สรุปผลโครงการอบรมเรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษา
โดย กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) รวมกับ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2561
หองประทุมทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. จํานวนผูเขาอบรม
สมาชิกกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย สงรายชื่อคณาจารยเขาอบรมจํานวน 36 คน จาก
19 สถาบัน และมีผูเขาอบรมจริงจํานวน 32 คน
2. ผลการประเมินโครงการโดยแบบสอบถามออนไลน
มีผูตอบแบบสอบถาม 15 คน คิดเปนรอยละ 47% (15/32) แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
(2.1) ดานหัวขอบรรยาย
(2.2) การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และ
(2.3) แนวคิดจะนํากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษาไปใชหรือประยุกตใชกับ
สถาบัน
สรุปผลการประเมินดังนี้
สวนที่ 1

หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามจากสถาบันตาง ๆ รวม 13 สถาบัน ดังนี้
1.1 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
1.3 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1.4 คณะแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง
1.5 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1.6 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.7 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.8 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.9 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.10 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
1.11 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
1.12 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
1.13 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
1.14 ไมระบุ (1 คน)

สวนที่ 2 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
(ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก, 4 = มากหรือดี, 3 = ปานกลางหรือพอใช, 2 = นอยหรือควรปรับปรุง,
1 = นอยที่สุดหรือตองปรับปรุงแกไข)
2.1 ดานหัวขอการบรรยาย
ระดับความพึงพอใจ
N
5
4
3
2 1 x̅
บรรยาย “ความเปนมาและแนวคิดของกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษา” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
15 67% 33% 1) ความเหมาะสมดานเนื้อหา
- 4.6
7
15 60% 40% 2) ความเหมาะสมดานระยะเวลา
- 4.6
0
15 73% 27% 3) การเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
- 4.7
3
15 67% 33% 4) การตอบขอซักถาม ตรงประเด็น เขาใจงาย
- 4.6
7
5) ความรูที่ไดรับจากการอบรมเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 15 53% 47% - 4.5
3
15 73% 27% 6) ความพึงพอใจในภาพรวม
- 4.7
อภิปรายเรื่อง “การประยุกตใชกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษาในการพัฒนาอาจารย : กรณีศึกษาของ3
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร” โดย ผศ.พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน และ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
1) ความเหมาะสมดานเนื้อหา
15 80% 20% - 4.8
0
2) ความเหมาะสมดานระยะเวลา
15 73% 27% - 4.7
3
3) การเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
15 73% 27% - 4.7
3
4) การตอบขอซักถาม ตรงประเด็น เขาใจงาย
15 80% 20% - 4.8
0
5) ความรูที่ไดรับจากการอบรมเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 15 67% 33% - 4.6
7
6) ความพึงพอใจในภาพรวม
15 73% 27% - 4.7
3
2.2 ประเมินการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
(ระดับความรู 5 = มากที่สุด/สามารถถายทอดแกผูอื่นได ถึง 1 = ไมรู)
ระดับความรู
รายละเอียด
N
5
4
3
2 1 X̅
15
13% 27% 27% 33% - 3.20
1) ระดับความรูเรื่องกรอบสมรรถนะของอาจารยกอนการอบรม
15
27% 67%
7%
- 4.13
2) ระดับความรูเรื่องกรอบสมรรถนะของอาจารยหลังการอบรม
รายละเอียด

2.3 แนวคิดจะนํากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษาไปใชหรือประยุกตใชกับสถาบันของตน
- มี
(14/15 คน = 93%)
- ไมแนใจ (1/15 คน = 7%)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไดความรูมาก
- นาจะมีระบบ teleconference ดวย

3.2 คาใชจายที่ไดรับการสนับสนุนจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง
คาตอบแทนวิทยากรอภิปราย
คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย
คาตั๋วเครื่องบินไปกลับของวิทยากร
คาที่พักของวิทยากร
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาวัสดุสํานักงาน
รวมรายจาย
งบประมาณคงเหลือ

ประมาณการ

รายจายจริง

10,500.00
3,500.00
9,600.00
1,200.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
41,800.00

6,500.00
2,500.00
4,800.00
1,500.00
11,170.00
3,000.00
256.00
29,726.00
12,074.00

---------------------------------------------------------------------------

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายนามผูเขาอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ – นามสกุล
รองศาสตราจารย แพทยหญิง จิตลัดดา ดีโรจนวงศ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ธรา ธรรมโรจน
รองคณบดีฝายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย อารยา ศรัทธาพุทธ
ผูชวยรองคณบดีฝายวิชาการ
อาจารย ดร. กอเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล
รองคณบดี
ศาสตราจารย เยาวลักษณ สุขธนะ
รองคณบดี
อาจารย ปราการ ทัตติยกุล
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ศาสตราจารย นายแพทย วีระพล จันทรดียิ่ง
คณบดี
รองศาสตราจารย ดร. ปราโมทย วณิตยธนาคม
รองคณบดีฝายวิชาการและบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย เทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
รองคณบดี
ผูชวยศาสตราจารย ชัยพฤกษ กุสุมาพรรณโญ
กรรมการผูรับผิดชอบและบริหารหลักสูตร พบ.
ผูชวยศาสตราจารย พรรณวรา ปริตกุล
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา
อาจารย อมรินทร นาควิเชียร
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง กันยิกา ชํานิประศาสน
รองคณบดีฝายการศึกษา
ศาสตราจารย นายแพทย อมร ลีลารัศมี
คณบดี
ศาสตราจารย นายแพทย เฉลิม วราวิทย
รองคณบดีฝายคลินิก
รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย รัตนพานี
รองคณบดีฝายปรีคลินิก
ดร.ศักรินทร ภูผานิล

18. รองศาสตราจารย นายแพทย รุงนิรันดร ประดิษฐสุวรรณ
รองคณบดีฝายการศึกษากอนปริญญา
19. ศาสตราจารย แพทยหญิง สุวรรณี สุรเศรณีวงศ
รองคณบดี
20. รองศาสตราจารย ดร. นายแพทย พรพรต ลิ้มประเสริฐ
ผูชวยคณบดี

ชื่อสถาบัน
คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม

คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ชื่อ – นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย นที รักษดาวรรณ
ศาสตราจารย นาวาเอกนายแพทย อนันต โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝายการศึกษาระดับปริญญา
อาจารย จิโรจน สูรพันธุ
รองคณบดี
อาจารย เกรียงศักดิ์ ฟูนิลกุล
ผูชวยคณบดี
พันเอก รองศาสตราจารย นายแพทย สุพิชัย เจริญวารีกุล
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
พันเอกหญิง ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุสรา วัฒนจันทร
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย นายแพทย ประวิ อ่ําพันธุ
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
ผูชวยผูอํานวยการ
ศาสตราจารย สุกิจ พันธุพิมานมาศ
คณบดี
ผูชวยศาสตราจารย พักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร
รองคณบดีฝายวิชาการ
อาจารย แพทยหญิง จิตรลดา อุทัยพิบูลย
รองคณบดี
รองศาสตราจารย ดร. วราภรณ เอี้ยวสกุล
อาจารยอาวุโส

ชื่อสถาบัน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย
มหาวิทยาลัยรังสิต
สํานักวิชาแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สํานักวิชาแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

