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คำนำ 

 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ระดับปริญญาตรี เป็นผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ
ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของหลักสูตรให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ และผลสำเร็จของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีจำนวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
ประเมินรวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 11 ตัว บ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกั นคุณภาพการศึกษาและ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

ลงชื่อ.................................................................................. 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำรอบปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 เดือน มิถุนายน 2563 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของ
หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.40 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี ้ที ่ 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจำนวน                  
3องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5  มีจำนวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 6       
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จดุที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
 

จุดเด่น 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถผลิตผลงานวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการเสริมจุดเดน่ 
 พัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงขึ้น  พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานพยาบาล 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับตัวบ่งชี้กระบวนการ 
 2.การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ 
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทบทวนความสอดคล้องระหว่าง เจตนารมณ์ของตัวบ่งชี้ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ วิธีการหรือกระบวนการดำเนินงานที่
ปรากฏในระบบและกลไก เพือ่ใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 2.การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรควรนำเสนอข้อมูลโดยสะท้อนภาพของการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (P D C A) อย่างชัดเจน โดยใช้ผลที่
เกิดจากการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะข้อที ่1   

 
 
 
 
 
 



 
วิธีการประเมิน  
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดำเนินการก่อนการตรวจประเมิน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามคำสั่งเลขที่ 
944/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563  โดยกำหนดวันประเมินระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) กำหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ 

1.2) การดำเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจำ เพื่อ
แนะนำคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาฯลฯ 
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของตัวบ่งช้ี 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการดำเนินกิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดำเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทำความเข้าใจร่วมกัน เป็น
อันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินทำการปรับปรุ งแก้ไข และจัดทำเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 
เสนอไปยังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดำเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชือ่ถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ 
(1) ตรวจสอบกับคำอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ (2) การนำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 



 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
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กรรมการและเลขานุการ 
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(นายกิตติวุฒิ  ไชยการ) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  1 
 

บทที่ 1  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
ผลประเมินโดย

กรรมการ เกณฑ์การประเมิน ข้อค้นพบของกรรมการ 

ผ่าน 
 

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 หลักสูตรตลอดระยะเวลา
หลักสูตร 

ผ่าน 
 

2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน  1 ราย 
คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 1 ราย 
คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
3 ราย และทุกคนมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังมากกว่า 1 รายการ 

ผ่าน 
 3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน  1 ราย 
คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 1 ราย 
คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
16 ราย และทุกคนมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

ผ่าน 
 

4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำ มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนรายละเอียด 
 

อาจารย์ผู้สอนทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจำ โดยมีคุณวุฒิตรงกับรายวิชาที่เปิดสอน 
 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  2 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
ผลประเมินโดย

กรรมการ เกณฑ์การประเมิน ข้อค้นพบของกรรมการ 

ผ่าน 
 

5.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้า
มี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

หลักสูตรได้ดำเนินปรับปรุง เมื่อ ป ีพ.ศ. 2561  
 สภาวิชาการอนุมัติ  วันที่ 18 ตุลาคม 2561  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
 ส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอการรับรองหลักสูตรทางด้านวิชาการ วันที่ 

18 พฤศจิกายน 2562  
ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบหลักสูตร วันที่ 14 ธันวาคม 2562

ผ่าน 
 

6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต้อง
ไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)

- 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2562 ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์ 
ข้อเสนอแนะ 
-  
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หมวดที่ 2  อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า   
-ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562  ลงวันที่ 7 เดือนมีนาคม 2562 
(การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในช่วงปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นการดำเนินการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548) 
2.การดำเนินการในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ได้รับมอบหมายให้ทำ
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ซึ่งเป็นการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ 
พ.ศ. 2558) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรไม่ได้ดำเนินการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ อย่างไรก็ตามพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ได้
ดำเนินประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประธานหลักสูตร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน ผศ. ดร.ทศพร ชูศักดิ์ 
ซึ่งครบวาระตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ โดยปรากฏผลดังนี้ คือ  ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์  
ประธานหลักสูตร 
      ผศ. ดร.ทศพร ชูศักดิ์    กรรมการ 
      อาจารย์นัชชา  ยันติ     กรรมการ 
      อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ  กรรมการ 
      อาจารย์กริช  เรืองไชย   กรรมการและเลขานุการ    
 จากนั้นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  
และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ตามลำดับ   
3.การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปรับกระบวนการทำงานจาก ปกีารศึกษา 2561 กล่าวคือ เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนด แนว
ทางการพิจารณาเลือกประธานหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 
คะแนน 

บรรลุ  
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หมวดที่ 2  อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
 มีระบบและกลการบริหารอาจารย์ ที่มีการปรับกระบวนการจากผลการประเมิน

กระบวนการ ปีการศึกษา 2561 
 ดำเนินการตามระบบและกลไก 
 มีการประเมินกระบวนการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 
-ระบบการบริหารอาจารย์ 
 มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์    
 ดำเนินการตามระบบและกลไก   
 มีการประเมินกระบวนการทำงาน 
 ไม่พบการปรับกระบวนการจากผลการประเมิน      
-ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  โดยมีการปรับกระบวนการทำงาน จาก

ผลการทบทวนกระบวนการปีการศึกษา 2561  
 ดำเนินการตามระบบและกลไก  
 มีการประเมินกระบวนการทำงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 
พร้อมกันนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินในปีการศึกษา 
2563 จากผลการประเมินกระบวนการ 
4.2 คุณภาพอาจารย ์
  4.44 

คะแนน
4.44 

คะแนน
  

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาทีห่ลักสูตร

เปิดสอน 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 20  ซึง่มีค่าคะแนน คือ 5 คะแนน 
 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 20 5.00 
คะแนน 

บรรลุ ควรมีการกำกับติดตาม
อาจารยท์ี่กำลังศึกษาต่อ
ระดับ ป.เอก ให้สำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 
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หมวดที่ 2  อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารยท์ี่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2 คน อาจารย์ 3 คน ผศ. 2 คน ดังนี ้
1. ผศ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  2. ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 40 3.33 
คะแนน 

ไม่บรรลุ ควรมีการกำกับติดตาม
อาจารยท์ี่ยื่นของตำแหน่ง
ทางวิชาการใหด้ำเนินการให้
แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมผีลงานทางวิชาการ 20 เรื่อง 

ค่าน้ำหนัก จำนวน 
0.20 7 
0.40 2
0.60 7
0.80 4

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนกัของผลงานทางวิชาการ คือ 192  เมือ่นำมาคำนวณค่า
คะแนน ค่าเป็น 5 คะแนน รายละเอียดดังนี ้

 ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์  
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

ผศ.ดร.อภิชัย   3 1 1 2       1.60 
ผศ.ดร.ทัศพร   2  3        3.8 
อ.ธธิธา 2          0.4 
อนัชชา 1  1  0.4
อ.กริช  1  0.8
     

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 192 5.00 
คะแนน 

บรรลุ ควรทำงานวิจัยที่จำเพาะกับ
สาขาวิชา 

4.3 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ ระดับ 4 4 
คะแนน

บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน คะแนน การบรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา
ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
3.1 การรับนักศึกษา 
ข้อค้นพบของกรรมการ 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำแนวทางที่เป็นผลจากการทบทวน
กระบวนการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 
2561 มาวางแผนและดำเนินงานในปีการศึกษา 2562  
-ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ  
-เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ได้มีการทบทวนการดำเนินงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางเพื่อปรับกระบวนทำงานในประเด็นการรับนักศึกษา และการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ข้อค้นพบของกรรมการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำแนวทางที่เป็นผลจากการทบทวน
กระบวนการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวฯ  
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ ควรให้นกัศึกษาได้ร่วมลงชุมชน
กับอาจารย์ผู้จัดการพื้นที่เพิ่มขึน้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา

ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

ศตวรรษ ที่ 21  ปีการศึกษา 2561 มาวางแผนและดำเนินงานในปีการศึกษา 
2562  
-ผลการดำเนินงานโดยการตรวจสอบกับเป้าหมาย พบว่า บรรลุเป้าหมายเชิง
ปริมาณ  สำหรับการตรวจสอบเป้าหมายเชิงคุณภาพ  ไม่ปรากฏวิธีการ
ดำเนินการและผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
-เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา 2562  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทบทวนการ
ดำเนินงาน  พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทาง เพื่อปรับกระบวนทำงานในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป
3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 
ข้อค้นพบของกรรมการ 
-การคงอยู่ 
ปีการศึกษา 2557  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  คือ 100.00% 
ปีการศึกษา 2558  งดรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2559  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  คือ 95.65% 
สรุป อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ระหว่างปีการศกึษา 2557-2559 มีแนวโน้มลดลง 
-การสำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2557  อัตราการสำเร็จการศึกษา  คือ 100.00% 
ปีการศึกษา 2558  งดรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2559  อัตราการสำเร็จการศึกษา  คือ 95.65% 
สรุป อัตราการสำเร็จการศึกษา ระหว่างปกีารศึกษา 2557-2559 มีแนวโน้มลดลง 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้
นักศึกษาครอบคลุม 4 ประเด็น คือ  การรับนักศึกษา  การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี   การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ  
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา

ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเป็น
รายด้าน และเฉลี่ยรวม ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
อนึ่ง  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษานั้น  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานว่านักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน   ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์พบว่าสภาพการณ์นี้เป็นผลจากที่นักศึกษาสามารถสื่อสารกับอาจารย์
ด้วยวิธีการหลากหลาย  นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
กระบวนการดำเนินงานเพื่อรองรับกรณีนักศึกษามีข้อร้องเรียน

 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา
ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
-การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
จากการสัมภาษณ์พบว่า  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  ได้เริ่มดำเนินการในปี
การศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้มีการปรับกระบวนการ
ทำงานจากวงรอบของการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านมาคือ เพิ่มขั้นตอนการนำ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เพื่อขอรับรองจากสภาวิชาชีพสาธารณสุข  
นอกจากนี้ยังพบว่าคณะกรรมพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตรตามแนวคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based 
Learning)  และเกณฑ์กำหนดของสภาวิชาชีพสาธารณสุขที่ปรากฏใน มคอ.1 
หลักสูตรประเภทวิชาการ ผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2561 เป็นดังนี้ คือ

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ  
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา
ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
1.โครงสร้างของหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 135 หน่วยกิต (หมวด
ศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก
เสรี 6 หน่วยกิต) ปรับเพิ่มรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 1 รายวิชา มีการรวม
รายวิชาและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจำนวน 3 รายวิชา   
2.หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ส่งผลให้หลักสูตรสามารถนำมาใช้ได้ในปีการศึกษา 2562 
 ปีการศึกษา 2562 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้ 
1.ประธานหลักสูตรส่งหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสภาวิชาชีพสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
2.จากนั้นส่งหลักสูตรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ
รับทราบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
3.ประธานหลักสูตรได้ติดตามผลการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
สาธารณสุข  และ การรับทราบหลักสูตรของ สกอ. (ติดตามผ่านระบบ online 
บนฐานข้อมูล CHECO )  
ปีการศึกษา 2562 ปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้ 
สภาวิชาชีพสาธารณสุข ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  
สามารถพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพ” ได้ ด้วยการเพิ่มจำนวนหน่วยกิตการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงได้มีการทบทวนการดำเนินงาน  และวางแผนการ
ดำเนินการในปีการศึกษา 2563  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กล่าวได้ว่า  
1.มีการปรับกระบวนการทำงานจากวงรอบของการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา
ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
2.มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก 
3.มีการประเมินกระบวนการทำงาน และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
จากผลการประเมิน ซึ่งจะนำไปใช้ในปีการศึกษา 2563 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
1.มีการปรับกระบวนการทำงานโดยนำผลที่ได้จากการทบทวนการดำเนินงาน
ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2561 มากำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 
2.มีการดำเนินการตามระบบและกลไก  
3.มีการประเมินกระบวนการทำงาน และเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับ
เป้าหมายที่กำหนด
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
-การกำหนดผู้สอน 
1.มีการปรับกระบวนการทำงานโดยนำผลที่ได้จากการทบทวนการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561  มาใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการวางแผนการดำเนินงาน ปี
การศึกษา 2562 เน้นการพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดเพื่อ
ทดแทนอาจารย์ผู้สอนที่ลาศึกษาต่อ และผู้ที่ไม่ต่อสัญญาจ้าง 
2.มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก 
3.มีการประเมินกระบวนการทำงาน และเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับ
เป้าหมายที่กำหนด  ไม่ปรากฏข้อมูลแนวทางที่จะปรับปรุงกระบวนการ ในปี
การศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ  และเชิง
คุณภาพ 
 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ  
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา
ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
-การกำกับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) และการจัดการเรียนการสอน 
1.จากการสัมภาษณ์  พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้  ด้วยการ
แจ้งเตือน  เมื่ออาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 แล้วประธานหลักสูตร 
ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในประเด็น ความถูกต้อง และความครบถ้วน 
2.มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก 
3.มีการประเมินกระบวนการทำงาน และเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับ
เป้าหมายที่กำหนด พบว่า ไม่บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ ดังนั้น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้สรุปแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มี
ความชัดเจน ซึ่งจะนำไปใช้ในปีการศึกษา 2562 
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม  และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.มีการปรับกระบวนการทำงานโดยนำผลที่ได้จากการทบทวนการดำเนินงาน
ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2561 มากำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 
2.มีการดำเนินการตามระบบและกลไก  
3.มีการประเมินกระบวนการทำงาน และเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับ
เป้าหมายที่กำหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณา
กระบวนการที่จะปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา 2563 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา
ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.มกีารปรับกระบวนการทำงานจากปีการศึกษา 2561 
2.มกีารดำเนินงานตามระบบและกลไก 
3.มกีารประเมินกระบวนการทำงาน  การนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
-การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5  มคอ. 6 และ มคอ. 7) 
1.มกีารปรับกระบวนการทำงานจากปีการศึกษา 2561  
2.มกีารดำเนินงานตามระบบและกลไก    
3.มกีารประเมินกระบวนการทำงาน  ผลการดำเนินงานยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ  
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมา
ย 2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  มีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน จำนวน 13 ตัว   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  มีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน จำนวน 12 ตัว   
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ไม่ขอรับการประเมิน  จำนวน 4 ตัว คือ ข้อ 8,10,  
12 และ 13 คงเหลือจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงานที่ขอรับการประเมิน 9 ตัว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถดำเนินงานได้ทั้ง 9 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ 5    

 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ  

 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 ผลการดำเนินงาน คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.มกีารปรับกระบวนการทำงานจากปีการศึกษา 2561 โดยใช้ข้อมูลจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
2.มกีารดำเนินงานตามระบบและกลไก 
3.มกีารประเมินกระบวนการทำงาน  ผลการดำเนินงานยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ ควรออกแบบประเมิน และหัวข้อ
คำถามต่างๆ ที่เป็นของหลักสูตร
เอง 
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บทที่ 2 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง 

(SAR) 

คะแนนผลการ
ประเมินโดย

กรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรได้มาตรฐาน หลักสูตรได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 ไม่มีผูส้ำเรจ็การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต - -
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 3 คะแนน 3 คะแนน
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 

คะแนนผลการ
ประเมินตนเอง 

(SAR)

คะแนนผลการ
ประเมินโดย

กรรมการ(CAR)

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.44 คะแนน 4.44 คะแนน
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 5 คะแนน 5 คะแนน  
  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 45 3.33 คะแนน 3.33 คะแนน  

  4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ร้อยละ 15 5 คะแนน 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 4 5 คะแนน 4 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3.77 คะแนน 3.81 คะแนน  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4 คะแนน 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.75 คะแนน 3.50 คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4 4 คะแนน 3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 คะแนน 3 คะแนน
คะแนนผลการประเมิน 3.77 คะแนน 3.40 คะแนน
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กตั
ว

บ่ง
ชี้ใน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 

2-6
 

2 - - - - ไม่ประเมิน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3 3.81 - - 3.81 ดี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 13 3.35 3.50 - 3.40 ดี

ผลการประเมิน  ดี ดี -
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-องค์ประกอบที่ 6 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.การประเมินคุณภาพบัณฑิตและการสำรวจภาวะการมีงานทำ  และการนำข้อมูลผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตฯ และผลการสำรวจภาวะการมีงานทำไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะ 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนสร้างแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  อย่างไรก็ตามรายการประเมินควรครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของนักศึกษา ซึ่งได้กำหนดไว้ใน มคอ 2  นอกจากนี้ควรวาง
แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลาย  เช่น การใช้แบบประเมินร่วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึกหรือการสนทนากลุ่มย่อย   การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการ
ประเมินด้วยระบบออนไลน์ 

2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  วางแผนการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ทั้งนี้ควรนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นที่ปรากฏในแบบประเมิน/แบบสำรวจ  เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในบริหาร
หลักสูตร  พัฒนาการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.การวิเคราะห์และประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ข้อเสนอแนะ 
  1.แม้ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้ทำการวิเคราะห์ทักษะนักศึกษาจำแนกเป็นรายชั้นปี ซึ่งนับเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไร
ก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ดังนี้ 
    1.1 ข้อมูลหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2562 ข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   คุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา   นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการพัฒนา
กำลังคน  สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน  พร้อมกันนี้ในการวิเคราะห์ควรระบุทักษะย่อยของแต่ละกลุ่มทักษะ  
เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม  อาจพัฒนาทักษะได้ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น    
      1.2 พัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบ/วิธีการดำเนินกิจกรรม ใช้วิธีการประเมินที่มีความหลากหลาย สะดวกต่อ
นักศึกษาและอาจารย์ในการประเมินและวิเคราะห์ผลลัพธ์  
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้เป็นจำนวนมาก 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- พัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.ระบบการบริหารอาจารย์ 
2.การจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังอาจารย์ 

ข้อเสนอแนะ 
1.ระบบการบริหารอาจารย์ควรมีกระบวนการที่ครอบคลุมประเด็น การธำรงรักษา การหาตำแหน่งทดแทนกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรลาศึกษาต่อ 
2.อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรควรจัดทำแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์อัตรากำลังอาจารย์ว่าอยู่ในสภาวการณ์ใด 

(ภาวะสมดุล มีอาจารย์เกินดุล มีอาจารย์ในภาวะขาดแคลน) เป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนบริหารอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.วิธีการกำกับติดตามการกำกบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และการจัดการเรียนการสอน 
2.เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
  1.วิธีการที่นำมาใช้เพื่อการกำกับติดตามการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ควรมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของการ
จัดทำแผนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่ควรใช้เพียงกระบวนการวิพากษ์แผนการเรียนรู้เท่านั้น อาจเพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรควรพิจารณาเลือกวิธีการที่ง่าย สะดวก สามารถปฏิบัติได้จริง   
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบควรกำหนดวิธีการกำกับ การติดตาม การจัดการเรียนการสอน  เช่น การวิเคราะห์จากข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษา การใช้เทคโนโลยีช่วยกำกับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน เป็นต้น 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ควรร่วมกันพิจารณาเครื่องมือ และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ง่าย  สะดวก  สามารถปฏิบัติได้
จริง  จากนั้นควรวิเคราะห์ระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกเป็นรายชั้นปี  และวิเคราะห์เป็นภาพรวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้า
ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  และการพัฒนาหลักสูตร  นอกจากนี้ควรใช้ผลการประเมินดังกล่าวเปน็ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.การพิจารณาความพอเพียงและความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ 
  1.สืบเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยประธานหลักสูตร ได้ส่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อขอการ
รับรองจากสภาวิชาชีพสาธารณสุข ดังนั้นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาความพอเพียงควรนำเกณฑ์กำหนดที่ปรากฏใน มคอ. 1 มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควร
จัดทำแนวทางการดำเนินการเพื่อให้สิ่งสนับสนุนนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษา และการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
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กำหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอ้งประชุม 502  

ชั้น 5  คณะสาธารณสุขศาสตร ์
--------------------- 

           วันที่  17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2563 
เวลา 08.00 – 08.20 น. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรลงทะเบียน
เวลา 08.20 – 08.30 น. คณบดีกล่าวต้อนรับ แนะนำผู ้บริหาร และแนะนำหน่วยงานพร้อม

นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
เวลา 08.30 – 08.40 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ช้ีแจงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562             
แก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร

เวลา 08.40 – 09.00 น. คณะกรรมการผ ู ้ตรวจประเม ินประช ุมวางแผนการเย ี ่ยมสำรวจ 
กำหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 14.30 – 15.00 น. สังเกตการณ์การเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ในคณะ        

 (เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องกิจกรรมนักศึกษา) 
เวลา 15.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน  

- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ด้วยวาจา 
- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเขียนรายงานการประเมิน เพ่ือเสนอผล   
  การประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 1 เล่ม และส่งให้งาน    
  มาตรฐานและจัดการคุณภาพ จำนวน 1 เล่ม (พร้อมไฟล์เอกสาร) 
- เสร็จสิ้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

  
************************************************************************************* 

หมายเหตุ   -    เวลา  10.-30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
- เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
- กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  22 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  23 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  24 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  25 
 

คณดีกลา่วต้อนรับคณะกรรมการฯ คณดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการประเมินฯ 

กรรมการประเมินฯ กรรมการประเมินฯ 

ประธานหลักสูตรนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
คุณภาพฯ 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  26 

 

อาจารย์ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะกรรมการ 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


