
 

รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ ์





สรุปผลการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 5 
2 การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) 5 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 
4 การวิจัย 5 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 
6 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 5 
7 การบริหารและการจัดการ 5 
8 การเงินและงบประมาณ - 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 5 



   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาฯ 
 



คณะกรรมการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ 
โครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

รศ.พญ.วัลลี   สัตยาศัย                                  ที่ปรึกษา 

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชากุมารเวชศาสตร์    ประธานกรรมการ 

ผศ.พญ.ศุกระวรรณ  อินทรขาว   กรรมการ 

ผศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ              กรรมการ 

ผศ.พญ.สุดาทิพย์ ผาติชีพ                               กรรมการ 

ผศ.พญ.วิราภรณ์  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์                กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววรัชยา  เทียวประสงค์                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาววิภาวรรณ จั่นเจริญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 



      ศึกษาตัวบ่งชี้ องค์ประกอบต่างๆ 

วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา 

จัดท าแผน/โครงการให้สอดคล้องการประกัน
คุณภาพด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

      ตั้งค่าเป้าหมาย  



จัดเก็บข้อมูล 

จัดท ารายงาน  

ส่งรายงานการประเมินตนเองตามก าหนด 

ติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

เตรียมเอกสารอ้างอิง  



องค์ประกอบ 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
2 การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
4 การวิจัย 
5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
6 การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
7 การบริหารและการจัดการ 
8 การเงินและงบประมาณ 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 



องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และ
แผนด าเนินการ 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน  

1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปทีี่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ 



องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) 

2.1  ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน  

2.2 อัตราส่วนของการจัดการเรียนการสอน  

2.3  การประเมินผล 

2.4 อัตราการสอบผ่านของนกัศึกษา  
2.5  ร้อยละของอาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

2.6  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า (ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกนั)  

2.7  ระบบการพัฒนาคณาจารย์  
2.8  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดบัชาติ
และนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบตัิงานจริง 



• จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 26 คน 
 รองศาสตราจารย์       8  คน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์    10  คน 
 อาจารย์                   8  คน      
     (ลาศึกษาต่อ 3 คน) 

• อาจารย์สาย ข    3 คน 
• เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนกลาง   2  คน 

 
 



องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) 

2.9    ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าประชุม/อบรม ทางวิชาการ 

และ/หรือน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

2.10  ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา ด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 3 ปี ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทีป่ฏบิัติงานจริง 

2.11  ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับรางวัลต่างๆ ใน 

ระดับชาติ/นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

2.12  ร้อยละของอาจารย์ที่ลาออก/โอนย้ายต่อ จ านวน
อาจารย์ประจ า 



องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) 

2.13  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก/แพทย์
ประจ าบ้านที่ได้รับการตีพิมพ/์เผยแพร ่ในระดับชาต/ิ

นานาชาติ ภายใน 1 ปี หลังจากที่ส าเร็จการศึกษา ต่อ
จ านวนวิทยานิพนธป์ริญญาเอกหรือเทียบเทา่ทั้งหมด 



การวิจัยของแพทย์ประจ าบ้าน 

แพทย์ประจ าบ้านที่จบการฝึกอบรมทุกคน (17 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 100 ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  



องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) 

2.14   ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหก้ับนักศกึษา  



 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน และนักศึกษาแพทย์ 



คณะอนุกรรมการจริยธรรมโครงการจัดตั้งภาควิชากุมารฯ 

ผศ.นพ.บุญชู  ศิริจงกลทอง                 ประธานกรรมการ 
รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช  กรรมการ 
รศ.พญ.วัลลี   สัตยาศัย                      กรรมการ  
ผศ.พญ.ศุกระวรรณ  อินทรขาว          กรรมการและเลขานุการ  
 





องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) 

2.15  นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ไดร้ับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ (เฉพาะ
บัณฑิตศึกษาและแพทย์ประจ าบ้าน)  



แพทย์ประจ าบ้าน/ศิษย์เก่าได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง 



องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

4.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

4.2  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/ได้รับ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

4.3  จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ และนานาชาติและ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

4.4  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยจากภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

4.5  จ านวนงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา/กระบวนการเรียนรู้ 
4.6  จ านวนบทความวิชาการ /ต ารา ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 
4.7  จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล 

Scopus และ  
        Web of Science 





 

  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ในประเทศ    6 เรื่อง 
 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่นานาชาติ    13 เรื่อง 
 ผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษาที่ตีพิมพ์            1 เรื่อง 
 ผลงานวิชาการ: ต าราและบทความตีพิมพ์                         34 เรื่อง 
 อาจารย์ในภาควิชาเป็น reviewer ให้กับวารสารต่างประเทศจ านวน 2 ท่าน 

 
 
 

 



องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.2  ร้อยละของอาจารย์ที่เปน็ที่ปรึกษา/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการวิชาการ และ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า (ไม่นับการเป็นกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร/์ศูนย์แพทย์ฯ)  

5.3  จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาต ิต่ออาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 





การพัฒนาการทางด้านอารมณ์
และสังคม 

ธาราบ าบัด 

ฝึกรับประทานอาหาร 

กลุ่มกิจกรรม 

การออกสู่สังคมปกต ิ เย่ียมบ้าน 

โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ            

ของเด็กสมองพิการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  

รศ.พญ. ทิพวรรณ  หรรษาคุณาชัย, ผศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ 



• จัดท าแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ
หืดก าเริบ (Clinical Practice Guideline) 

• Asthma care team  

• จัดให้มีศูนย์ Hot line ส าหรับผู้ป่วย  

• Asthma Camp ให้ผู้ป่วยและครอบครัวทุกปี 

• จัดต้ังชมรมโรคหืด 

• จัดท าวารสารโรคหืด 

• จัดท า website ของชมรม    

• อบรมให้ความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืดและภูมิแพ้ 
รศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล 



 
 

•ก าหนดแนวทางการประสานงานในการดูแลและปกป้องเด็กท่ีถูกทารุณ
กรรมกับหน่วยงานต่างๆ 
    -บ้านพักเด็กและครอบครัว 
    -บ้านธัญญพร 
   -สถานสงเคราะห์อื่นๆ 
   -มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
   -มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 
•ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านเด็ก 
 ในการช่วยเหลือป้องกัน ฟื้นฟูเด็ก กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

 

โครงการบริการสังคมเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก 

รศ.พญ. วนิดา  เปาอินทร์ และ ทีมสหวิชาชีพ 



พัฒนาอาสาสมัคร ชมรมรวมใจรักษ์ ฝึกอาชีพ 

ให้ก าลังใจและ 
ส่งเสริมสุขภาพจิต 

 โครงการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ แบบองค์รวม 

       รศ.พญ.อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ และอ.พญ.พรอ าภา บรรจงมณี  

การดูแลเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 
กองทุนหมุนเวียน
เพื่อผู้ป่วยเอดส ์

ให้ค าปรึกษา 
ทางโทรศัพท์ 



ปี 2554: ในครอบครัวผู้ป่วยเอชไอวี 
ปี 2555: ในผู้ป่วยทั่วไป  
            นักศึกษาธรรมศาสตร์ 

ปี 2556: ในชุมชน 

โครงการป้องกันโรคเอดส์ใน
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 

โครงการรณรงค ์
ตรวจเลือดหาเอชไอวีเชิงรุก 

โครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 



โครงการประชุมวิชาการ PALS 
2555 

อ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี  



โครงการความรู้สู่ประชาชน 
เกี่ยวกับโรค thalassemia 

รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย 
อ.พญ. ผกาทิพย์  ศิลปมงคลกุล 

  



องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริม/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ หรือ
ศูนย์แพทย ์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงาน
จริง  



องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 

7.1  ภาวะผู้น าของหัวหน้าสถานฯ/ภาควิชา/

สาขา/ศูนย์แพทย์ 

7.2  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 



หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

งานบริหารและธุรการ              
รศ.พญ.อัจฉรา 

ผศ.พญ.วิราภรณ์        

งานการศึกษา  

  รศ.พญ. วัลลี 

ผศ.พญ.วิราภรณ์ 

งานบริการ             

รศ.พญ.วนิดา 

รศ.พญ.ทิพวรรณ 

 

          

 การศึกษาระดับ
ปริญญา 
ผศ.พญ.วิราภรณ์     
ผศ.พญ.ศุกระวรรณ 
อ.พญ.พรรณพัชร 
ผศ.พญ.อารยา 
อ.พญ.พรธพิา 
อ.พญ.สุดาทิพย์ (ฆ) 
 

 

การศึกษาหลังปริญญา  
ผศ.พญ.อิสราภา  
รศ.พญ.ทิพวรรณ 
ผศ.พญ.สุดาทิพย์ (ผ) 
ผศ.พญ.พัชราภา 
อ.พญ.ขนิษฐา  
อ.พญ.ผกาทิพย ์
อ.นพ.รัฐพล 
อ.พญ.พรอ าภา 
อ.พญ.ยุวลักษณ์ 
อ.นพ.บันดาล 
หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 
คุณกาญจนา 

 

งานวิชาการ 
ผศ.พญ.ศุกระวรรณ 
ผศ.นพ.บุญชู 
รศ.พญ.สุขเกษม 
ผศ.พญ.สุดาทิพย์ 
อ.พญ.ขนิษฐา 
อ.พรธภิา 
อ.พญ.วิไลพร 
อ.พญ.พรรณพัชร 
อ.นพ.บันดาล 

งานวิจัย 
รศ.นพ.จักรชัย 
รศ.นพ.ภาสกร 
รศ.พญ.อรพรรณ 
อ.พญ.วิไลพร 
รศ.พญ.สุขเกษม 
ผศ.พญ.สุดาทิพย์ 

 

งานบริการรักษาพยาบาล     
รศ.พญ.อรพรรณ     ผศ.พญ.พัชราภา 

อ.พญ.อารยา          ผศ.พญ.สุดาทิพย์  

อ.นพ.บุญชู             อ.นพ.รัฐพล             
อ.พญ.ผกาทิพย์       อ.พญ.พรอ าภา 

อ.พญ.วิไลพร          อ.พรธพิา                 
อ.ยุวลักษณ์           อ.พญ.สุดาทิพย์ (ฆ) 

 

งานบริการสังคม 

รศ.พญ วนิดา 

รศ.พญ.ทิพวรรณ 

ผศ.พญ.อิสราภา  

 

งานประกันคุณภาพ 

รศ.พญ.วัลลี 

รศ.พญ.อัจฉรา 

ผศ.พญ.วิราภรณ์ 

ผศ.พญ.ศุกระวรรณ 

ผศ.พญ.อิสราภา 

ผศ.พญ.สุดาทิพย์ ผ 

คุณวรัชยา 

คุณวิภาวรรณ 

 

 

 



องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 



แนวปฏิบัติท่ีส าคัญ 

      วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา และน าผลการตรวจประเมินมา 

      ปรับปรุงการท างาน 



      จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
    และจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง  



• รายงานการประชุมภาควิชา 

• สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการต่างๆรวมทั้งแนวทางการ
ปรับปรุง  

• หนังสือแต่งตั้งกรรมการ  ค าสั่ง  เชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ผลงานวิชาการ หนังสือรับรองการน างานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์มา
ใช้ประโยชน์ 

• บันทึกลายชื่อการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใน-ภายนอกภาค 

• รูปภาพ  

 

 

หลักฐาน 



 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


