
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2562 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

รายงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 



คำนำ 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์  เป็นผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สอดคล้องกับบริบทด้านคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของ

คณะให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีจำนวนองค์ประกอบตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวมทั้ งสิ้น 5 

องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งช้ี 

 คณะผู้ประเมินฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

ประจำปีการศกึษา 2562 

วันที ่ 1  กรกฎาคม 2563 
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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
ในปีการศึกษา 2562  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน จำนวน 5 

หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  482 คน 

จำแนกเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 428 คน  ภาคพิเศษ จำนวน 54 คน  มีอาจารย์และบุคลากร

รวมทั้งสิน้ 37 คน จำแนกเป็นอาจารย์ (นับปฏิบัติงานจริงไม่รวมศกึษาต่อ)  25 คน  อาจารย์ทีล่าศกึษา

ต่อ จำนวน 4 คน และมบีุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 8 คน  

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 

และผลผลิต/ผลลัพธ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน        

ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จำนวน 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 

2562 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.30  ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมนิ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 ผลลพัธ์ผู้เรยีน 6 3.17 5.00 2.59 3.59 ด ี

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวตักรรม 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 4.00 4.50 ด ี

องค์ประกอบที่ 4 ศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 - 4.00 - 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 บรหิารจัดการ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 15 3.17 4.88 3.84 4.30 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ดีมาก ด ี   

 

 

 



 

จุดเด่น/แนวทางเสริม /จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

จุดเด่น/แนวทางเสริม   

 1. นักศึกษามีความเข้าใจชัดเจนในอัตลักษณ์ 

2. มีระบบการดูแลสนับสนุนในการทำวิทยานพินธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ดี 

3. อาจารย์มีศักยภาพในการตพีิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

4. มีกิจกรรมบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

5. คณะมีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่หลากหลาย 

6. คณะมกีารกำหนดค่านิยมหลักเพื่อใหเ้กิดการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี 

7. มีการจัดการความรู้ที่มปีระเด็นตามยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข /ข้อเสนอแนะ 

 1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศกึษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

2. การพัฒนางานวิจัยที่สร้างนวัตตกรรรม อาจารย์ควรพิจารณาการทำวิจัยที่สร้างนวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยสร้างนวัตกรรม 4 รูปแบบ ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมด้านบริการ นวัตกรรมด้านกระบวนการผลติ และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ 

3. การประเมินผลการดำเนินการบันทึกข้อตกลงกับชุมชนเป้าหมาย คณะควรทบทวนแนว

ทางการประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มเป้าหมายใหม้ีความเฉพาะเจาะจงเพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนนิงานในอนาคต 

4. การจัดการความเสี่ยงคณะควรกำกับติดตามการดำเนินการให้มีความเสี่ยงลดลงในทุก

ประเด็นความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

…………………………………………………………………..   

(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

((รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 

กรรมการ 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

(อาจารย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

………………………………………………………………….. 

(นางสาวพัชรพร  เรียงวงษ์) 

ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิธีการประเมิน  

          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 

 1.1) การดำเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกำหนดวันประเมิน ในวันที่             

1 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เพื่อร่วมกัน

วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) กำหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน 

มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

1.2) การดำเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ประจำเพื่อแนะนำคณะกรรมการตรวจประเมิน                 

แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดำเนนิงานของคณะ 

  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดี ประธาน

หลักสูตร ผูแ้ทนอาจารยป์ระจำหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศษิย์เก่า ฯลฯ  

  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ

จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานของตัวบ่งชี้ 

  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการ

ดำเนนิกิจกรรมการเรยีน การสอน 

  (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการ

เตรียมการเสนอผลการประเมิน 

  1.3) การดำเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง    

เปิดโอกาสให้คณะได้ช้ีแจง ทำความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิน้สุดกระบวนการตรวจประเมนิ 

    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการ

ประเมิน และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความ

ถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้นคณะกรรมการผูป้ระเมินทำการปรับปรุงแก้ไข และจัดทำเอกสารเสนอ

ผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์    ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนนิการต่อไป 

 



 

 

 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง และศกึษาสังเกตสถานการณ์จริง 

  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคำอธิบายของ

คู่มือการประกันคุณภาพ (2) การนำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการ

ประเมินดว้ยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

 ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากำหนด 
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บทที่ 1 บทนำ 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.2 ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่  1 หมู่  20 ต.คลองหนึ่ง            

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

1.3 ประวัตคิวามเป็นมา 

ในปี พ .ศ. 2554 ด้วยดำริของท่านอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ คชสิทธิ์                     

ที่ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน       

จึงมอบหมายให้ ดร .พิทยา ถกลภักดี ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       

ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตรต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมจติต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มาปฏิบัติงานเพื ่อ เตรียมการตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 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       

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  

      คณะกรรมการได้เสนอผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเป็นระยะทุกเดือน    

ของการประชุม การดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ                        

รอ งอธิก ารบ ดี  รองศาสตราจารย์ ดร .อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู ้ทรงคุณ วุฒ ิของสภา

มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง  

     โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และได้นำเสนอความ

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

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ 

สุพรรณทัสน์ มาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

  พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

11/2560 วันที ่15 พฤศจกิายน 2560 

 พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   สงวนชื่อ ดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที ่5 เมษายน 2561  

 พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยได้รับอนุมัติให้เปิด

หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที ่1 พฤศจกิายน 2561 
  

 2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ  และเป้าประสงค ์

ปรัชญา 

 ความรู ้คู่คุณธรรม นำสร้างเสริมสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งผลติบุคลากรใหม้ีความรอบรู้ 

 ด้านสุขภาพเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  

 ใฝ่เรียนรู้  อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน 

เอกลักษณ์  

 สรา้งเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมหลัก 

   V     :     Visionary      รอบรู ้มีวสิยัทัศน ์

  R     :     Reform      ปรับปรุงให้ดีขึน้เปน็ไปได้จริง 

   U     :     Unity      น้ำหนึง่ใจเดียวกัน 

   P     :     Public mind     จิตอาสา 

   H     :     Healthy      สุขภาพกาย-ใจ ด ี

 พันธกจิ 

 1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลที่มี          

ความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้น

การบูรณาการองค์ความรูใ้ห้สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถนำไปแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ 
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 3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  

เพื่อการสรา้งสขุภาวะของท้องถิ่น  

 4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เป้าประสงค ์

 1.บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรยีนรูต้ลอดชีวติมีศักยภาพสอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ 

 2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

 3.ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้  

 4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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3.โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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4.รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบรหิารคณะ  
 

 

 

 

 ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 
คณบดี 

 

   
รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์

รองคณบดี 

อ.ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร 
รองคณบดี 

อ.ธธิธา  เวียงปฏ ิ
รองคณบดี 

   
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

ผู้ช่วยคณบดี 

อ.เจยีระไน ปฐมโรจน์สกุล 
ผู้ช่วยคณบด ี

อ.ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดี 

   
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

ผู้ช่วยคณบดี 

อ.ศศวิิมล จันทร์มาล ี
ผู้ช่วยคณบดี 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
ผู้ช่วยคณบดี 

   
อ.สุทธิดา  แก้งมงุคุณ 

ผู้ช่วยคณบดี 
อ.อภิญญา  อุตระชัย 

ผู้ช่วยคณบดี 
ผศ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 

ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการ

สถานพยาบาล 

 

 

 

 นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร 
หัวหน้าสำนักงานคณบด ี
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5. หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มีหลักสูตรที่เปิดสอน รายละเอียดดังตาราง 1  

ตาราง 1 แสดงจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2562 

ระดับ

ปริญญา 
ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่ปรับปรุง

ล่าสดุ 

วันท่ีสภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.      

ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

โท สาธารณสุขศาสตร   

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ 

ส.ม.(การจัดการระบ

สุขภาพ) 

2561 7 ธันวาคม 

2560 

29 ตุลาคม 

2562 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ 

ส.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) 

2558 5 เมษายน 

2555 

5 กุมภาพันธ์ 

2558 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

ส.บ. (การจัดการ

สถานพยาบาล) 

2562 1 

พฤศจิกายน 

2561 

14 ธันวาคม 

2562 

ตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

วท.บ.อนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

2562 1 

พฤศจิกายน 

2561 

21 กรกฎาคม 

2562 

6. จำนวนนักศกึษา 

ปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา ทั้งหมด จำนวน   482   คน รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

ที่ 
ชื่อหลักสูตร/

สาขาวิชา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ทั้งสิ้น ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

1.  ส .ม .ส า ข า วิ ช า ก า ร

จัดการระบบสุขภาพ 

- 9 - 9 - 6 - 6 15 

2.  ส.บ.สาขาวชิา 

สาธารณสุขศาสตร์ 

338 - - 338 48 - - 48 386 

3.  ส.บ.สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

64 - - 64 - - - - 64 

4.  วท.บ.สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

17- - - 17 - - - - 17 

รวม 419 9 - 428 - 6 - 54 482 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
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7.จำนวนอาจารย์และบุคลากร 

  ปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด   37   คน 

จำแนกเป็นอาจารย์ จำนวน   25  คน (นับปฏิบัติงานจริงไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ) ลาศึกต่อ จำนวน  4  

คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน   8  คน รายละเอียดดังตาราง 3 ตาราง 4 และ ตาราง 5 

ตาราง  3 แสดงจำนวนอาจารย์ และบุคลากร จำแนกคุณวุฒิ 

ที่ อาจารย์และบุคลากร 
คุณวุฒิ (คน) รวม 

ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ตร ี โท เอก 

1 อาจารย์ - - 21 8 29 

2 บุคลากรสายสนับสนุน 1 7 - - 8 

รวมทั้งหมด 1 7 21 8 37 

ตาราง 4 แสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่ อาจารย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ(คน) รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อาจารย ์ 22 5 2 - 29 

รวมทั้งหมด 22 5 2 - 29 

ตาราง 5 แสดงรายชื่ออาจารย์  

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้างาน 
คุณวุฒิ 

จำนวน 

หมายเหตุ ปฏิบัต ิ

งานจริง 

ป.

เอก 

ลา

ศกึษา

ต่อ 

1 ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค ์ รองศาสตราจารย์ 02102560 ป.เอก 1 1 -   

2 ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช รองศาสตราจารย์ 02102560 ป.เอก 1 1 -   

3 ดร.นพกร  จงวิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02102560 ป.เอก 1 1 -   

4 นางอารีย์  สงวนชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16052523 ป.โท 1 - -   

5 ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01042559 ป.เอก 1 1 -   

6 ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01022559 ป.เอก 1 1 -  

7 ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี อาจารย์ 01082561 ป.เอก 1 1 -   

8 นายปัณณทัต  ตันธนปัญญากร อาจารย์ 01102558 ป.โท 1 - -  

9 น.ส.พิชสุดา  เดชบญุ อาจารย์ 12102558 ป.โท - - 1 ลาศึกษาต้ังแต่ 

14 ส.ค. 61 

10 น.ส.ศศิธร  ตันติเอกรัตน ์ อาจารย์ 04012559 ป.โท 1 - -   

11 น.ส.นัชชา  ยันติ 

 

อาจารย์ 16122558 ป.โท 1 - - 
  

12 นายอภิเชษฐ ์ จำเนียรสุข อาจารย์ 04012559 ป.โท - - 1 ลาศึกษาต้ังแต่ 

14 ส.ค. 61 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้างาน 
คุณวุฒิ 

จำนวน 

หมายเหตุ ปฏิบัต ิ

งานจริง 

ป.

เอก 

ลา

ศกึษา

ต่อ 

13 น.ส.รัตนาภรณ์  อาษา อาจารย์ 04012559 ป.โท - - 1 ลาศึกษาต้ังแต่ 

6 ม.ค.63 

14 น.ส.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท ์ อาจารย์ 04012559 ป.โท 1 - -   

15 น.ส.อภิญญา  อุตระชัย อาจารย์ 15032559 ป.โท 1 - -   

16 นายกรชิ  เรืองไชย อาจารย์ 15032559 ป.โท 1 - -   

17 น.ส.สุทธิกาญจน์  มงุขุนทด อาจารย์ 01072559 ป.โท - - 1 ลาศึกษาต้ังแต่ 

6 ส.ค. 61 

18 น.ส.ธธิธา  เวียงปฏ ิ อาจารย์ 01072559 ป.โท 1 - -   

19 น.ส.ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ อาจารย์ 01072559 ป.โท 1 - -   

20 น.ส.นาตยา  ดวงประทุม อาจารย์ 01072559 ป.โท 1 - -   

21 นายเจียระไน  ปฐมโรจน์สกุล อาจารย์ 02012562 ป.โท 1 - -  

22 น.ส.สุทธิดา  แก้วมงุคุณ อาจารย์ 14012562 ป.โท 1 - -  

23 นางจันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย อาจารย์ 14012562 ป.โท 1 - -  

24 น.ส.ศศิวมิล  จันทร์มาล ี อาจารย์ 04062562 ป.โท 1 - -  

25 นายสุกฤษฎิ์  ใจจำนงค ์ อาจารย์ 16102562 ป.โท 1 - -  

26 น.ส.นิโลบล มาอุ่น อาจารย์ 16102562 ป.โท 1 - -  

27 น.ส.นลพรรณ  ขันติกุลานนท ์ อาจารย์ 12112562 ป.โท 1 - -  

28 ดร.อรอนงค์  บุรเีลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02012563 ป.เอก 1 - -  

29 ดร.นภัสรัญชน์  ฤกษเ์รืองฤทธิ ์ อาจารย์ 02012563 ป.เอก 1 - -  

8.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562-2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตาม

ภารกิจ เป็นจำนวนทั้งสิน้ 5,586,120.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งรอ้ยยี่สิบบาทถ้วน) จำแนก

เป็นงบประมาณแผ่นดิน  จำนวน  11,283,100.00บาท และงบประมาณรายได้  4,303,020.00 บาท 

รายละเอียดดังตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงจำนวนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2563 

งบประมาณ จำนวนเงนิ (หน่วย : บาท) 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณแผ่นดิน 1,849,850.00 1,283,100.00 

งบประมาณรายได้ บ.กศ. กศ.ปช. 3,510,450.00 4,303,020.00 

รวม 5,360,300.00 5,586,120.00 

 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า     12 

9. อาคารสถานที่ 

อาคารสถานที่จดับรกิารการเรยีนการสอน และบริหารจดัการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ ช้ัน 3  ช้ัน 4 

และชั้น 5 อาคารส่งเสรมิการเรียนรู ้(สสร.) รายละเอยีดดังตาราง 7 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่ 

รายละเอียด ห้อง/ชั้น 

สำนักงานคณบด ี ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปริญญาโท ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปริญญาตร ี ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการปฐมพยาบาล พรอ้มอุปกรณ์   401 ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการกายวภิาคศาสตร์และสรรีวทิยา) 402 ช้ัน 4 

ห้องประชุมกลุม่ยอ่ยสำหรับนกัศึกษา  403 ช้ัน 4 

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์  503 ช้ัน 5 

ห้องเรียน ช้ัน 4 และชั้น 5 
 

10.ผลการดำเนินงานตามขอ้เสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดำเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 ควรทบทวนแผนและทิศทางการ

ดำเนินงานของคณะในการปรับปรุงค่า 

FTES ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

คณะฯ ควบคุมกระบวนการสรรหาอาจารย์ เพื่อทดแทน

อัตรากำลังที่ขาด อันเนื่องมาจากการลาออกและลาศึกษาต่อ

ของอาจารย์ประจำ ให้อยู่ในกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัย

กำหนด และอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดของ สกอ. 

 

 

1.2 ควรจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ

เพื่ อ ส าม ารถน ำใช้ป ระ โยชน์ ในการ

ดำเนินการด้านต่างๆ 

ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าใน

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และเก็บทาง e-mail 

,google form 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

2 .1  ค ว ร ส นั บ ส นุ น อ า จ า ร ย์ ที่ มี

ประสบการณ์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกเป็นพี่เลี้ยงให้อาจารย์ท่านอื่นๆ 

ในการขอทุนวิจัย 

 

1. คณะฯ จัดเตรียมแผนในการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่โดย 

จัดเตรียม “กระบวนการขอทุนวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ โดย

อาจารย์พี่เลี้ยงวิจัย” ซึ่งจะสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์

ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นพี่เลี้ยงให้อาจารย์ท่าน

อื่นๆ ในการขอทุนวิจัย 

2. คณะฯ จัดให้มี “กิจกรรมพัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย” เพื่อให้

คณาจารย์มีความสามารถในการเขียนโครงการขอทุนวิจัยตาม

โจทย์ของแหล่งทุนวิจัย 

2.2 ควรยกระดับการตีพิมพ์ เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์จาก

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมเป็นการ

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในเกณฑ์การขอ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

1. คณะฯ จัดเตรยีมแนวทางในการสร้างแรงจงูใจในการให้

รางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในเกณฑ์การขอ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 

2. คณะฯ จัดใหม้ี “กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำ

ผลงานวิจัยของอาจารย์” เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการ

สรา้งผลงานทางวิชาการทีม่ีศกัยภาพที่จะตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่

ในเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1 ควรมีการประเมินโครงการบริการ

วิชาการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 

ควรอธิบายเครื่องมือ หรือวิธีการ และผล

ที่ได้จากการประเมินให้ชัดเจน 

 

คณะฯ ดำเนินการกำหนดแนวทางการประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยให้ผู้รับผิดชอบ

โครงการสรุปผลโครงการนั้นๆ  ต่อคณะกรรมการพันธกิจ

สั มพั น ธ์ แล ะบริก ารวิ ชาการแก่ สั งค มของคณ ะฯ แล ะ

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 การประเมินโครงการการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมควรมีการประเมิน

ตามวัตถุประสงค์ 

 

คณะฯ ดำเนินการกำหนดแนวทางการประเมินผลโครงการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยให้

ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลโครงการนั้นๆ ต่อคณะกรรมการ

ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และคณะกรรมการบรหิารคณะ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5.1 การกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

1.คณะฯ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ

คณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนใน

การปรับปรุงคุณภาพ  

2.คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ทำ

หน้าที่กำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการดำเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และรายงานคณะกรรมการ

บริหารคณะทุกเดือน สำหรับระดับหลักสูตรได้มอบหมายให้

ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับติดตาม รายงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร  

5.2 การกำกับติดตามผลความสำเร็จ

ตัวชีว้ัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

1. คณะฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  เพื่อ

กำหนดระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

 2. รองคณบดีฝ่ายบรหิารและการวางแผนรับผิดชอบแผนปฏิบัติ

การและรายงานผลการดำเนินการตามไตรมาส และตัวชี้วัด

โครงการรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน 

และในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
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บทที่ 2  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรยีน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.1 คุ ณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต ต าม ก รอ บ ม าต รฐา น คุ ณ วุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนใน

ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด จำนวน 1 หลักสูตร มี

หลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.94 โดยมีผล

การประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ระดับปรญิญาตร ี

ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 4.94 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.94 

 

คะแนนที่ ได้  

= 

4.94 

1  

ค่าเป้าหมาย 

:  ค่าเฉลี่ย 4.51  

ผลการประเมิน : 

ค่าเฉลี่ย 4.94 

ผลการประเมิน : 

ค่าเฉลี่ย 4.94 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  4.94 คะแนน     

คะแนนการ

ประเมินกรรมการ 

 : 4.94 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

  หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ข้อค้นพบ  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีอาจารย์ประจำ

ทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 29 คน  มีอาจารย์

ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 8 คน   

วิธีการคำนวณ  :  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

8 X 

100 
= ร้อยละ 32.00 

25 

  

เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

32 
X 5 = 4.00 คะแนน 

40 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) 29 

จำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 4 

จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 8 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 35 

ผลการประเมิน :  

ร้อยละ 32 

ผลการประเมิน :  

ร้อยละ 32 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ข้อค้นพบ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมที่

ลาศึกษาต่อ) จำนวน 29 คน  มีอาจารย์ประจำที่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 7 คน   

วิธีการคำนวณ  :  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

7 X 

100 
= ร้อยละ 28.00 

25 

  

เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

28.00 
X 5 = 2.33 คะแนน 

60 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

อาจารย์ประจำทัง้หมด รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจริง

และลาศกึษาต่อ 
29 

อาจารย์ประจำที่ศกึษาต่อ 4 

อาจารย์ประจำทัง้หมดท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 22 

อาจารย์ประจำทัง้หมดท่ีดำรงตำแหน่งผศ. 5 

อาจารย์ประจำทัง้หมดท่ีดำรงตำแหน่งรศ. 2 

อาจารย์ประจำทัง้หมดท่ีดำรงตำแหน่ง ศ. 0 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 60 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 28.00 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 28.00 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  2.33 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 2.33 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า  18 

 

ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 

ข้อค้นพบ  

คณ ะสาธารณ สุขศาสตร์  มีผลงานของนักศึกษา

ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จำนวน 28 

เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้ำหนัก 0.20 จำนวน จำนวน 17 

เรื่อง ค่าน้ำหนัก 0.40 จำนวน 4 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 0.60 

จำนวน 6 เรื่อง และ ค่าน้ำหนัก 0.80 จำนวน 1 เรื่อง 

ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานของนักศึกษา เท่ากับ 

9.40  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

- จำนวนนักศกึษาระดับปรญิญาตรทีั้งหมด 474 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2) 

17 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แตส่ถาบันนำเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.4) 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 

2 (0.6) 

6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

- 1 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 40 

ผลการประเมิน  

: ร้อยละ 1.98 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 1.98 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  0.25 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 0.25คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ

แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1(0.8) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0) 

-  

สรุป 

ค่านำ้หนัก 

(1) 

จำนวน (ชิ้น) 

(2) 

ผลรวมถ่วงนำ้หนัก 

(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 

0.20 17 3.4 

0.40 4 1.6 

0.60 6 3.6 

0.80 1 0.8 

1.00 - - 
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ตัวบ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัว

บ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.5 การบรกิารนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ข้อค้นพบ ดำเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 

 1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้

ชีวติแก่นักศึกษาในคณะ 

  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศกึษา 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่ อการ

ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา 

  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

  5. มีนำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง

พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา 

  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า 

 

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   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมนิ

คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ข้อค้นพบ ดำเนินการได้ 6 ข้อดังนี้ 

  1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะ โดยใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนและการจัดกิจกรรม 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนิน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะที่

จำเป็นต่อการดำเนินชีวติในศตวรรษที่ 21 

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นักศกึษา 

 4. ทุกโครงการหลักที่ดำเนินการ  มีการประเมินผล

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

 5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ

จัดโครงการพัฒนานักศึกษา 

 6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุง

การจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

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   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ตา่งจากที่ระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

ข้อค้นพบ ดำเนนิการได้ 5 ข้อดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                   

- หอ้งปฏิบัติการหรอืหอ้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรอื

หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมอืหรอืศูนย์ใหค้ำปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค ์

 - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย

ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หอ้งปฏิบัติการ     

 - กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ

หรอืศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)  

 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย 

และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสำหรับงานสร้างสรรค์ 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ

มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความ

ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

: 5 ขอ้ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : .5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

วิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน

วารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มกีาร

สร้างขวัญ และกำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/

อาจารย์ที่มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 5 . มี ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ต า ม ร ะบ บ ก ล ไก ข อ ง

มหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 

ข้อค้นพบ  

คณ ะสาธารณ สุขศาสตร์  มีผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจำ จำนวน 44 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่า

น้ำหนัก 0.20 จำนวน จำนวน 26 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 

0.60 จำนวน 9 เรื่อง ค่าน้ำหนัก 0.80 จำนวน 8 เรื่อง 

และ ค่าน้ำหนัก 1.00 จำนวน 1 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วง

น้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำเท่ากับ 

18.00  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้

ลาศึกษาต่อ) 
25 

2.จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาตอ่ 4 

ผลงานวชิาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.2) 

26 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ

แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (0.4) 

- 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร (0.4) - 

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.6) 

 

9 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 20 

ผลการประเมิน  

: ร้อยละ 84.80  

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 72.00 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แตส่ถาบันนำเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทำ

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไม่

อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1(0.8) 

8 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0) 

1 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.0) -  

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว(1.0) 

-  

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดำเนินการ(1.0) 

-  

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตนว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน(1.0) 

-  

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอตำแหนง่ทางวิชาการแลว้(1.0) 

-  

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินตำแหนง่ทางวิชาการ แต่ไม่ได้

นำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวิชาการ(1.0) 

-  

ผลงานสร้างสรรค์ 

งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ Online     

(0.20) 

 

-  

งานสร้างสรรค์ที่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดับสถาบัน(0.40) -  

งานสร้างสรรค์ที่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ(0.60) -  
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ตัว

บ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

งานสร้างสรรค์ที่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ(0.80) 

-  

งานสร้างสรรค์ที่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน(1.0) 

 

งานสร้างสรรค์ที่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต(ิ1.0) 

-  

สรุป 

ค่าน้ำหนัก 

(1) 

จำนวน 

(ชิ้น) 

(2) 

ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 

(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 

0.20 26 5.20 

0.40 - - 

0.60 9 5.40 

0.80 8 6.40 

1.00 1 1.00 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

0.20 - - 

0.40 - - 

0.60 - - 

0.80 - - 

1.00 - - 

รวม - - 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

3.1 การบรกิารวิชาการต่อสังคม  

ข้อค้นพบ ดำเนนิการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

 1. คณะมีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการ

เลือกชุมชนเป้าหมาย และมีการจัดทำแผนบริการ

วิชาการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 

ตามจุดเน้นหรอือัตลักษณ์ของคณะ 

 2. คณะมีการกำกับดูแลกระบวนการให้บริการ

วิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน 

และท้องถิ่ น  ตามความเช่ียวชาญ ของคณ ะและ        

อัตลักษณ์ของคณะ 

 3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน และท้องถิ่น 

 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา

การกับการบริการวิชาการ เพื่อใหผู้้เรียนมีประสบการณ์

ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และ

ท้องถิ่น 

 5.คณะมีการดำเนินการให้บริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน และท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 6. คณะมีการกำกับติดตามผลการบริการวิชาการ

อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ  โด ย มี ก า ร เส น อ ต่ อ ค ณ ะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อพจิารณา 

 

 

 

 

 

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   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

3.2 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการ 

ข้อค้นพบ ดำเนนิการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้

ดำเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ

คุณภาพชีวิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่นอ้ย

กว่า 4.51 

 2. มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย

ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน 

 3. มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถ

สร้างคุณค่าแก่ผู้ รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย

สามารถนำผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้าน

เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 

 4. มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการ

วิชาการที่ได้ดำเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการ

ยกระดับคุณภาพชวีิต ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

 5 .มีชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการ

ตนเองตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย มีระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่

น้อยกว่า 1 ชุมชนหรอืหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

: 4 ข้อ (ข้อ 1,2,3,5) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัว

บ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย 

ข้อค้นพบ ดำเนนิการได้ 4 ข้อ ดังนี้ 

 1. จัดทำแผนด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย และกำหนดตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

 2. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผน

ด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 3.  ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีวัด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 4. เผยแพร่กิ จกรรมหรือการบริก ารด้ าน

ศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 

  5. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

: 4 ข้อ (ข้อ 1-4) 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 5  บริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมนิ

คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

ข้อค้นพบ ดำเนินการได้ 5 ข้อ ดังนี้ 

 1. ผูบ้ริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

และแผนกลยุทธ์ในกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มกีารนำ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการวางแผนและการ

ประเมินผลลัพธ์ มแีผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา

เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มี

การประเมนิความสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน 

 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

เว็บไซต์ หรอืสือ่สิ่งพิมพ์ 

 3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 

หรือปั จจัยที่ ไม่ ส ามารถควบคุม ได้ที่ ส่ งผลต่อการ

ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงเพื่อใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  4. มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิ

บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม

อื่น ผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมอื และผูม้ีส่วนได้เสีย 

 5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใหห้น่วยงานมี

การดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้

เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรอืสัญชาตญาณของ

แต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด 

หรอืลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน 

งานฝมีอื ประสบการณ์ แนวความคิด  

ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 :  5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

: 5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

  บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมิน

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมนิ

คณะกรรมการ 

5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ข้อค้นพบ ดำเนนิการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 

 1. มีกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรอืนใน

สถาบันอุดมศกึษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และ

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  2. มีการกำกับติดตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสาย

สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไป

ตามแผนที่กำหนด 

 3. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการตดิตามใหค้ณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนนำความรูแ้ละทักษะที่ได้จากการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
 6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี ้
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสนิผลการประเมนิแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมนิ

คณะกรรมการ 

5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข้อค้นพบ ดำเนนิการได้ 5 ข้อ ดังนี้ 

 1. มรีะบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้

เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศกึษา 

 3. มกีารจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ดำเนนิงานของหลักสูตรใหเ้กิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลา

ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหก้รรมการ

ประจำคณะเพื่อทราบ 

 5 . นำผลการประเมิ นและข้อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา

วางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นำเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึง

ปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดี

ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 5 ข้อ 

ผลการประเมิน 

 : 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน

ตนเอง  

: 5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน

กรรมการ 

 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรลุ 

   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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บทที่ 3 

สรุปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 

4.51 

 

4.94 = 4.94 คะแนน 

 

บรรลุ 4.94 คะแนน 

1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจำ

คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอ้ยละ 

35 

 

8 X100 = 
รอ้ยละ 

32 

 

ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

25 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจำ

คณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

รอ้ยละ 

60 

 

7 X100 = รอ้ยละ28 

 

ไม่บรรลุ 2.33 คะแนน 

25 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  (ปริญญาตร)ี 

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รอ้ยละ 40  

9.40 
X100 = 

รอ้ยละ

1.98 

 

4 

ไม่บรรลุ 
0.25 คะแนน 

474 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบรกิาร

นักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.59 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไก

การบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ 

 

5 ข้อ (1-5) 

 

บรรลุ 

 

5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจำและนักวจิัย 

 

 

รอ้ยละ 20 9 

X 100 = 
รอ้ยละ 

36 
บรรลุ 5.00 คะแนน 

25 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ที่

สร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ

การพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ

พัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของ

ท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ 

รอ้ยละ 20      

บรรลุ 5.00 คะแนน 
18.0 

X 100 = 
รอ้ยละ 

72.0 25 

     

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบรกิาร

วิชาการต่อสังคม 

6 ข้อ 
5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับความ 

สำเร็จของการบรกิารวชิาการ 

5 ข้อ 
4 ข้อ (1,2,3และ5) ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย 

 

5 ข้อ 

 

4 ข้อ (1-4) 

 

ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เฉลี่ยรวม 

4.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบรหิารของ

คณะเพื่อการกำกับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ

เอกลักษณ์ของคณะ 

5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบการบรหิาร

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบกำกับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมนิ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 ผลลพัธ์ผู้เรยีน 6 3.17 5.00 2.59 3.59 ด ี

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวตักรรม 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 4.00 4.50 ด ี

องค์ประกอบที่ 4 ศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 - 4.00 - 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 5 บรหิารจัดการ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 15 3.17 4.88 3.84 4.30 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ดีมาก ด ี   
 

ผลการประเมนิ  

0.00-1.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การดำเนนิงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การดำเนนิงานระดบัพอใช้ 

3.51-4.50 การดำเนนิงานระดบัดี 

4.51-5.00 การดำเนนิงานระดบัดีมาก 
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2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.นักศึกษามีความเข้าใจชัดเจนในอัตลักษณ์ 

2.มรีะบบการดูแลสนับสนุนในการทำ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ดี 

- 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

 

 

ควรส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษามีการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารย์มีศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

 

- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การพัฒนางานวิจัยที่สร้างนวัตตกรรรม อาจารย์ควรพิจารณาการทำวิจัยที่สร้างนวัตกรรมที่

สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยสร้างนวัตกรรม 4 

รูปแบบ ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม

ด้านบริการ นวัตกรรมด้านกระบวนการผลติ และ

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีกิจกรรมบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การประเมนิผลการดำเนินการบันทึกข้อตกลงกับ

ชุมชนเป้าหมาย 

 

คณะควรทบทวนแนวทางการประเมินผลการ

ดำเนนิการตามบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มเป้าหมายให้มี

ความเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการ

ดำเนนิงานในอนาคต 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะมกีิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยที่หลากหลาย 

 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.คณะมกีารกำหนดค่านยิมหลักเพื่อให้เกิดการ

ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี 

2.มกีารจัดการความรู้ที่มปีระเด็นตาม

ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การจัดการความเสี่ยง คณะควรกำกับติดตามการดำเนนิการให้มีความเสี่ยง

ลดลงในทุกประเด็นความเสี่ยง 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

 

 
 



ภาพกิจกรรม 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน นำเสนอผลการดำเนินงาน 



ภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ 

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ 



ภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ 



ภาพกิจกรรม 

 

สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน และนักศึกษา 



ภาพกิจกรรม 

 

 
 

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 



กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๔  

ชั้น ๕ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
--------------------- 

วันที่  ๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. คณบดีกล่าวต้อนรับ แนะนำผู ้บริหาร และแนะนำหน่วยงานพร้อม

นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก่  
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ ตรวจประเม ินประช ุมวางแผนการ เย ี ่ยมสำรวจ       
กำหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ห้อง ๕๐๒ ห้อง ๕๐๔ 

ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนชุมชน 

ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน (ป.ตรี)  
ช้ันปีท่ี ๒-๔ 
ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน (ป.โท)  

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สังเกตการณ์เรียนการสอน และตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ในคณะ                     

(เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน  

- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้วยวาจา 
- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเขียนรายงานการประเมิน เพื่อเสนอผล
การประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๑ เล่ม และส่งให้งานมาตรฐาน
และจัดการคุณภาพ จำนวน ๑ เล่ม (พร้อมไฟล์เอกสาร) 
- เสร็จสิ้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 

************************************************************************************* 
หมายเหตุ  -    เวลา  ๑๐.-๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

- เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 









 


