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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ      

เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 มีดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน ปีการศึกษา 2559 คะแนน ปีการศึกษา 2560 คะแนน ปีการศึกษา 2561 คะแนน ปีการศึกษา 2562 คะแนน ปีการศึกษา 2563 

SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน - - - - ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3.56 3.56 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา - - - - 3.00 3.00 3.67 3.33 3.33 3.33 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ - - - - 3.67 3.67 3.81 4.00 3.91 3.91 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

- - - - 3.50 3.50 4.25 4.25 4.25 4.25 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - - - 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
ภาพรวม - - - - 3.36 3.36 3.95 3.91 3.83 3.83 

ระดับคุณภาพ - - - - ดี ดี ดี ด ี ดี ด ี
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการ/วิจัย 
2. มีการวางแผนก ากับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้ได้ตามกรอบก ารวิจัยของ

หลักสูตร ส.ม.สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
3.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนมากท้ังคุณภาพและปริมาณ มีฐานข้อมูล สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ

บันทึกการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและตลอดเวลา 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพแบบ new normal 

(วิถีใหม่) 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานวิจัยและ

เผยแพร่งานวิจัยในวารสารในระดับชาติ และนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลให้มากขึ้น 

4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัยในวารสารในระดับชาติ และนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลให้มากขึ้น 

 

 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561-2562 
   หลักส ูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ (ประเมินปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก) 

 

ปี 61 ปี 62 ปี 63

คะแนนเฉล่ียรวม 3.36 3.91 3.83
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คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561-2563

หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
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1.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่              
16 มิถุนายน 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีจ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 มีดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน ปีการศึกษา 2559 คะแนน ปีการศึกษา 2560 คะแนน ปีการศึกษา 2561 คะแนน ปีการศึกษา 2562 คะแนน ปีการศึกษา 2563 

SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.13 4.13 4.07 4.06 4.55 4.55 4.60 4.60 4.59 4.59 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.00 4.00 2.67 4.00 3.33 4.00 3.00 4.00 3.67 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.17 3.17 3.93 3.27 3.84 3.51 3.84 3.84 3.84 3.51 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

3.50 3.50 4.25 3.00 4.25 3.50 4.25 3.75 4.25 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
ภาพรวม 3.37 3.37 4.07 3.30 4.12 3.59 4.13 3.75 4.13 3.90 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ด ี ดีมาก ด ี
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ร้อยละ 63.33 (จากเกณฑ์ร้อยละ 20) 
แสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านวิชาการ ท้ังนี้หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ยกระดับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเป็นการตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในเกณฑ์การน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีหลักสูตรควรน าผลการประเมินสมรรถนะของ
นักศึกษามาก าหนดเป็นแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3.หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีน า outcome based education มาใช้ ท้ังน้ีหลักสูตรควรดึงจุดเด่น
จากการจัดการเรียนการสอน ตามหลัก outcome based education มาใช้พัฒนานักศึกษาให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอก ซ่ึงหลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์เป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการตามแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2559-2562 
   หลักส ูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ์

 
 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63

คะแนนเฉล่ียรวม 3.37 3.30 3.59 3.75 3.90
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คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2559-2563

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
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1.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 

14 มิถุนายน 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีจ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 มีดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน ปีการศึกษา 2559 คะแนน ปีการศึกษา 2560 คะแนน ปีการศึกษา 2561 คะแนน ปีการศึกษา 2562 คะแนน ปีการศึกษา 2563 

SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 5.00 5.00 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 4.19 4.19 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.67 2.67 4.00 3.00 4.00 3.00 3.33 3.00 3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.44 3.11 4.11 3.11 4.11 3.11 4.15 3.81 3.81 3.81 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

2.75 2.75 4.75 3.50 4.75 3.50 3.75 3.50 3.50 3.50 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 
ภาพรวม 2.94 2.85 4.30 3.21 4.41 3.49 3.77 3.40 3.53 3.53 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ด ี
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้

เป็นจ านวนมากโดยส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. อาจารย์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานในเชิงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่องโดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาและน ามาปรับปรุงต่อไป 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 การน าเสนอเป้าหมาย กระบวนการ และการประเมิน ในแต่ละองค์ประกอบควรมีความสอดคล้อง 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2559-2562 
   หลักส ูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 
 
 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63

คะแนนเฉล่ียรวม 2.85 3.21 3.49 3.40 3.53
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คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2559-2563

หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
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หมายเหตุ : SAR หมายถึง คะแนนประเมินตนเอง  CAR หมายถึง คะแนนประเมินโดยคณะกรรมการ II หน้า 5 

 
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 
2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีจ านวน 5 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2563 มีดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน ปีการศึกษา 2559 คะแนน ปีการศึกษา 2560 คะแนน ปีการศึกษา 2561 คะแนน ปีการศึกษา 2562 คะแนน ปีการศึกษา 2563 

SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน - - - - - - ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - - - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา - - - - - - 3.33 2.00 3.33 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ - - - - - - 2.89 2.22 2.56 2.56 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

- - - - - - 3.75 3.00 4.00 3.50 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - - - - - 4.00 3.00 3.00 3.00 
ภาพรวม - - - - - - 3.83 2.52 3.33 3.06 

ระดับคุณภาพ - - - - - - ดี ปานกลาง ดี ด ี
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพและมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรน าผลงาน
วิชาการไปเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ท่ีมีค่าน้ าหนักสูงเพื่อน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 1.จ านวนนักศึกษาน้อย หลักสูตรควรหาจุดเดน่ หรือ อัตลักษณ์ของหลักสูตรเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ 
 2.การอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3.หากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562-2563 
   หลักส ูตร วท.บ.อนามยัสิ่งแวดล้อม (ประเมินปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก) 

ปี 62 ปี 63

คะแนนเฉล่ียรวม 2.52 3.06
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คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562-2563

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปี 62 ปี 63



หมายเหตุ : SAR หมายถึง คะแนนประเมินตนเอง  CAR หมายถึง คะแนนประเมินโดยคณะกรรมการ II หน้า 6 

 
1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  

ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เมื่อวันที่             
15 มิถุนายน 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ี จ านวน 5 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 มีดังนี ้

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน ปีการศึกษา 2559 คะแนน ปีการศึกษา 2560 คะแนน ปีการศึกษา 2561 คะแนน ปีการศึกษา 2562 คะแนน ปีการศึกษา 2563 

SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR SAR CAR 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน - - - - - - ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - - - - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา - - - - - - 1.50 1.50 3.00 2.67 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ - - - - - - 2.63 2.63 .350 3.11 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

- - - - - - 0.75 1.25 4.25 3.50 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - - - - - 1.00 2.00 3.00 3.00 
ภาพรวม - - - - - - 1.49 1.79 3.48 3.12 

ระดับคุณภาพ - - - - - - น้อย น้อย ดี ด ี
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดเด่นและแนวทางเสริม  
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ร้อยละ 80 (จากเกณฑ์ร้อยละ 

20) แสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านวิชาการ 
 2.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ยกระดับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในเกณฑ์
การน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และคุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาเอก  ควรจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์เป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการตามแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 

 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2562-2563 
   หลักส ูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม (ประเมินปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก) 

 

ปี 62 ปี 63

คะแนนเฉล่ียรวม 1.79 3.12
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คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562-2563

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปี 62 ปี 63


