
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ปีการศึกษา 2560 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

รายงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 

 



ค าน า 

 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์  เป็นผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการ

ด าเนินงานของคณะให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีจ านวนองค์ประกอบตัว

บ่งชีท้ี่ประเมนิรวมทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้

 คณะผู้ประเมินขอขอบคุณผู้บริหาร  คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ลงช่ือ............................................................... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

ประจ าปีการศกึษา 2560 

วันที ่ 24 สิงหาคม  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา้ 

ค าน า   

สารบัญ  

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร  

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

วิธีการประเมิน  

ส่วนที่ 1   บทน า  

              ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน  

                          ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ ประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 1 

                          ปรัชญา  วิสยัทัศน ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คา่นิยมหลัก และพันธกจิ 2 

                          เป้าประสงค ์ 3 

                          โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งการบรหิาร    4 

   รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร  5 

   หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 6 

   จ านวนนักศึกษา 6 

   จ านวนอาจารย์และบุคลากร 7 

               ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่     9 

          ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 10 

ส่วนที่ 2   ผลการประเมนิคณุภาพรายองค์ประกอบ ตวับ่งชี้    

 - ผลการประเมินรายองคป์ระกอบ ตัวบง่ชี ้ระดับคณะ  13 

ส่วนที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ   

 - ผลการประเมินรายองคป์ระกอบ ตัวบง่ชี ้ระดับคณะ (ตาราง 1) 29 

 - ผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2) 31 

 - ผลการวเิคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จดุอ่อนและขอ้เสนอแนะ 32 

ภาคผนวก  

     ภาคผนวก ก ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 

 

                ภาคผนวก ข ภาพกจิกรรมการตรวจประเมิน  

                ภาคผนวก ค ภาพกจิกรรมการตรวจประเมิน  

 

 



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มด าเนินการเมื่อ เดือนตุลาคม 2559 ในนามโครงการจัดตั้ง        

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อ 7 เมษายน 

2560 ปีการศกึษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร ์เปิดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา 

คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล มีนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด จ านวน 457 คน มีจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริง  27 คน      

(นับรวมผูล้าศึกษาต่อ 1 คน) และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 8 คน  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต/ผลลัพธ ์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี

การศึกษา 2560  ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน มีดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมิน I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลติบณัฑิต 6 1.85 5.00 3.26 3.14 พอใช้ 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจัย 3 0.45 4.00 5.00 3.15 พอใช้ 

องคป์ระกอบที่ 3 บรกิารวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดมีาก 

รวม 13 1.50 4.86 4.13 3.71 ดี 

ผลการประเมิน 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ดีมาก ดี 

 

จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพ

ในภาพรวมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.71) โดยมีองค์ประกอบที่มี          

ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 

5.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  และองค์ประกอบที่ 5    



การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  มีองค์ประกอบที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้  จ านวน 2 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.14) และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

(คะแนนเฉลี่ย 3.15)   

จุดเด่น/แนวทางเสริม /จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม) 

จุดเด่น/แนวทางเสริม   

1. ผู้บริหาร คณาจารย์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์สู่การเป็นคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ช้ันน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไกการด าเนินงานและการปรับปรุงจนท าให้ผล

การประเมนิดีขึ้นเมื่อเทียบเคียงกับผลการประเมินในรอบปีที่ผา่นมา 

จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข /ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการส่งเสริมใหอ้าจารย์ท างานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปยื่นจดทรัพย์สินทาง

ปัญญา เชน่ สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร 

2. ควรมีการวางแผนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกใหม้ากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริาภรณ์  พงษ์ศรีทัศน)์ 

กรรมการ 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล  ผาสุข) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

………………………………………………………………….. 

(นางสาวพัชรพร  เรียงวงษ์) 

ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 

 

 

………………………………………………………………….. 

(นางสาวนรกีานต์  ภูมคิงทอง) 

ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการประเมิน  



          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 

 1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยก าหนดวันประเมิน ในวันที่             

24 สิงหาคม  พ.ศ.2561 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่                

24 สิงหาคม  พ.ศ.2561  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี ้

และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน         

วางแผนการตรวจประเมนิ มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแตล่ะคนปฏิบัติ  

1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ประจ า เพื่ อแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน                 

แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมนิ และรับฟังการสรุปผลการด าเนนิงานของคณะ 

  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดี ประธาน

หลักสูตร ผูแ้ทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศษิย์เก่า ฯลฯ  

  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ

จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของตัวบ่งชี้ 

  (4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบ้ริการนักศกึษา ห้องสมุด หอ้งเรียน  และการด าเนิน

กิจกรรมการเรียน การสอน 

  (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการ

เตรียมการเสนอผลการประเมิน 

  1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง    

เปิดโอกาสให้คณะได้ช้ีแจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิน้สุดกระบวนการตรวจประเมนิ 

    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน 

และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือ

ทักท้วง หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการ

ประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    

ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 

 

 

 

 



2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน

เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศกึษาสังเกตสถานการณจ์รงิ 

  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือ

การประกันคุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินด้วย

วาจาต่อที่ประชุมของบุคลากรของหนว่ยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของขอ้มูล 

 ทั้งนีเ้กณฑก์ารตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ชื่อหน่วยงำน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.2 ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่  1 หมู่  20 ต.คลองหนึ่ง            

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี13180 อาคารสง่เสริมการเรียนรู ้ช้ัน 3-4 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 

ในปี พ .ศ. 2554 ด้วยด าริของท่านอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ คชสิทธิ์                     

ที่ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน       

จึงมอบหมายให้ ดร .พิทยา ถกลภักดี ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       

ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตรต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมจติต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มาปฏิบัติงานเพื ่อ เตรียมการตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในปี พ .ศ .2557        

ได้เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

      ต่อมาปี  พ.ศ. 2559 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ ได้ เสนอสภามหาวิทยาลั ยในการจัดตั้ ง                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559       

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  

      คณะกรรมการได้เสนอผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเป็นระยะทุกเดือน    

ของการประชุม การด าเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ                        

รอ งอธิก ารบดี รองศาสตราจารย์ ดร .อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิของสภา

มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดยีิ่ง  

     โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และได้น าเสนอความ

พร้อมเป็นคณะฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  4/2560 วันที่  7 เมษายน พ.ศ.2560            

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตรข์ึน้เป็นหนว่ยงานภายในของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์ 

สุพรรณทัสน์ มาด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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  พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  

11/2560 วันที ่15 พฤศจกิายน 2560 

 พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   สงวนชื่อ ด ารง

ต าแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที ่5 เมษายน 2561  

1.3 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่ำนิยมองค์กร พันธกิจ  และเป้ำประสงค์ 

ปรัชญำ  : ความรู ้คู่คุณธรรม น าสร้างเสริมสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  : คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งผลิต

     บุคลากรใหม้ีความรอบรู้ ด้านสุขภาพเพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์   : ใฝ่เรยีนรู้  อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน 

เอกลักษณ์   : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ค่ำนยิมหลัก  V     :     Visionary      รอบรู้ มวีิสัยทัศน์ 

    R     :     Reform      ปรับปรุงใหด้ีขึ้นเป็นไปได้จริง 

     U     :     Unity      น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

     P     :     Public mind     จติอาสา 

     H     :     Healthy      สุขภาพกาย-ใจ ด ี

1.4 พันธกิจ 

 1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลที่มี         

ความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้น

การบูรณาการองค์ความรู้ให้สามารถน าไปแก้ปัญหาได้จริง และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถน าไปแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

 3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  

เพื่อการสรา้งสุขภาวะของท้องถิ่น  

 4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.5เป้ำประสงค์ 

 1.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีศักยภาพ

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

 3.ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนมคีวามสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น  

 4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ

ประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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1.6.โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
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1.7.รำยชื่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบรหิำรคณะ  

1.1 รำยช่ือผู้บรหิำร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยี ์ สงวนช่ือ    คณบดี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์  รองคณบดีฝ่ายงานแผน วิชาการ และระบบคุณภาพ 

3. อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

4. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์    รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

5. อาจารย์ ดร.สนิ ี สิริคูณ    ผู้ช่วยคณบดี 

6. อาจารย์ ดร.อภชิัย  คุณีพงษ์   ผู้ช่วยคณบดี 

7. อาจารย์อภเิชษฐ์  จ าเนยีรสุข   ผู้ช่วยคณบดี 

8. อาจารย์ธธิธา  เวยีงปฏิ    ผู้ช่วยคณบดี 

9. อาจารย์สุวัฒน์  ศิริแกน่ทราย   ผู้ช่วยคณบดี 

9.   นางพรทิพย ์ กุศลสริิสถาพร   หัวหน้าส านักงานคณบดี 

1.2 คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ารยี ์ สงวนชื่อ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์ กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.นิพนธ์  มานะสถติพงศ์  กรรมการ  

4. อาจารย ์ดร.ทศัพร ชูศักดิ ์   กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.สิน ี สิริคูณ    กรรมการ  

6. อาจารย ์ดร.อภิชัย คุณีพงษ์   กรรมการ 

7. อาจารยอ์ภิเชษฐ์  จ าเนยีรสุข   กรรมการ  

8. อาจารยธ์ธธิา  เวยีงปฏิ    กรรมการ 

9. อาจารยส์ุวัฒน ์ ศิรแิก่นทราย   กรรมการ 

10. นางพรทพิย ์ กุศลสิริสถาพร   กรรมการและเลขานุการ  
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1.8. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี

หลักสูตรที่เปิดสอนจ านวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชารายละเอียดดังตาราง 1  

ตำรำง 1 แสดงจ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับ

ปริญญำ 
ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่ปรับปรุง

ล่ำสุด 

วันท่ีสภำ

มหำวิทยำลัย

อนุมัติ

หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.      

ลงนำมรับทรำบ

หลักสูตร 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ 

ส.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) 

2558 5 เมษายน 

2555 

5 กุมภาพันธ์ 

2558 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

ส.บ. (การจัดการ

สถานพยาบาล) 

2557 29 เมษายน 

2557 

29 เมษายน 

2557 

1.9. จ ำนวนนักศกึษำ 

ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีจ านวนนักศึกษา ทั้งหมด จ านวน 457 คน รายละเอียดดังตาราง 2 

ตำรำง 2 แสดงจ ำนวนนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/

สำขำวชิำ 

ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม

ทั้งสิ้น ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

1.  หลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์ 

411 0 0 411 23 0 0 23 434 

2.  หลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิ ชาการจั ดการ

สถานพยาบาล 

23 0 0 23 0 0 0 0 23 

รวม 434 0 0 434 23 0 0 23 457 
ขอ้มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จากระบบงานทะเบยีน VRU 
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1.10.จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

 ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด  35  คน จ าแนก

เป็นอาจารย์ จ านวน  27  คน  (นับปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ) ลาศึกต่อ จ านวน 1 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 8 คน รายละเอียดดังตาราง 3 ตาราง 4 และ ตาราง 5 

ตำรำง  3 แสดงจ ำนวนอำจำรย์ และบุคลำกร จ ำแนกคุณวุฒิ 

ที่ อำจำรย์และบุคลำกร 
คุณวุฒ ิ(คน) รวม 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 
ตร ี โท เอก 

1 อาจารย์ - - 18 9 27 

2 บุคลากรสายสนับสนุน 1 7 - - 8 

รวมทั้งหมด 1 7 18 9 35 

ตาราง 4 แสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกต าแหนง่ทางวิชาการ 

ที่ อำจำรย์และบุคลำกร 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร

(คน) 

รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อาจารย์ 22.50 2 2 0.50 27 

รวมทั้งหมด 22.50 2 2 0.50 27 

ตาราง 5 แสดงรายชื่ออาจารย์  

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้ำงำน 
คุณวุฒิ 

จ ำนวน 

หมำยเหต ุปฏิบัต ิ

งำนจริง 

ป.

เอก 

ลำ

ศกึษำ

ต่อ 

1 นางอารีย์  สงวนชื่อ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 16 พ.ค.23 ป.โท 1.00 -  -   

2 ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค ์ รองศาสตราจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -  

3 ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช รองศาสตราจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

4 ดร.นพกร  จงวิศาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

5 ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ศาสตราจารย์ 01 ก.ค.60 ป.เอก 0.50 0.50  - ออก 1 มี.ค. 61 

6 ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์ อาจารย์ 01 เม.ย.59 ป.เอก 1.00 1.00  -   

7 ดร.สินี  ศิริคูณ อาจารย์ 0 ก.ค.59 ป.เอก 1.00 1.00  -   

8 นายนพินธ์  มานะสถิตพงศ ์ อาจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

9 ดร.กิ่งแก้ว  ขวัญข้าว อาจารย์ 13 พ.ย.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

10 ดร.อาภาพร  รุจิระเศรษฐ อาจารย์ 22 ม.ค.61 ป.เอก 0.50 0.50  -   

11 ดร.อภิชัย  คุณีพงษ ์ อาจารย์ 01 ก.พ. 59 ป.เอก 1.00 1.00  -   

12 น.ส.ลัดดาวัลย์  กงพล ี อาจารย์ 02 มี.ค. 58 ป.โท 0.50  -  - ย้ายไปคณะวิทย์ 

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้ำงำน 
คุณวุฒิ 

จ ำนวน 

หมำยเหต ุปฏิบัต ิ

งำนจริง 

ป.

เอก 

ลำ

ศกึษำ

ต่อ 

13 
น.ส.ปัทมาภรณ์  เจริญนนท ์ อาจารย์ 20 เม.ย.58 ป.โท 0.50  -   ย้ายไปคณะวิทย์ 

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 

 

14 นายกฤติเดช  มิ่งไม ้ อาจารย์ 01 ต.ค.58 ป.โท 1.00  - 1.00 ลาศึกษา ตั้งแต่ 

25 ธ.ค.60 

15 น.ส.พิชสุดา  เดชบุญ อาจารย์ 12 ต.ค.58 ป.โท 1.00  -  -  

16 น.ส.ศศิธร  ตันติเอกรัตน ์ อาจารย์ 04 ม.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

17 น.ส.นัชชา  ยันติ อาจารย์ 16 ธ.ค. 58 ป.โท 1.00  -  -   

18 นายอภิเชษฐ ์ จ าเนียรสุข อาจารย์ 04 ม.ค. 59 ป.โท 1.00  -  -   

19 น.ส.รัตนาภรณ์  อาษา อาจารย์ 04 ม.ค. 59 ป.โท 1.00  -  -   

20 น.ส.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท ์อาจารย์ 04 ม.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

21 น.ส.อภิญญา  อุตระชัย อาจารย์ 15 มี.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

22 นายกรชิ  เรืองไชย อาจารย์ 15 มี.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

23 น.ส.สุทธิกาญจน ์ มุงขุนทด อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

24 น.ส.ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

25 น.ส.ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

26 น.ส.นาตยา  ดวงประทุม อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

27 นายสุวัฒน์  ศิริแก่นทราย อาจารย์ 13 พ.ย. 60 ป.โท 1.00  -  -   

28 นางสาวมนสัว ี พานิชนอก อาจารย์ 04 ม.ค.61 ป.โท 0.50  -  -   

29 นายรพินทร์  กงแก้ว อาจารย์ 04 ม.ค.59 ป.โท 0.50  -  - ออก 3 ม.ค. 61 

30 น.ส.วิมลรัตน์  ถนอมศรเีดชชัย อาจารย์ 01 ก.พ.59 ป.โท -  -  - ออก 1 ต.ค. 60 

31 นายสิทธิโชค  หายโสก อาจารย์ 16 ธ.ค.58 ป.โท -  -  - ออก 1 ก.ย. 60 

32 น.ส.จีรภัทร์  อัฐฐศิิลป์เวท อาจารย์   05 ม.ค.54 ป.โท -  -  - ออก 31 ธ.ค. 60 

33 น.ส.ชฎาภรณ์  กลิ่นกหุลาบ อาจารย์ 01 ต.ค.58 ป.โท -  -  - ออก 1 ต.ค. 60 

34 น.ส.เนตรนภา  สาสังข ์ อาจารย์ 15 มึ.ค.59 ป.โท -  -  - ออก 1 ธ.ค. 60 

35 น.ส.อังคณาพร  สอนง่าย อาจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก -  -  - ออก 1 ธ.ค. 60 

36 น.ส.ภาชิน ี โอภาษี อาจารย์ 02 มี.ค.58 ป.โท 0.50  -  - ออก 1 มี.ค. 61 

37 นายเมธี  สุทธศิลป ์ อาจารย์ 01 เม.ย.59 ป.โท 0.50  -  - ออก  8 มี.ค. 61 

38 นายภุชงค ์ อนิทร์ชัย อาจารย์ 01 มิ.ย.61 ป.โท -  -  -  
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1.11 .ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 

งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2560-2561 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงาน

ตามภารกิจ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,766,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จ าแนกเป็น

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน  1,652,800   บาท และงบประมาณรายได้ 3,113,200 บาท รายละเอียดดัง

ตาราง 6 

ตำรำง 6 แสดงจ ำนวนงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2560 - 2561 

งบประมำณ จ ำนวนเงนิ (หน่วย : บำท) 

ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 

งบประมาณแผ่นดิน 2,510,000.0 1,652,800.00 

งบประมาณรายได้ บ.กศ. กศ.ปช. 2,042,400.00 3,113,200.00 

รวม 4,552,400.00 4,766,000.00 

 

1.12. อำคำรสถำนที่ 

อาคารสถานที่จดับรกิารการเรยีนการสอน และบริหารจดัการของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ตั้งอยู่ ช้ัน 3  ช้ัน 

4 และชั้น 5 อาคารสง่เสรมิการเรยีนรู ้(สสร.) รายละเอยีดดังตาราง 7 

ตำรำงท่ี 7 แสดงรำยละเอียดอำคำรสถำนที่ 

รำยละเอียด ห้อง/ชั้น 

ส านักงานคณบด ี ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปรญิญาโท ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปรญิญาตร ี ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการปฐมพยาบาล พรอ้มอุปกรณ ์  401 ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการกายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา) 402 ช้ัน 4 

ห้องประชมุกลุม่ยอ่ยส าหรับนกัศึกษา  403 ช้ัน 4 

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 503 ช้ัน 5 

ห้องเรียน ช้ัน 4 และชั้น 5 
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1.13.ผลกำรด ำเนนิงำนตำมข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรงุ จำกผลประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร  ผลกำรด ำเนนิงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

เร่งรัดในการเพิ่มอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิ ป.เอก และ/หรืออาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจ้างผู้

เกษียณที่มีคุณสมบัติเป็นการช่ัวคราว 

3-5 ป ี

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีแผนในการส่งเสรมิสนับสนนุ

ให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก และส่งเสรมิสนับสนุน

ให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการเพื่อขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 

1.ด าเนินการเปิดรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

เพิ่มขึ้นเป็น 9 คน และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 

4.5 คน 

2. มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน ดังนี ้

อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ อาจารย์        

อภิเชษฐ์  จ าเนียรสุข และอาจารย์สุทธิกาญจน์  มุงขุนทด 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ โดยให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนผลงาน

วิชาการ จ านวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  และ

อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  

สรา้งเครือข่ายกับศิษย์เก่าเพื่อร่วมกัน

พัฒนาคณะ 

 คณะด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรม

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 

2561 โดยมีศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้ คณะได้

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลศิษย์

เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผน/กิจกรรม รวมทั้งประเมิน

ความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนโดยการจัดตั้งในรูปของกรรมการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วน

รว่มในการด าเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้ 

 1. นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดตั้ง

องค์การนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการท าหน้าที่

ประสานความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เป็น

สื่อกลางในการติดต่อประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็น

ผ่านองคก์ารนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  2. คณะฯ จัดท าแผนจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม        

ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร  ผลกำรด ำเนนิงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2560        

ณ  ห้ อ งป ระ ชุม  504  ช้ัน  5  คณ ะสาธารณ สุ ขศ าสต ร์                

ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์ที่รับผดิชอบงาน

กจิการนักศึกษาและตัวแทนจากองคก์ารนักศึกษา  

 3.ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาฯ มีกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน  39 

กจิกรรม  

 4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จ

ระดับกิจกรรม และระดับแผน คิดเป็นร้อยละ 99.30  จากที่

ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 80  พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการ

พิจารณา 

ในการด าเนินงานทุกประเภทควรมีการ

บันทึกผลการด าเนินงาน สรุปผล 

ตรวจสอบขั้นตอนการท างานและ

รายงานให้ผู้บริหาร/กรรมการประจ า

คณะรับทราบ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงาน และสรุปผล ตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกโครงการ/

กิจกรรม ผ่านระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการ

และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) รวมถึง

รายงานให้ผูบ้รหิารทราบ 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

1.น าผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการ

บรกิารวชิาการ/การเรียนการสอน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าผลงานวิจัยมาบูรณาการ

กับการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 

2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการน าผลงานวิจัยมาบูรณา

การกับการบริการวิชาการ /การเรียนการสอนในรายวิชาวิจัย

ทางสาธารณสุข โดยอาจารย์กฤติเดช  มิ่งไม้ และรายวิชาการ

วัดและประเมินผลทางสาธารณสุข โดยอาจารย์พิชสุดา         

เดชบุญ 

 

2.สรา้งเครอืข่ายในการตีพมิพ์/

น าเสนอผลงานทีม่ีค่าน้ าหนักสูง 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีเครอืข่ายในการตีพิมพ/์

น าเสนอผลงาน ดงันี ้สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งชาต ิและสภา

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

ขยายพืน้ที่บริการวิชาการเพิ่มขึน้ 

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ก าหนดพืน้ที่และวางแผนการ

จัดกจิกรรมการให้บริการวิชาการแกส่ังคมจ านวน 3 แห่ง ดงันี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลเชียงรากน้อยในการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

2. การส่งเสรมิสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยส าหรับ

ผู้สูงอายุในต าบลสวนพรกิไทย 

3. การอบรมเชงิปฏิบัติการการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐาน (CPR) 

ส าหรับอาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) หมู่ที่ 8 ต าบล

คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ี

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรมีการด าเนินการตดิตามแผนด้าน 

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเป็น 

ลายลักษณอ์ักษร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการติดตามแผนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมและสรุปผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงาน

การติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (VRU 

Projects Monitoring System)  

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของ

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ

โอกาสในการแขง่ขัน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินทีร่วมถงึได้ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุม้ค่า

ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต

บัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

การตรวจสอบคุณภาพในการ

ด าเนินการรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) การประเมินคุณภาพในด้านการ

จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 

(Improvement Plan) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์วางแผนการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ โดยก าหนดให้มีติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ 2 ครั้ง/ปี คือ ภาคการศึกษาที่  1/2560 และภาค

การศึกษาที่  2/2560 และมีการรายงานผลการติดตามการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพ ตามข้อ 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ เมื่ อวันที่  2 1 กุมภาพันธ์  2561  และวันที่  4 

กรกฎาคม 2561 

ควรสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ด าเนินการจัดโครงการอบรม           

เชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ให้กับอาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 14 มินาคม 2561 
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บทที่ 2  

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน

ตนเอง (SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2560 ทั้งหมด จ านวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา

และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุก

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด โดยมีผลการ

ประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี ้ 

ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ คะแนนกำรประเมนิ 

ระดับปรญิญาตร ี

1. สาธารณสุขศาสตร ์ 3.30 

2. การจัดการสถานพยาบาล 3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  ค่าเฉลี่ย 3.51  

ผลการประเมิน : 

ค่าเฉลี่ย 3.26 

ผลการประเมิน : 

ค่าเฉลี่ย 3.26 

คะแนนการ

ประเมินตนเอง  

:  3.26 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : .3.26 คะแนน   

การบรรลุ

เป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอก 

ข้อค้นพบ  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

(รวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 27 คน  มีอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 9 คน   

วิธีกำรค ำนวณ  :  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

9 X 

100 
= ร้อยละ 33.33 

27 

  

เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

33.33 
X 5 = 4.16 คะแนน 

40 

 ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 27 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวฒุปิริญญาเอก 9 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีณุวุฒปิริญญาเอก 33.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 30 

ผลการประเมิน :  

ร้อยละ 33.33 

ผลการประเมิน :  

ร้อยละ 33.33 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

: 4.16 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 4.16 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

  บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ข้อค้นพบ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลา

ศกึษาต่อ) จ านวน 27 คน  มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการจ านวน 4.50 คน   

วิธีกำรค ำนวณ  :  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

4.50 X 

100 
= ร้อยละ16.67 

27 

  

เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

16.67 
X 5 = 1.39 คะแนน 

60 

 ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

อาจารย์ประจ าทัง้หมด รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและ

ลาศกึษาตอ่ 
27 

อาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 22.50 

อาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหน่งผศ. 2 

อาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหน่งรศ. 2 

อาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหน่ง ศ. 0.50 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 42.15 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 16.67 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 16.67 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  1.39 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 1.39 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 :  16 

 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

1.4 จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทยีบเท่ำต่อจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำ 

ข้อค้นพบ  มีผลการด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 136.33 

เท่ากับ 0.00 คะแนน 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1.จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) 

ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
510.47 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท้ังท่ี

ปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่)  
27 

3.สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่

จ านวนอาจารย์ประจ า (1) ÷ (2) 
18.91 : 1 

4.สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
8 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 10 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 136.33 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 136.33 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  0.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 0.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 :  17 

 

ตัวบ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัว

บ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

1.5 กำรบรกิำรนักศกึษำระดับปริญญำตรี 

ข้อค้นพบ ด าเนนิการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้

ชีวติแก่นักศึกษาในคณะ 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศกึษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน

เมือ่ส าเร็จการศกึษาแก่นักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 5. มีน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง

พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

:6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 

 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 :  18 

 

ตัวบ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัว

บ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

1.6 กิจกรรมนักศกึษำระดับปริญญำตรี 

ข้อค้นพบ ด าเนนิการได้  6 ข้อดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะโดยใหน้ักศกึษามีสว่นร่วมในการ

จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้

ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหง่ชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มกีารประเมินผล

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอื

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 6  ข้อ 

ผลการประเมิน 

: 6  ขอ้ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00  คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 :  19 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัว

บ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย

หรอืงำนสร้ำงสรรค ์

ข้อค้นพบ ด าเนนิการได้ 5 ข้อ (ข้อ 1-5 ) ดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                   

- หอ้งปฏิบัติการหรอืหอ้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 

หรอืหนว่ยวิจัย หรอืศูนย์เครื่องมอืหรอืศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ

วิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

 - สิ่ งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ     

 - กิจรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ

หรอืศาสตราจารย์รับเชญิ(visiting professor)  

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรอืการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

: 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 :  20 

 

ตัวบ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัว

บ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี

การสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์

และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคด์ีเด่น 

 6. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์

ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 :  21 

 

ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

2.2 เงนิสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ข้อค้นพบ คณะได้รับเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรอืงาน

สรา้งสรรคจ์ากภายใน จ านวน 118,000 บาท ภายนอก 

จ านวน 0 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 118,000บาท มี

อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นบัรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 26 

คน  

ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1. จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภำยในสถำบัน 
118,000 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 118,000 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภำยนอกสถำบนั 
- 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ (ไม่นับ

รวมผู้ลาศกึษาตอ่) 
26 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 26 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อ 1 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
 

ค่าเป้าหมาย 

: ค่าเฉลี่ย 5.00 

ผลการประเมิน  

: ค่าเฉลี่ย 

4,538.46 

ผลการประเมิน 

 : ค่าเฉลี่ย 

4,538.46 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  0.45 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 0.45 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

ข้อค้นพบ  

คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์   มีผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ า จ านวน 42 เร่ือง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 

จ านวน 17 เร่ือง ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 14  เร่ือง ค่าน้ าหนัก 

0.80 จ านวน 11 เร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 20.60 คิดเป็นร้อยละ 

76.30  

ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้

ลาศึกษาต่อ) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
26 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาตอ่ 1 

บทควำมวจิัยหรือบทควำมวชิำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.2) 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 17 

บทควำมวจิัยหรือบทควำมวชิำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.6) 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 14 

บทควำมวจิัยหรือบทควำมวชิำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำว่ำ

ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำร

เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ

สถำบันอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ

แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีมิพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1(0.8) 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 11 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ค่าเฉลี่ย 5.00 

ผลการประเมิน  

: ค่าเฉลี่ย 5.00  

ผลการประเมิน 

 : ค่าเฉลี่ย 5.00  

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

สรุป 

ค่ำน้ ำหนัก 

(1) 

จ ำนวน (ชิ้น) 

(2) 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนัก 

(1) x (2) 

ผลงำนทำงวิชำกำร 

0.20 17 3.40 

0.40 - - 

0.60 14 8.40 

0.80 11 8.80 

1.00 - - 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

0.20 - - 

0.40 - - 

0.60 - - 

0.80 - - 

1.00 - - 

รวม 42 20.60 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวชิำกำร 

ตัวบ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิผลกำรประเมนิแต่ละตัว

บ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

3.1 กำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคม  

ข้อค้นพบ ด าเนนิการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด

ตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า

คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี

การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 

หรอืสังคม 

  3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

อย่างนอ้ยต้องมโีครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแก่สั งคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน

หรอืพัฒนาการให้บริการวชิาการสังคม 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่

สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

: 5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

  บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 
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 องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน

คณะกรรมกำร 

4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อค้นพบ ด าเนนิการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

 1. ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม   

 2 . จั ด ท าแผน ด้ านท านุ บ า รุ งศิ ล ป ะแล ะ

วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 3. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 4 . ป ระเมิ นความส า เร็ จตามตั วบ่ ง ชี้ ที่ วั ด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ

และวัฒ นธรรมและมีผลงานเป็ นที่ ยอมรับ ใน

ระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

: 5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมนิ

คณะกรรมกำร 

5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่ อกำรก ำกับติดตำม

ผ ลลั พ ธ์ ต ำม พั น ธกิ จ  ก ลุ่ ม ส ถ ำบั น  แ ล ะ

เอกลักษณ์ของคณะ  

ข้อค้นพบ ด าเนนิการได้ 7 ข้อ ดังนี้ 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 

โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้อง

กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงนิและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อใหบ้รรลุผลตามตัวบ่งชี้

และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ริหาร

ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่

ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแข่งขัน 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็น

ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง

ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มอียู่ในตัว

บุคคล ทักษะของผู้มปีระสบการณต์รง และแหล่ง

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 7 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 7 ข้อ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00  คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00  คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมนิ

คณะกรรมกำร 

เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้านการ

วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิ 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ

การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การ

ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพิ่มเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมนิ

คณะกรรมกำร 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้6 ข้อ ดงันี ้

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ

ประกันคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองคป์ระกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้

เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศึกษา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหลักสตูรให้เกดิผลตามองคป์ระกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา

ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 5 . น าผลการประเมิ นและข้อ เสนอแนะจาก

กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

: 5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 
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บทที่ 3 

สรุปกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

2.1 ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี ้
เป้ำ 

หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมนิ  

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่

ย 3.51  

6.51 
= 3.26 คะแนน 

ไมบ่รรลุ 3.26 คะแนน 

2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 

30 

9 

X100 = 33.33 % 

บรรลุ 4.17  คะแนน 

27 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 

42.15 

4.50 

X100 = 16.67 % 

ไมบ่รรลุ 1.39 คะแนน 

27 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน

นักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่

จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ

10 

510.47 

X100 = 136.33 % 

ไมบ่รรลุ 0.00 คะแนน 

27 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5.00  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมนิรำยองคป์ระกอบที่ 1 กำรผลิตบณัฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.14 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ

กลไกการบริหารและพัฒนา

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 

5 ข้อ (ข้อ 1-5) ไมบ่รรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน

งานวจิัยงานสร้างสรรค ์

คา่เฉลี่ย 

5.00 
ค่าเฉลี่ย 0.45 ไมบ่รรลุ 0.45 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้
เป้ำ 

หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมนิ  

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน

วชิาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 

คา่เฉลี่ย 

5.00 
ค่าเฉลี่ย 5.00 บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมนิรำยองคป์ระกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

3.15 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมนิรำยองคป์ระกอบที่ 3 กำรบรกิำรวชิำกำร 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมนิรำยองคป์ระกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการก ากับ

ตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์

ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ (ข้อ 1-7) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมนิรำยองคป์ระกอบที่ 5 กำรบรหิำรจัดกำร 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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2.2 ตำรำง 2 วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำร

ประเมิน I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลติบณัฑิต 6 1.85 5.00 3.26 3.14 พอใช้ 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจัย 3 0.45 4.00 5.00 3.15 พอใช้ 

องคป์ระกอบที่ 3 บรกิารวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดมีาก 

รวม 13 1.50 4.86 4.13 3.71 ดี 

ผลกำรประเมิน 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ดีมำก ดี 

 

 

 
 

ผลกำรประเมิน  

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

การให้บริการนักศึกษา 1.การให้บริการแก่นักศึกษาหรือศิษย์ เก่าควรมี

กิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้าน

วิชาการ เช่น เทคนิคการบริหารงานในยุค 4.0 ,การใช้ 

Social media ในการท างาน 

2. ควรมีนั กแนะแนวมืออาชีพ ให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษานอกเหนอืไปจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่

นักศึกษาไม่สะดวกจะคุยกับอาจารย์ปรึกษา 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวจิัย 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 อาจารย์มีการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและตีพิมพ์ในวารสารที่

อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติเป็นจ านวนมาก 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านน าผลงานไปตีพิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น หรือไปน าเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1.อาจารย์ยังไม่มีการสร้างผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ไปยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก 

2.เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมี

น้อย 

1. ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่สามารถน าไปยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

เชน่ สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรได้ 

2.ควรมีการวางแผนและส่งเสริมใหอ้าจารย์ขอทุนวิจัย

ทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวชิำกำร 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1.มีการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาชุมชนได้

อย่างชัดเจน 

2.มโีครงการบริการวิชาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้ 

1.ควรมีการติดตามการน าผลการบริการวิชาการไปใช้

ประโยชน์กับชุมชนให้เห็นสภาพจริง เช่น การเยี่ยม

บ้าน เพื่อน ามาผลมาปรับปรุงตอ่ไป 

2. ควรมีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ

นักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

โครงการบริการวิชาการควรจัดท าในรูปแบบ

พันธกิจสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็ง ยั่งยืน 

ควรเลือกชุมชนที่สามารถจะพัฒนาคุณภาพให้ได้ตาม

เป้าหมายใหเ้ป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 

องค์ประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

แผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  1.ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะใน

ด้านการก าหนดโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ

ค่าเป้าหมาย และการจัดกิจกรรม 

2 .ใน ก ารป ระ เมิ น โค รงก ารค วรป ระ เมิ น ต าม

วัตถุประสงค์ของโครงการและควรน าผลการประเมิน

ม า วิ เค ร า ะห์ เพื่ อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง โค ร งก า ร ใน

ปีงบประมาณต่อไป  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1.ผูบ้ริหาร คณาจารย์มคีวามมุง่มั่น ตัง้ใจในการ

พัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตรส์ู่การเป็นคณะ

สาธารณสุขศาสตรช้ั์นน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.การประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไก

การด าเนินงานและการปรับปรุงจนท าให้ผลการ

ประเมินดขีึน้เมื่อเทียบเคียงกับผลการประเมินในรอบ

ปีที่ผา่นมา 

- 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

การบริหารความเสี่ยง ควบคุม ก ากับ ตดิตามการด าเนนิงานบริหาร

ความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุกประเด็น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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ภำคผนวก 
- ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

- ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2560 

- ภาพประกอบ 
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ภำพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกจิกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560  

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 


