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ค าน า 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ระดับปริญญาตรี เป็นผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบ
ยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของหลักสูตรให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ และผลส าเร็จของการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีจ านวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
ประเมินรวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 13 ตัว บ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแล ะ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
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 ค าน า  
 สารบัญ  
 บทสรุปส าหรับผู้บริหารตรวจสอบ  
 วิธีการประเมิน  
 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 บทที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
 - ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 1 
 บทที ่2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 - ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 5 
 - ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2) 7 
 ภาคผนวก  
 - ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 10 
 - ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2563 12 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 13 
   

 
  
 
 



 
 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของ
หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.53 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1
องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 มีจ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 และ 5 มีจ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 และ 6 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้เป็นจ านวนมากโดยส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงา นทาง

วิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. อาจารย์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานในเชิงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่

ผ่านมาและน ามาปรับปรุงต่อไป 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. การน าเสนอเป้าหมาย กระบวนการ และการประเมิน ในแต่ละองค์ประกอบควรมีความสอดคล้อง
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการประเมิน  
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตรตามค าสั่งเลขที่ 
807/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563  โดยก าหนดวันประเมินระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ 

1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์เพ่ือแนะน า
คณะกรรมการตรวจประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯลฯ 
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการประเมิน 
  1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็น
อันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับผู้รับผิ ดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเ ป็นลายลักษณ์อักษร 
เสนอไปยังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ 
(1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อท่ีประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 





รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  1 
 

บทท่ี 1  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ีโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
ผลประเมินโดยกรรมการ เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

1.จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และ
ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

2.คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

4.คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์ประจ า มีคณุวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

5.คุณสมบัติของ อาจารยผ์ู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พเิศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานัน้ 

 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

6.การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ป(ีจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุตัิ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2563 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์
ข้อเสนอแนะ 
- 
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หมวดที่ 2  อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2563 
ผลการด าเนินงาน คะแนน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ  

4.2 คุณภาพอาจารย์  4.44 คะแนน 4.44 คะแนน   

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารยท์ี่คุณวุฒปิริญญาเอก 1 คน คือ ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 20 5 คะแนน บรรล ุ
 

 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 2 คน 
อาจารย์ 3 คน รศ. 0 คน ผศ. 2 คน คือ 
ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ และ ผศ.นัชชา  ยนัติ 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 40 3.33 คะแนน  ไม่บรรล ุ  

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ช่ืออาจารย์

ประจ า
หลักสูตร 

ค่าน้ าหนัก ผลรวม
ถ่วงน้ า 
หนัก 

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

ผศ.ดร.ทัศ
พร  ชูศักด์ิ 

1  3 1   
    2.8 

ผศ.นัชชา 
ยันติ 

 1  1   
    1.2 

อ.ธธิธา 
เวียงปฏิ 

1  1    
    0.8 

อ.กริช  
เรืองไชย 

1      
    0.2 

อ.ว่าที่ร.ต. 
ศิริชัย จันพุ่ม 

      
     

รวม 3 1 4 2       5 
             

 
ร้อยละ 

15 

 
ร้อยละ 100 

 
5 คะแนน 

 
 บรรล ุ
 

 

4.3 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน  บรรล ุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุมดศึกษาแห่งชาติ 
ที่ รายการข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด คน 
4 จ านวนผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ คน 
5 คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม5) ค่าเฉลี่ย  
    

 
ค่าเฉลี่ย 
4.51 

 
ค่าเฉลี่ย 4.50 

 
4.50 

คะแนน 

 
ไม่บรรล ุ

 

2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรอืประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 22 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจ 18 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปหีลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  

12 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  2 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  0 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา  0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  0 
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

77.78 

ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 81.81 
   

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 77.78 3.89 
คะแนน 

ไม่บรรล ุ  
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมา
ย 2562 

ผลการด าเนินงาน คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  ไม่บรรล ุ  
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  ไม่บรรล ุ  
3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  ไม่บรรล ุ  

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมา
ย 2562 

ผลการด าเนินงาน คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  ไม่บรรล ุ  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  ไม่บรรล ุ  
5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  ไม่บรรล ุ  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- จ านวนตัวบง่ชี้ที่ระบไุว้ใน มคอ.2 จ านวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-9 และ11-
12 

- จ านวนตัวบง่ชี้ที่มีการด าเนนิการในปีการศึกษา 2563 จ านวน .... ข้อ 11 
ได้แก่ ข้อ 1-9 และ 11-12 

- ร้อยละของผลการด าเนนิงานตามตัวบง่ชี้การด าเนินงาน 100 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 100 

 
5 คะแนน 

 
บรรล ุ
 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมา
ย 2562 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ  
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บทท่ี 2 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน 
 

ผ่าน 
 

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรได้มาตรฐาน หลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 4.50 คะแนน 4.50 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 77.78 คะแนน 3.89 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.19 คะแนน 4.19 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานักศึกษา ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 4 4  คะแนน   3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 คะแนน 3.00 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี 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 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 5 คะแนน 5 คะแนน  



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หน้า  6 

 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 45 3.33 คะแนน 3.33 คะแนน  
  4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 15 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 4 5 คะแนน 4 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.15 คะแนน 3.81 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4 4 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 4 3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 100 5 คะแนน 5 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 คะแนน 3.50 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4 4 คะแนน 3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 คะแนน 3 คะแนน  
คะแนนผลการประเมิน 3.91 คะแนน 3.53  คะแนน  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร  
องค์ประกอบ คะแนนผ่าน จ านวนตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 4.19 4.19 ดีมาก 
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 4.19 3.53 ดี 
ผลการประเมิน  ดี ดี ดีมาก ดี  

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2-องค์ประกอบท่ี 6 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
วิธีการประเมินคุณภาพบัณฑิตและการส ารวจภาวะการมีงานท า   หลักสูตรควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสอบถามผ่าน

แบบสอบถามออนไลน์ สื่อโซเซียลมีเดีย LINE Facebook เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.การรับนักศึกษา 
2.การประเมินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.ควรรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ควรมีการประเมินกิจกรรมนักศึกษาที่วัดได้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่สะท้อนให้
เห็นถึงระดับทักษะที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการได้เป็นจ านวนมาก 

พัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ปรับปรุงการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์จากภายนอก 
 

จัดท าแผนระยะสั้น และระยะยาวร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในภาพรวมของหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

  - ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 
  - ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2563 
   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
ประธานกรรมการ 

อ.ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข 
กรรมการ 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 
กรรมการและเลขานุการ 

นายกิตติวุฒิ  ไชยการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ 
ประธานหลักสูตร 

ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.นัชชา ยันติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ.กริช เรืองไชย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรจัดกำรสถำนพยำบำล  

วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๔  
ชั้น ๕  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

--------------------- 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. คณบดีกล่าวต้อนรับ  

ประธานหลักสูตรแนะน าอาจารย์และน าเสนอผลการด าเนินงานหลักสูตร  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                  
แก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 

เวลา ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ ตรวจประเมินประชุมวางแผนการเยี่ยม ส ารวจ      
ก าหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน  

- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ด้วยวาจา 
- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเขียนรายงานการประเมิน เพ่ือเสนอผล   
  การประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน ๑ เล่ม และส่งให้งาน    
  มาตรฐานและจัดการคุณภาพ จ านวน ๑ เล่ม (พร้อมไฟล์เอกสาร) 
- เสร็จสิ้นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

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

หมำยเหตุ  -    เวลา  ๑๐.-๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
- เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
------------------------------ 

ตำมมำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุว่ำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำโดยให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

คณะครุศาสตร์ 
๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
วันจันทร์ที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยำณมิตร ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำครติ  ศรีทอง กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
วันอังคารที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยำณมิตร ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำครติ  ศรีทอง กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรด ี พรำมณี กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรธ์นกิษ์  ศิริโวหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๙. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล  ไม้พุ่ม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๐. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
วันศุกร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
๑. อำจำรย์ศิระ  นำคะศิริ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ศุภชัย  เหมือนโพธิ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีวันนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

              คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
            ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

  วันจันทร์ที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยกิตติวุฒิ ไชยกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
  วันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมณทิชำ  ลี่ผำสุข ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  วันพุธที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพัชรพร  เรียงวงษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๔. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์นัฏกร สุขเสริม กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมณฑิชำ  ลี่ผำสุข ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  ๕. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
  วันศุกร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

  ๑.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุษำ  เล็กอุทัย   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย           กรรมกำร 
  ๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔.  นำงสำวนรีกำนต์  ภูมิคงทอง            ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าที่ 

๑. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 
๒. ให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่รับกำรประเมินเพ่ือให้หลักสูตรน ำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ

คุณภำพ 
                        ๓.  จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เสนอต่อผู้บริหำรคณะที่รับกำรประเมิน 
                   ๔. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ CHE QA Online    

 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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