202.44.139.26/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=213
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 ผลการด าเนินงาน 
 ภาควิชาฯ มีผลงานวชิาการท่ีได้รบัการรับรองคุณภาพ ปี 2555 เฉล่ียร้อยละ  5.77  ซึ่งคิดเป็น 2.89  คะแนน ผล
การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 รายการหลักฐาน   
 ม.07-01: ผลงานตีพิมพ์ประเภท case report, review article, guideline ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน
ระดับนานาชาติ ปี 2555 
 
 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 3.51 2.89 2.89 ปานกลาง 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. อาจารย์ประจ ามีความตัง้ใจในการพัฒนางานวิจัย และเข้าอบรมระเบียบวิธวีิจยัและการใช้สถติิเปน็ระยะ 

2. มีหน่วยสนับสนุนงานวิจยัภาควิชาอายุรศาสตร์ (สวอ.) เพื่อช่วยสง่เสริมการท างานวจิัยของอาจารยป์ระจ า
และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบา้นเพื่อวฒุิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป 

3. กระตุ้นใหม้ีการเผยแพร่ และส่งผลงานเขา้ประกวดเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าต่อภาระงานต่างๆ ยงัไม่เหมาะสม คือ มจี านวนอาจารย์น้อยกวา่ที่ควรจะเป็นท าให้

อาจารย์ต้องรับภาระงานด้านต่างๆ มาก  โดยเฉพาะงานบริการท าให้มเีวลาวา่งในท างานวิจัยน้อยลง 
2. อาจารย์ประจ าส่วนใหญเ่ป็นอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งได้รับวุฒิบตัรอายุรศาสตร์ทั่วไป ส่วนอาจารย์รุ่นกลางและ

อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์สูงในการท าวจิัยยังมีไมม่าก จึงท าให้ขาดแคลนอาจารย์ที่จะเป็นตน้แบบใน
การท าวิจัยหรือท่ีจะใหค้ าปรึกษาหรือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงใหแ้ก่อาจารย์รุ่นหลังในการท างานวิจยั 

 
วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 

1. สร้างและสนับสนุนงานวจิัยทางอายุรศาสตร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อปัญหาของประเทศโดยเฉพาะ
ปัญหาทางสาธารณสุขในภาคใต้, ค้นหาหวัข้อหรือโรคที่เป็นปัญหาของท้องถิ่น/ประเทศ และก าหนดเป็น
เป้าหมาย 

2. จัดกจิกรรม Research Club ส าหรับแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบา้น และเสวนาวิจยั (อาจารย์ และ ผ.ศ.) 
และเส้นทางวิจัย (ร.ศ.ขึ้นไป) ส าหรับอาจารยอ์ย่างต่อเนื่องและเนน้การพัฒนาคุณภาพ 
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 องค์ประกอบที่ 5 
 

 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ตัวบ่งชี้ที ่5.1 (สกอ.)  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 
 เกณฑก์ารประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 หมายเหต ุ  เกณฑม์าตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2 และ ข้อ 3 
 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลด าเนนิงาน 

ที่ประชุมภาควิชาฯเป็นผู้เตรียมการจัดประชุมอายุรศาสตร์ประจ าปีและอายุรศาสตร์สัญจร โดยมีการเลือกตั้งประธาน 
รองประธานและบรรณาธิการ หลังจากนั้นทีมงานจะประชุมเพื่อการจัดงานประชุมประจ าปี น าเสนอต่อที่ประชุมภาคฯ
เพื่อรับรอง  
ส่วนการจัดการบริการวิชาการของสาขาฯ ให้ทางสาขาวิชาจัดตั้งประธานและกรรมการ น าเสนอโครงการฯเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 
ปีท่ีผ่านมามกีารจัดประชมุอายุรศาสตร์ประจ าปี  อายุรศาสตร์สัญจร  และการจัดประชุมวิชาการต่าง ๆ จากสาขาวิชา 
จ านวน  11  ครั้ง 

รายการหลักฐาน 

ภาควิชาอายุรศาสตร์มีการจัดบรกิารวชิาการ ท้ังส้ิน 12 โครงการ ดังนี ้    
1. กลุ่มสัมพันธ์และจริยธรรมสัญจรฯ ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 1 (สกอ. 5.1-01) 
2. การดูแลรักษาผู้ตดิเชื้อเอชไอวทีี่ซับซ้อน (Management of complicated HIV patient) (สกอ. 5.1-02) 
3. กลุ่มสัมพันธ์และจริยธรรมสัญจรฯ ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 2  (สกอ. 5.1-03) 
4. รู้ทันมะเร็งหลังโพรงจมูก  (สกอ. 5.1-04) 
5. ประชุมวชิาการทางเวชบ าบัดวิกฤต ครั้งที่ 2/2555 "Multidisciplinary in Critical care Medicine" (สกอ. 5.1-05) 
6. The First Mobile  Songkhanagarind  Critical  Care  Conference 2012  "Optimal Interhospital   
    Transportation in Critically III  Patients” (สกอ. 5.1-06) 
7. ฟอสฟอรัสนั้นส าคัญไฉน  (สกอ. 5.1-07) 
8. CML Good Life "ใส่ใจเมด็เลือดขาว"  (สกอ. 5.1-08) 
9. Innovative approach in  Asthma & COPD (สกอ. 5.1-09) 
10. โภชนาบ าบัดเพื่อชะลอความเส่ือมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอก(สกอ. 5.1-10) 
11. Two Day Echo  (สกอ. 5.1-11) 
12. การประชุมวชิาการทางอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 23  "การป้องกันสู่คุณภาพการดูแลทางอายุรกรรม” (สกอ. 5.1-12) 
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 ข้อ 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

ผลด าเนนิงาน 

จากโครงการต่างๆมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. มีการผลิตหนังสือจ านวน 2 เล่ม 
2. มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนจ านวน 8 โครงการ 

รายการหลักฐาน 

หนังสือ 
1. หนังสือ Multidisciplinary in Critical care Medicine  (สกอ. 5.1-13) 
2. หนังสือการป้องกันสู่คุณภาพการดูแลทางอายุรกรรม  (สกอ. 5.1-14) 
โครงการ 
1. การดูแลรักษาผูต้ิดเชื้อเอชไอวทีี่ซับซ้อน (Management of complicated HIV patient) ซึ่งสอดคล้องกับ 
   เนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตรรายวิชาสุขภาพและโรคของผูใ้หญแ่ละผู้สูงอายุ 1,2,3 เรื่อง  
   HIV disease  and opportunistic 
2. รู้ทันมะเร็งหลงัโพรงจมูก  ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาทีก่ าหนดในหลักสูตรรายวชิาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่   
    และผู้สูงอายุ 4,5 เรื่อง cancer screening 
3. ประชุมวิชาการทางเวชบ าบดัวกิฤต ครั้งที่ 2/2555 "Multidisciplinary in Critical care Medicine" ซึ่ง 
    สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนท่ีก าหนดในหลักสูตรรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,2,3 เรื่อง   
    Hemodynamic assessment 
4. ฟอสฟอรัสนัน้ส าคัญไฉน  ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตรรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่ 
   และผู้สูงอายุ 4,5 เรื่อง management of electrolyte imbalance  
5. CML Good Life "ใส่ใจเม็ดเลือดขาว"  ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตร รายวิชาสุขภาพและโรค 
   ของผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 1,2,3 เรื่อง bleeding 
6. Innovative approach in  Asthma & COPD ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตรรายวชิาสุขภาพและ 
   โรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,2,3 เรื่อง pulmonary infection  
7. โภชนาบ าบัดเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะก่อนฟอกไต  ซึ่งสอดคล้องกับ   
   เนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตรรายวิชาสุขภาพและโรคของผูใ้หญแ่ละผู้สูงอายุ 1,2,3 เรื่อง  Approach to   
   patients  with renal failure 
8. Two Day Echo  ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตรรายวชิาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,2,3   
    เรื่อง basic EKG interpretation 
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 ข้อ 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

ผลด าเนนิงาน 

มีโครงการวิจัยที่เป็นผลจากการให้บริการวิชาการจ านวน โครงการ 

รายการหลักฐาน 

รายชื่องานวิจัยทีก่ าลังด าเนินการและตีพิมพ์ 
  

 ข้อ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

ผลด าเนนิงาน 

จัดประชมุวิชาการอายุรศาสตร์ประจ าปีต่อเนื่องไดม้ากกวา่ 5 ปีและผลิตหนังสือจ านวน 23 เล่ม 

รายการหลักฐาน 

การประชุมวิชาการอายุรศาสตรป์ระจ าปี ตั้งแต่ปี 2534 – 2556 ดังนี ้
1. ความกา้วหน้าใหม่ๆ  ทางอายรุศาสตร์ 
2. เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกอายุรกรรม 
3. อายุรศาสตร์วิกฤต (Critical care in medicine) 
4. ความกา้วหน้าใหม่ๆ  ทางอายรุศาสตร์ ครั้งที่ 2 
5. เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกอายุรกรรม ครั้งที่ 2 
6. การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส ์
7. Practical Point in Medicine I 
8. Practical Point in Medicine II 
9. อายุรศาสตร์วิกฤต (Critical care in medicine) 
10. การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล (Rationale drug use) 
11. การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยทางอายุรกรรม (Management of Common Medicine Problems) 
12. การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม (Emergency Medicine) 
13. Management of common disease in  Medicine   
14. ปุจฉา วิสชันา : 108 ปัญหาผู้ป่วยทางอายุรกรรม 
15. อายุรศาสตรว์าไรตี้ (Medicine Varieties) 
16. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic management of diabetic patients : The team approach) 
17. การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์แบบองค์รวม HIV 
18. การดูแลผู้ป่วยโรค TB 
19. อายุรศาสตร์ 2552 (New Trends in Internal Medicine 2009) 
20. 35 ปี อายุรศาสตร์ ม.อ. (35th Anniversary Internal Medicine, PSU) 
21. ปัญหาผู้ป่วยอายุรกรรมที่รับการปรึกษาบ่อย (Consultative Internal Medicine 2001) 
22. เวชปฏิบัติในการใช้ยาอยา่งเหมาะสม (Good Practice of  Rational Use of  Drugs) 
23. การป้องกันสู่คุณภาพ การดแูลทางอายุรกรรม (Better Prevention to Better Quality in Internal Medicine) 
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 ข้อ 5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ผลด าเนนิงาน 

- ปรับปรุงเนื้อหา / หัวข้อการสอนรวมทั้งข้อสอบ 
- โครงการวิจัยใหม่ที่ขยายผลจากโครงการเดมิในรายละเอยีดเพิม่เติม 

รายการหลักฐาน 

- พัฒนาและรวบรวมข้อคดิเพิม่เตมิจากการฝึกอบรมดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา การระดมขอข้อสอบใหม่ 
- มีกลุ่มอาจารย์ทีดู่แลการคัดเลือกและพัฒนาข้อสอบ   (สกอ. 5.1-15) 
- โครงการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการเดิมถงึกัน ( โดยแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจ าบา้น ) ด าเนินการต่อโดยแพทย์

ใช้ทุน / แพทย์ประจ าบา้นรุ่นต่อไปหรืออาจารย์ 
- มีหน่วยส่งเสริมการวิจยัประจ าภาควชิา สนับสนุนการด าเนินการวิจัยทัง้หมดของภาควิชา (สกอ. 5.1-16) 

  

 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
  
 
 
 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ตัวบ่งชี้ที ่5.2 (สกอ.)  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชนต์่อสังคม 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 
 เกณฑก์ารประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 หมายเหต ุ  เกณฑม์าตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเรจ็ของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2 และ ข้อ 3 
  
 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

ผลด าเนนิงาน 

ผลการส ารวจความต้องการการจัดประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจ าปีและอายุรศาสตร์สัญจร 

รายการหลักฐาน 

หนังสือชี้แจงหลักฐานการส่งตัวผู้ป่วยเขา้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้ส าหรับ refer กลับ     
(สกอ. 5.2-01) 
 

 ข้อ 2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

ผลด าเนนิงาน 

การเป็นวิทยากรของสมาคมวิชาชีพต่างในระดับประเทศ 
สาขาวิชาโรคไต  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ร่วมกับฝ่ายบริการพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์  และคณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)  ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 

รายการหลักฐาน 

หนังสือเชิญเป็นวิทยากร  (สกอ. 5.2-02) 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)   
  (สกอ. 5.2-03) 

 ข้อ 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

ผลด าเนนิงาน 

จัดท าแบบประเมินจากผู้เข้ารว่มประชุมวชิาการจ านวน 8 โครงการ  

รายการหลักฐาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ  (สกอ. 5.2-04) 
 

 ข้อ 4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

ผลด าเนนิงาน 

- ผลจากการประเมินน าไปก าหนดหัวข้อประชุมในปีต่อไป 
- ก าหนดเป็นเนื้อหาในหลักสูตรก่อน/หลังปริญญา 
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รายการหลักฐาน 

- หัวข้อประชุมใหม่ ๆ ท่ีทันต่อยคุสมัยเกดิขึ้นทุกปี   (สกอ. 5.2-05) 
- หลักสูตรท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับปัญหาที่พบบ่อยในพ้ืนท่ี   (สกอ. 5.2-06) 

 

 ข้อ 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลด าเนนิงาน 

- การจดัประชุมวิชาการภายในภาควิชาใหค้วามรู้กับบคุลากรสาย ข และสาย ค 2 ครั้ง/เดือน  
(กิจกรรมชัว่โมงความรู้) 

- การบรรยายทางวชิาการโดยวิทยากรภายในและภายนอกให้กลุ่มเฉพาะเช่น พยาบาล( ตามที่ร้องขอ ) 

รายการหลักฐาน 

- กิจกรรมชั่วโมงความรู้   (สกอ. 5.2-07) 
-  รายชื่อวิทยากร 

       -  รายชื่อผู้เข้ารว่มประชมุแต่ละครั้ง 
- กิจกรรมบรรยายพเิศษความรู้ทางการแพทย์ให้กับพยาบาล OPD,ICU หรือ อื่น ๆ  (สกอ. 5.2-08)   

 
  ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
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 องค์ประกอบที่ 9 
 

 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งชี้ที ่9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ กระบวนการ 
 เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 

 หมายเหตุ  - 
 เกณฑ์มาตรฐาน  ข้อ 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

 ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้วางแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในและเชิญคณาจารย์จากส่วนกลางและนอกภาควิชามา
ท าการ ประเมินคุณภาพภายใน 

รายการหลักฐาน 

แผนกลยุทธ์ภาควชิา ปี 2552 – 2555   (สกอ. 9.1-01) 
แผนกลยุทธ์ภาควชิา ปี 2556 – 2560  (สกอ. 9.1-02) 
 

 ข้อ 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยก าหนดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมาประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

รายการหลักฐาน 

แผนกลยุทธ์ภาควชิา ปี 2552 – 2555    (สกอ. 9.1-01) 
แผนกลยุทธ์ภาควชิา ปี 2556 – 2560  (สกอ. 9.1-02) 
รายงานระดับคณะ  
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 ข้อ 3 มีการก าหนดตัวบง่ชี้เพิม่เติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชามีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 

รายการหลักฐาน 

รายงานระดับคณะ 

 ข้อ 4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชาก าหนดให้ทุกฝ่ายรายงานผลการด าเนินงานและติดตามในที่ประชุมภาควิชา และมีการประเมินการเรียนการ
สอนหลังส้ินสุดการปฏิบัติงานทุกชั้นปี 

รายการหลักฐาน 

รายงานการประชุมภาควชิา ปี 2554-2555  (สกอ. 9.1-03) 
รายงานระดับคณะ 

 ข้อ 5  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชาก าหนดให้ทุกฝ่ายรายงานผลการด าเนินงานและติดตามในที่ประชุมภาควิชา และมีการน าเสนอและเข้าร่วม
กิจกรรมประกันและพัฒนาคุณภาพ (QA) คณะฯ ทุกครั้ง และน าเสนอส่วนดีของภาควิชาอื่นมาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

รายการหลักฐาน 

รายงานการประชุมภาควชิา ปี 2554-2555 (สกอ. 9.1-03) 
รายงานระดับคณะ 

 ข้อ 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  

ผลด าเนนิงาน 

ภาควิชารายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 

รายการหลักฐาน 

รายงานดัชนชีี้วดัหลัก (KPI) ภาควิชา ประจ าปี 2555  (สกอ. 9.1-04) 
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 ข้อ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  

ผลด าเนนิงาน 

มีการประเมินรายวิชาด้านการเรียนการสอนทุกกลุ่มและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท้ังผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

รายการหลักฐาน 

ผลการเรียนการสอน และผลประเมินความพงึพอใจ  (สกอ. 9.1-05) 
รายงานระดับคณะ 

 ข้อ 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  

ผลด าเนนิงาน 

มีการน าเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมประกันและพัฒนาคุณภาพ (QA) คณะฯ ทุกครั้ง และน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของ
ภาควิชาอื่นมาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

รายการหลักฐาน 

รายงานระดับคณะ 
 

 ข้อ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่น่วยงานพัฒนา ขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

ผลด าเนนิงาน 

มีการน าเสนองานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาเป็นประจ าทุกปีในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ 

รายการหลักฐาน 

รายงานระดับคณะ 

 
  ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     

 หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ :  
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 ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งชี้ที ่15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 
 ชนดิของตวับ่งชี ้ ผลผลิต 
  
 เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 
  
 หมายเหตุ   
 1.  ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด 
 ก าหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น  
 -  ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553  
  -  ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553  
 -  ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553 
 2.  กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่ก าหนด     
 ในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจาการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
 
 ผลการด าเนินงาน 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพภายในทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน และ
ผ่านการประเมินรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเฉพาะทางดงันี้ 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556  จ านวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา  และอนุสาขา
โรคข้อและรูมาติสซัม่ อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อ อนุสาขาโรคติดเชื้อ  อนุสาขาโรคไต  อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ  
และอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร   

วันท่ี 27 กมุภาพันธ์ 2556  จ านวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาประสาทวทิยา  
 วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านการตรวจรับรองประเมินการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเฉพาะทาง 
จ านวน 1 สาขา ได้แก่ อนุสาขาเวชบ าบัดวิกฤต  ซึง่อนมุัตใิห้เปดิรับแพทย์เขา้รับการฝึกอบรมในปกีารศึกษา 2556 
  
 รายการหลักฐาน 
  ม.15-01: รายงานการประชุมภาควชิา  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย  และหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใชจ้่ายในการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม ปี 2556 
  
 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการปีที่แลว้     
ประเมินตนเองปีน้ี 5 5 5 ดีมาก 
คณะกรรมการปีนี ้     
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 หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพภายในทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน 
 
 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 

 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 

 
วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 
1. ....................................................................................................................................................  

2. ................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารอ้างอิง 

 
รหัส ชื่อเอกสาร 

สกอ 1.1 – 01 รายงานการประชุมภาควชิา ปี 2555  
สกอ 1.1 – 02 รายงานการสัมมนาภาควชิาประจ าปี 2555  
สกอ 1.1 – 03 รายงานการประชุมหวัหน้าสาขาวิชาประจ าปี 2555  
สกอ 1.1 – 04 รายงานดัชนชีี้วดัหลัก (KPIs) ประจ าปี 2555  
สกอ 1.1 – 05 สรุปผลโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
สกอ 1.1 – 06 รายงานการประเมินสถาบันฝึกอบรม 
สกอ 1.1 – 07 รายงานการสัมมนาภาควชิาอายรุศาสตร์  วันท่ี 8 – 9 กันยายน 2555   
สมศ 16.1 – 01 หนังสือขอความร่วมมือ/เอกสารการปฏิบัติงาน 
สมศ 16.1 – 02 รางวัลคณุธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา 

รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับรางวัล  ศ.นพ.ขจรศักดิ์   ศิลปโภชากุล 
สมศ 16.1 – 03 รายชื่ออาจารย์ที่เป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2555 คือ พญ.

วรางคณา กรตีิชนานนท์ 
สกอ 2.5 – 01 จ านวนอุปกรณ์ จ านวนห้องเรียน 
สกอ 2.6 – 01 ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบา้น 
สกอ 2.6 – 02 คู่มือการปฏิบัติ 
สกอ 2.6 – 03 ตารางออกตรวจคลินิก 
สกอ 2.6 – 04 ตารางเวรการปฏิบัตงิาน 
สกอ 2.6 – 05 คู่มือรายวิชาและแผนการสอน  รายวชิา Health and disease of Adult and Elderly I, II, III 
สกอ 2.6 – 06 คู่มือรายวิชาและแผนการสอน  รายวชิา Health and disease of Adult and Elderly IV,V      
สกอ 2.6 – 07 รายวชิาเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก 
สกอ 2.6 – 08 ตาราง Academic Lecture, Guest Lecture, Intensive course 
สกอ 2.6 – 09 บันทึกเข้ารว่มกจิกรรม QA 
สกอ 2.6 – 10 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน 
สกอ 2.6 – 11 สรุปผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนปีการศึกษา 2554 – 2555 
สกอ 2.6 – 12 รายงานการประชุมคณะกรรมการรายวชิา 
สกอ 2.6 – 13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สกอ 2.6 – 14 รายงานการประชุมกรรมฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา 
สกอ 2.6 – 15 รายงานการประชุมฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาฯ 
สกอ 2.6 – 16 สรุปผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
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รหัส ชื่อเอกสาร 
สกอ 3.2 – 01 หลักสูตรราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
สกอ 3.2 – 02 หลักสูตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 
สกอ 3.2 – 03 หลักสูตรอายุรศาสตร์สาขาต่อยอด 
สกอ 3.2 – 04 ตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
สกอ 3.2 – 05 หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง 
สกอ 3.2 – 06 คู่มือปฏิบัติงานของนกัศึกษาแพทย์ (Guide Book) 
สกอ 3.2 – 07 หัวข้อกิจกรรม 
สกอ 3.2 – 08 เอกสาร/แผ่นพับ 
สกอ 3.2 – 09 โครงการ/ผลสรุปโครงการ/ภาพถา่ย 
สกอ 3.2 – 10 กิจกรรม/โครงการ 
สกอ 3.2 – 11 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
สกอ 3.2 – 12 สรุปผลการเรียนการสอน 
สกอ 3.2 – 13 สรุปผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนปีการศึกษา 2554 
สกอ 3.2 – 14 รายงานการประชุมคณะกรรมการรายวชิา 
สกอ 3.2 – 15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สกอ 3.2 – 19 รายงานการประชุมกรรมฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา 
สกอ 3.2 – 17 รายงานการประชุมฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
สกอ 3.2 – 18 สรุปผลการจัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

สกอ 4.1 – 01 วิสัยทัศน์และพันธกจิของภาควชิาฯ 
สกอ 4.1 – 02 แผนกลยุทธ์ภาควชิาฯ 
สกอ 4.1 – 03 รายชื่อคณะกรรมการวจิัย 
สกอ 4.1 – 04 เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนงานวิจยัฯ 
สกอ 4.1 – 05 รายชื่อคณะกรรมการ สวอ. 
สกอ 4.1 – 06 หลักฐานการเขา้รับการอบรม เพิม่ศักยภาพด้านวิจยัของกรรมการ สวอ. 
สกอ 4.1 – 07 เอกสารการส่งผลงานวิจยัเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในงานประชุมวชิาการ ปี 2555 
สกอ 4.1 – 08 ผลประกวด ผลงานวิจัยของ พชท./พจบ.  และอาจารย์  
สกอ 4.1 – 09 ตารางเรียนรายวิชา 350-790  วธิีทางระบาดวิทยา  
สกอ 4.1 – 10 ตาราง Research club 
สกอ 4.1 – 11 รายชื่อเข้ารว่มการอบรม และหลักสูตรท่ีเข้าอบรม 
สกอ 4.1 – 12 เอกสารการอนุมัตเิบิกจ่ายเงินทุนวิจัยของคณะฯ 
สกอ 4.1 – 13 เอกสารแสดงรายละเอียดของห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 
สกอ 4.1 – 14 เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนงานวิจยัฯ 
สกอ 4.1 – 15 เอกสารแสดงภาระงานของเจา้หน้าที่หน่วยสนับสนุนงานวิจยัฯ 
สกอ 4.1 – 16 รายชื่อผู้ชว่ยวิจัย 
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รหัส ชื่อเอกสาร 
สกอ 4.1 – 17 เอกสารแสดงภาระงานของผูช้่วยวิจัย 
สกอ 4.1 – 18 เอกสารแสดงรายละเอียดของห้องสมุดและแหล่งค้นควา้เกี่ยวกับการท าวิจัยคอมพวิเตอร์ 
สกอ 4.1 – 19 คู่มือการใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในห้องปฏิบัติการวจิัย 
สกอ 4.1 – 20 ตารางกจิกรรม Research Club 
สกอ 4.1 – 21 ตารางการจัดอาจารย์จากหน่วยระบาดวิทยาในโครงการ Research Grand Round 

สกอ 4.1 – 22 รายงานความก้าวหน้าโครงการวจิัยที่ได้รับทุนวิจยั 
สกอ 4.1 – 23 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยสนับสนุนงานวิจยัฯ และผู้ช่วยวิจัย 
สกอ 4.1 – 24 รายชื่อจัดซื้อหนงัสือ 
สกอ 4.1 – 25 สมุดยืม – คืน หนังสือ เพื่อติดตามสถานะของการใชง้านหนงัสือแต่ละเล่ม  
สกอ 4.1 – 26 ระบบค้นควา้ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท 
สกอ 4.1 – 27 บันทึกการตดิตามเรื่องตารางการน าเสนอผลงานและประเมินผลอยู่เป็นระยะ 
สกอ 4.1 – 28  วิสัยทัศน์และพันธกิจของภาควชิา 
สกอ 4.1 – 29 แผนกลยุทธ์ภาควชิา 
สกอ 4.2 – 01 ผลงานตีพิมพ ์
สกอ 4.2 – 02 เอกสารการส่งผลงานวิจยัเขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในงานประชุมวชิาการตา่ง ๆ  
สกอ 4.2 – 03 ผลงานวิจยั และบทคัดย่อ ท่ีตดิประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดวิจยั 
สกอ 4.2 – 04 รายการวิทยุ มอ. เวทีสุขภาพ 
สกอ 4.2 – 05 บอร์ดงานวันมหิดล และวันส าคญัทางเวทีสุขภาพตา่ง ๆ  
ม.05 – 01 ข้อมูลผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ ปี 2555 
ม.06 – 01 หนังสือรับรองผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี 2555 
ม.07 – 01 ผลงานตีพิมพ์ประเภท case report, review article, guideline ที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารในระดับนานาชาติ ปี 2555 
สกอ 5.1 – 01 กลุ่มสัมพันธ์และจริยธรรมสัญจรฯ ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 1 
สกอ 5.1 – 02 การดูแลรักษาผู้ตดิเชื้อเอชไอวีทีซ่ับซ้อน  
สกอ 5.1 – 03 กลุ่มสัมพันธ์และจริยธรรมสัญจรฯ ประจ าปี 2555 ครั้งที่ 2 
สกอ 5.1 – 04 รู้ทันมะเร็งหลังโพรงจมูก   
สกอ 5.1 – 05 ประชุมวชิาการทางเวชบ าบัดวิกฤต ครั้งที่ 2/2555  
สกอ 5.1 – 06 The First Mobile  Songkhanagarind  Critical  Care  Conference 2012   
สกอ 5.1 – 07 ฟอสฟอรัสนั้นส าคัญไฉน   
สกอ 5.1 – 08 CML Good Life  "ใส่ใจเม็ดเลือดขาว"   
สกอ 5.1 – 09 Innovative approach in  Asthma & COPD  
สกอ 5.1 – 10 โภชนาบ าบัดเพื่อชะลอความเส่ือมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอก 
สกอ 5.1 – 11 Two Day Echo   
สกอ 5.1 – 12 การประชุมวิชาการทางอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 23   
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รหัส ชื่อเอกสาร 

สกอ 5.1 – 13 หนังสือ Multidisciplinary in Critical care Medicine 
สกอ 5.1 – 14 หนังสือการป้องกันสู่คุณภาพการดูแลทางอายุรกรรม 
สกอ 5.1 – 15 รายชื่อคณะกรรมการดูแลการคดัเลือกและพัฒนาข้อสอบ 
สกอ 5.1 – 16 หน่วยส่งเสริมการวิจัยประจ าภาควิชา  
สกอ 5.2 – 01 หนังสือชี้แจงหลักฐานการส่งตัวผู้ป่วยเขา้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้

ส าหรับ refer กลับ 
สกอ 5.2 – 02 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
สกอ 5.2 – 03 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การ

ฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม)   
สกอ 5.2 – 04 แบบประเมินความพึงพอใจ  
สกอ 5.2 – 05 หัวข้อประชุมใหม่ ๆ ที่ทันต่อยคุสมัยเกดิขึ้นทุกป ี
สกอ 5.2 – 06 หลักสูตรท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับปัญหาที่พบบ่อยในพ้ืนท่ี 
สกอ 5.2 – 07 กิจกรรมชั่วโมงความรู้ 
สกอ 5.2 – 08 รายชื่อวิทยากร 
สกอ 5.2 – 09 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชมุแต่ละครัง้ 
สกอ 5.2 – 10 กิจกรรมบรรยายพเิศษความรู้ทางการแพทย์ให้กับพยาบาล OPD,ICU หรือ อื่น ๆ  
สกอ 9.1 – 01 แผนกลยุทธ์ภาควชิา ปี 2552 – 2555 
สกอ 9.1 – 02 แผนกลยุทธ์ภาควชิา ปี 2556 – 2560 
สกอ 9.1 – 03 รายงานการประชุมภาควชิา ปี 2554-2555  
สกอ 9.1 – 04 รายงานดัชนชีี้วดัหลัก (KPI) ภาควิชา ประจ าปี 2555 
สกอ 9.1 – 05 ผลการเรียนการสอน และผลประเมินความพงึพอใจ   
ม.15-01 - 01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทยปี 2555 
ม.15-01 - 02 หนังสือขออนุมัติเบกิคา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ ปี 2555 
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