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คำนำ 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เป็นผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของหลักสูตรให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ และผลสำเร็จของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีจำนวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่
ประเมินรวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
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 คำนำ  
 สารบัญ  
 บทสรุปสำหรับผู้บริหารตรวจสอบ  
 วิธีการประเมิน  
 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 บทที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
 - ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 1 
 บทที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
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 - กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2563 13 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 14 
   

 
  
 
 



 

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  ประจำรอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 เดือน มิถุนายน 2564   ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่
ในระดับ 3.83 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี
มาก ได้แก่ องค์ประกอบที ่5 (4.25 คะแนน) มีจำนวน 4 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 (3.56 คะแนน) องค์ประกอบที่ 3 (3.33 คะแนน) องค์ประกอบ
ที ่4 (3.91 คะแนน) และ องค์ประกอบที ่6 (4.00 คะแนน)  
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการ/วิจัย 
2. มีการวางแผนกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ให้ได้ตามกรอบการวิจัยของหลักสูตร ส.ม.สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
3.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจำนวนมากทั้งคุณภาพและปริมาณ มีฐานข้อมูล สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบันทึกการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวกและตลอดเวลา 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพแบบ new normal (วิถีใหม่) 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยในวารสารในระดับชาติ และนานาชาติ

ที่อยู่ในฐานข้อมูลให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 



วิธีการประเมิน  
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดำเนินการก่อนการตรวจประเมิน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามคำสั่งเลขท่ี 
807/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564  โดยกำหนดวันประเมินระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) กำหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ 

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

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทำความเข้าใจร่วมกัน เป็น
อันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินทำการปรับปรุ งแก้ไข และจัดทำเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 
เสนอไปยังหลักสูตรเพ่ือดำเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ 
(1) ตรวจสอบกับคำอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ (2) การนำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 



 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

ประเมินผ่านระบบออนไลน์ 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา เล็กอุทัย) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

ประเมินผ่านระบบออนไลน์ 
………………………………………………………………….. 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
กรรมการ 

 
 

 
……………………………………………………………….. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
………………………………………………………………….. 

(นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2563 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หนา้  1 

 

บทท่ี 1  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ีโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

 

ผลประเมินโดย
กรรมการ 

เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

 ผ่าน 
 

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- ไม่น้อยกว่า 3 คนและ 
- เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสตูรไม่ได้และ 
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น  

 

 ผ่าน 
 

2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ำปรญิญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารยข์ึ้นไป และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

 ผ่าน 
 

3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
- มีคุณวุฒิขั้นต่ำปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

 ผ่าน 
 

4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
กรณีเป็น อาจารย์ประจำ  
- มีคุณวุฒิขั้นต่ำปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง รายละเอียด 
กรณีเป็น อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
- มีคุณวุฒิขั้นต่ำปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจำเป็นผู้รบัผิดชอบรายวิชานั้น 
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ผลประเมินโดย
กรรมการ 

เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

 ผ่าน 
 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
- เป็นอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ำปรญิญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

 ผ่าน 
 

6.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
กรณี เป็นอาจารย์ประจำ 
- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
- มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
- หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

 ผ่าน 
 

7.อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอกไมน่้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 
กรณี เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
หากไม่มคีุณวุฒิหรือประสบการณต์ามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณส์ูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
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ผลประเมินโดย
กรรมการ 

เกณฑ์การประเมิน หมายเหตุ 

 ผ่าน 
 

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา  
- กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศของ กกอ.  
- กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ นำเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นำเสนอไดร้ับการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings)  
- กรณี แผน ข รายงานการค้นควา้หรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องไดร้ับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

 

 ผ่าน 
 

9.ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
- วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปรญิญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน  
- การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวฒุิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสดัส่วนนักศึกษาทีท่ำ
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอกและมตีำแหน่งทางวิชาการหรือปรญิญาโทและ
ตำแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

 

 ผ่าน 
 

10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี 
 

 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2563 ผลการดำเนินงาน 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
 

   ผ่าน    
 

 บรรล ุ
 

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

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2563 

ผลการดำเนินงาน คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 ระดับ  4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ
 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์  
4.72 

คะแนน 
4.72 

คะแนน 
  

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวนอาจารยท์ี่คุณวุฒปิริญญาเอก 3 คน ดังนี้ 
1) รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
2) รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์
3) อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

ร้อยละ 
20 

100 
ร้อยละ  

 

5 
คะแนน 

บรรล ุ
 

 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

จำนวนอาจารยท์ี่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 2 คน 
อาจารย์ 0 คน รศ. 2 คน ผศ. 0 คน ดังนี ้

1) รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
2) รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์

 
 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 66.67 
 

4.17 
คะแนน 

บรรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2563 

ผลการดำเนินงาน คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
ช่ืออาจารย์

ประจำ
หลักสูตร 

ค่าน้ำหนัก ผลรวม
ถ่วงน้ำ 
หนัก 

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

รศ.ดร.พรรณี 
บัญชีหัตถกจิ     5      5 

รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทรประสงค์     1      1 

อ .ดร . ร ั ฐพล 
ศิลปรัศมี 2 1 1        1.4 

รวม           7.4 
             

ร้อยละ 
15 

246.67 
ร้อยละ  

 
 

5 
คะแนน 

บรรล ุ
 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ  

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุมดศึกษาแห่งชาติ 4.51 4.61 4.61 บรรลุ  
2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ ร้อยละ 20 2.50 ไม่บรรล ุ  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

3.1 การรับนักศึกษา 
 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

4 ระดับ 4  ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ
 

 

3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 
 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ  
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2563 

ผลการดำเนินงาน คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ
 

 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ  

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- จำนวนตัวบง่ชี้ที่ระบไุว้ใน มคอ.2 จำนวน 12 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-12 
- จำนวนตัวบง่ชี้ที่มีการดำเนนิการในปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 

ได้แก่ข้อ 1-12 
 ร้อยละของผลการดำเนนิงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงาน 100 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
 

5 คะแนน บรรล ุ  

 
หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
 
 
 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ
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บทท่ี 2 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 
 

ผ่าน ผ่าน 
 

ผ่าน 
 

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรได้มาตรฐาน  หลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.51 4.61 4.61 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศกึษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ  40 ร้อยละ 20 2.50 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.56 คะแนน 3.56 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิและพฒันานักศึกษา ระดับ 4 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 4 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 คะแนน 3.33 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 4 4.00 คะแนน 4.00  คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  4.72 คะแนน  4.72  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 80 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  
  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละ 60 5.00 คะแนน 4.17 คะแนน  

  4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ร้อยละ 30 3.33 คะแนน 5.00  คะแนน  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ 4 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.91 คะแนน 3.91 คะแนน  

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 4 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 100 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 คะแนน 4.25 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ระดับ 4 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนน  4.00 คะแนน  
คะแนนผลการประเมิน 3.83 คะแนน 3.83 คะแนน  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร  

องค์ประกอบ คะแนน
ผ่าน 

จำนวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน  ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2 - - 3.56 3.56 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ดี 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์ 3 3.91 - - 3.91 ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 4 4.00 4.33 - 4.25 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
รวม 13 3.67 4.25 3.56 3.83 ดี 

ผลการประเมิน  ดี ดี
มาก 

ดี ดี  

                                               
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2-องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
- 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
- 
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ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 

 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2563 

 - กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2563 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร  ส.ม.การจัดการระบสุขภาพ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.อษุา เล็กอทุยั 
ประธานกรรมการ 

รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภยั 
กรรมการ 

ผศ.ดร.หทยัรัตน์ อ่วมน้อย 
กรรมการและเลขานกุาร 

นางสาวนรีกานต์ ภมูิคงทอง 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
ประธานหลกัสตูร 

รศ.ดร.ภษิูตา อินทรประสงค์ 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

รศ.ดร.พรรณี บญัชรหตัถกิจ 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 



ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรจัดกำรระบบสุขภำพ  
วันที่ ๑๘ 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 

 
 
 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๘๐๗/๒๕๖๔
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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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