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 บทสรุปส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์                 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.88 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 

ระดับ ดี  มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (4.84) 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ (5.00)  และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(5.00) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
(3.26) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (3.50)  
 

จุดเด่นภำพรวม 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะให้เป็นไปตามปรัชญาสถาบัน 

2. คณาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทุ่มเทการท างาน  

3. นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น 

- หลักสูตรของคณะได้รับความนิยมมีผู้สนใจและเข้ามาเรียนตั้งแต่เปิดหลักสูตร  
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และหาจุดแข็งของหลักสูตร และเผยแพร่ 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. เร่งส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เพ่ิมกลไกในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาให้การ 
    ช่วยเหลือนักศึกษา  
3. เพ่ิมแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
จุดเด่น 
1. คณาจารย์เริ่มมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเป็นจ านวนมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่อาจารย์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
   งานวิจัย 
 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

จุดเด่น 

- บริการวิชาการหลากหลายโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและบูรณาการต่อการเรียนการสอนอย่างรูปธรรม 
 

องค์ประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

จุดเด่น 

- มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

จุดเด่น 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  
2. คณะมีการจัดท าแผนด าเนินงาน การด าเนินการและการปรับปรุงในการประกันคุณภาพด้านการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาภายใน  
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้ความรู้บุคลากรเพ่ือการพัฒนาคณะ และสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา   
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะอย่างเป็นระบบ 
2. ให้ความรู้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร 
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ข้อเสนอแนะของกรรมกำร 
- ควรทบทวนอัตลักษณ์ของคณะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ 
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วิธีกำรประเมิน   
          1) กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรตรวจประเมิน) 

 1.1) กำรด ำเนินกำรก่อนกำรตรวจประเมิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562  

โดยก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันอังคารที่  1 กันยายน 2563 และได้มีการประชุม

คณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของ          แต่

ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วาง

แผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

1.2) กำรด ำเนินกำรระหว่ำงตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน แจ้ง

วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หวัหน้าส านักงานคณบดี ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนบุคลากร ฯลฯ  

  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 

  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอ

ผลการประเมิน 

  1.3) กำรด ำเนินกำรหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาส

ให้ส่วนงานได้ชี้แจง ท าความเข้าใจรว่มกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 

    (2) คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีการประชุมทบทวน (ร่าง) รายงานผลการประเมิน และ

ประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจาก

นั้นคณะกรรมการประเมินฯ ท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 

เสนอไปยังคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการสภาราช

วิทยาลัยจุฬาภรณเ์พ่ือด าเนินการต่อไป 
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2) กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 

  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน

เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณจ์ริง 

  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ  
  (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ  
  (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ      
  (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 

ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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บทท่ี 1 บทน ำ 
 
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 

     1.1 ชื่อหน่วยงำน 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์  

1.2 ที่ตั้ง 
  เลขที่ 906 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 
ด้วยพระวิสัยทัศน์ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์             

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีทรงตระหนักและทรงมีพระปณิธานที่จะสืบสานและต่อยอด
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                  
พระราชบิดาและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือที่จะยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอาณาประชาราษฎร์ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงทรงมีพระด าริให้จัดท าโครงการ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” 
ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงขึ้น พร้อมทั้งเสนอจัดตั้ง“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”             
ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เพ่ือท าหน้าที่ผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพ่ือรองรับการด าเนินงานของ“ศูนย์การแพทย์ 
ภัทรมหาราชานุสรณ์”และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ประเทศ
ในภาพรวมด้วย 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนองพระปณิธาน                 
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยจัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ในปีการศึกษา 2560 และ
วันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้จัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มี
ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ตามมาตรฐานสากล และมีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ โดยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และในปีการศึกษา 2561 ได้จัดการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์  

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 มีมติให้จัดตั้ง 
“คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ”ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า           
จุฬาภรณ์ และต่อมาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ ได้มีค าสั่งที่  280/2561 ลงวันที่  1 
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พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2561มีมติเห็นชอบ “ร่าง”ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง โครงสร้างการ
บริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้มีการออกประกาศดังกล่าว
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ โดยสาระส าคัญคือโอนโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพมาสังกัด
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมทั้งจัดตั้งโรงเรียนรังสีเทคนิคและโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และสุขภาพขึ้นเพ่ือรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ตามล าดับ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้
จัดตั้ง“ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวงชน” (Diagnostic Imaging and Image - guided Therapy 
Center for the People) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกหน่วยงานหนึ่ง 

วันที่  17 มกราคม 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้ออกประกาศ เรื่อง ปรับปรุงผัง โครงสร้าง 
การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และส านักงานอธิการบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไข      
ครั้งที่ 5) จัดตั้ง “โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์” ขึน้ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะ 

วันที่  21 เมษายน 2563 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 มีมติเห็นชอบ “โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฉบับแก้ไข
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)” จัดตั้ง “โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล” ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดและ
ปรับเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย”์เป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์”  

วันที่ 21 เมษายน 2563 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง“โครงสร้าง
การบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563)”ตามนัยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563                          
 ดังนั้น คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเป็นหน่วยงานทางวิชาการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่นอกจากจะมีพันธกิจเช่นเดียวกับหน่วยงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ คือ 
ผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แล้ว ยังมพัีนธกิจในการให้บริการวิชาชีพในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีแก่ผู้ป่วยที่มารับ
การรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพทางรังสีแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพที่ศูนย์
การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรที่ด าเนินการเปิดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา 2562 จ านวน 4 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 2.หลักสูตร          
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์   

 
2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ นโยบำย ยุทธศำสตร์ 

ปรัชญำ 
 “สร้ำง ครูผู้สร้าง” 
 “เติมเต็ม บุคลากรการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ” 
 “พัฒนำ ทุนทางปัญญาและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย”์ 
 “ก่อเกิด บ้านแห่งการเรียนรู้ชั่วชีวิต”  
 

 วิสัยทัศน์  
 เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้และแหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพ่ือ
สนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในลักษณะ

บูรณาการ สหวิทยาการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศรวมถึงการ
น าไปต่อยอด และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการน าไปต่อยอด และใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

3. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพ้ืนฐานของมาตรฐานวิชาชีพและ
การสร้างทุนทางปัญญา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4. อนุรกัษฟ้ื์นฟู สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาการสร้างองค์ความรู้และท าความเข้าใจในวัฒนธรรม
และวิถชีีวิต 

5. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาคมได้                 
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้และค านึงถึง ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์          
ของงาน 
  

ค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร 
C - Commitment  (มุ่งม่ัน พากเพียร ไม่เลือกงาน) 
H - Honesty  (ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม) 
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U - Unity   (สำมัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง) 
L - Loyalty  (มีศรัทธำ จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน) 
A - Altruism  (เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้) 
B - Benevolence   (เมตตำ กรุณำ กตัญญูรู้คุณ) 
H - Happiness    (น ำพำควำมสุข พอเพียง พอใจ) 

  O - Opportunity    (แสวงหำโอกำส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการท าประโยชน์ให้   
   ส่วนรวมก่อนตนเอง) 
R - Research Excellence (สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย สร้างองค์ความรู้ 
     and Innovation สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม) 
N - Networking  (สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดบัสากล) 

 
 ประเด็นส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความเป็นเลิศ 
3. การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีตามพระปณิธานฯ 
4. การน าองค์กรสู่ความส าเร็จและพัฒนาอย่างยั่งยืน ท านุงบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงเผยแพร่           

ภูมิปัญญา การสร้างองค์ความรู้ การเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
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แผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีวิทยำศำสตร์สุขภำพ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร   
3.1 โครงสร้ำงองค์กร 

 

 
 

ที่มา: ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
 

 
 

ที่มา: ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 
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3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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4. รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรคณะ  
4.1 รำยช่ือผู้บริหำร 

ที ่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย  บุญวีรบุตร รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและ 

วิเทศสัมพันธ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรยี์ อิงคเตชะ รองคณบดีด้านการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4 อาจารย์ แพทย์หญิงน้ าฝน สินชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร 
5 นายแพทย์ณัฐ วิมลศิริ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนนักอัตราซาวด์ทาง

การแพทย์ 
8 อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค 
9 นายฉัฐนภ ภราสมพงษ์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ภาพวินิจฉัย 

และร่วมรักษาเพ่ือปวงชน 
10 - อัตราว่าง - หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

4.2 คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการ 
2 รองคณบดีด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3 รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ กรรมการ 
5 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ กรรมการ 
6 ผู้อ านวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ กรรมการ 
7 ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค กรรมการ 
8 ประธานคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  
กรรมการ 

9 รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวงชน กรรมการ 
10 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร 

 
กรรมการ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
11 หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 

ที่มา: เนื่องจากประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ใน

การบริหารคณะ ไม่มีการก าหนดคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนโยบายให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะมีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะ จึงได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะชุดดังกล่าวข้างต้น  
 

ที ่ ชือ่ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการ 
2 รองคณบดีด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3 รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร กรรมการ 
5 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ กรรมการ 
6 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ กรรมการ 
7 ผู้อ านวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ กรรมการ 
8 ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค กรรมการ 
9 รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวงชน กรรมการ 
10 ผู้แทนพนักงานราชวิทยาลัยสายวิชาการ กรรมการ 
11 ผู้แทนพนักงานราชวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ กรรมการ 
12 หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
13 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ที่มา: ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่าง

การด าเนินงานสรรหาผู้แทนพนักงานราชวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการศึกษา 

จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโทที่จัดการศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้  
 

ระดับ
ปริญญำ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีทีจ่ัดท ำ
หลักสูตร 

วันที่สภำ 
รำชวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที ่สกอ. 
รับทรำบ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี รงัสีเทคนิค วท.บ. 2559 3 พ.ค.2559 18 เม.ย.2560 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วท.บ. 2562 27 มิ.ย.2562 13 ส.ค.2562  
ปริญญาตรี ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) วท.บ. 2562 15 ธ.ค.2560 10 ก.ค.2563 
ปริญญาโท สัทภาพการแพทย์ วท.ม. 2561 11 ต.ค.2562 19 ก.ย.2562 

 

6. จ ำนวนนักศึกษำ 
           ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวนรวม
ทั้งสิ้น              192 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวนรวมทั้งสิ้น 4 คน  
 

หลักสูตร ชั้นปี จ ำนวน 
รังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 1 41 

ชั้นปีที่ 2 40 
ชั้นปีที่ 3 36 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 46 
ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 1 29 
สัทภาพการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 2 

ชั้นปีที่ 2 2 
รวม 196 

 

7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
            ปีการศึกษา 2562  คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบุคลากรทั้งสิ้น  53.5 คน ประกอบด้วย  

7.1 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกเป็น  
- พนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ทีป่ฏิบัติงานจริง  จ านวน  16.5   คน  
- พนักงานราชวิทยาลัย สายวิชาการ ลาศึกษาต่อ  จ านวน   2     คน  

 
7.2 บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกเป็น 
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- พนักงานราชวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ           จ านวน  20    คน  
- พนักงานราชวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาชีพ จ านวน  15   คน 
 

ตำรำงที่ 1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. 
พนักงานสายวิชาการ 
   - ปฏิบัติงานจริง 

16.5 - 6.5  10 10.5 4 1 1 

พนักงานสายวิชาการ 
    - ลาศึกษาตอ่ 

2 - 2 - 2 - - - 

รวม 18.5 -  8.5 10 12.5 4 1 1 
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ตำรำงที่ 2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และระยะเวลาเริ่มปฏิบัติงาน  

ล ำ 
ดับ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงำน 
ระยะเวลำ 

กำรนับ
จ ำนวน 
(คน) 

หมำยเหตุ 

1 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร    เหล่าธรรมทัศน์ ศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1 พ.ย.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์        หิรัญรัตน์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1 ต.ค.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรยี์      อิงคเตชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1 ต.ค.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย     บุญวีรบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1 ก.ย.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรเชษฎ์   สิริพงษ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 2 มิ.ย.2551 มากกว่า 9 เดือน 1  
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.รพีพร     โรจน์แสงเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1 ก.พ.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
7 อาจารย์ แพทย์หญิงน้ าฝน          สินชัย  อาจารย์ ปริญญาเอก 1 มิ.ย.2559 มากกว่า 9 เดือน 1  
8 อาจารย์ ดร.อัจฉรียา                กสิยะพัท อาจารย์ ปริญญาเอก 1 พ.ค.2562 มากกว่า 9 เดือน 1  
9 อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต          ศิริแพทย์ อาจารย์ ปริญญาเอก 16 ก.ค.2562 มากกว่า 9 เดือน 1  
10 อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์            ขาววิเศษ อาจารย์ ปริญญาเอก 16 พ.ย.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
11 อาจารย์ ดร.ธนพล                   ลัคนาวัฒน์ อาจารย์ ปริญญาเอก 1 เม.ย.2563 4 เดือน 0  
12 อาจารย์ ดร.ฤดีรัตน์                 กีรติวิทยายุต อาจารย์ ปริญญาเอก 1 เม.ย.2563 4 เดือน 0  
13 อาจารย์ปรเมษฐ์                    วงษา อาจารย์ ปรญิญาโท 3 พ.ย.2551 มากกว่า 9 เดือน 1  
14 อาจารย์สุทธิรักษ์                    ตั้งเรืองเกียรติ อาจารย์ ปริญญาโท 1 ส.ค.2557 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
15 อาจารย์ณภัทร                       ฤทธิ์ล้ าเลิศ อาจารย์ ปริญญาโท 1 พ.ค.2558 มากกว่า 9 เดือน 1  
16 อาจารย์นิพนธ์                       สายโย อาจารย์ ปริญญาโท 2 มิ.ย.2558 มากกว่า 9 เดือน 1  
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ล ำ 
ดับ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงำน 
ระยะเวลำ 

กำรนับ
จ ำนวน 
(คน) 

หมำยเหตุ 

17 อาจารย์เทอดธรรม                 ชาวไร่ อาจารย์ ปริญญาโท 1 ก.ย.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
18 อาจารย์มนต์ชัย                      พลไกร อาจารย์ ปริญญาโท 16 มี.ค.2559 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
19 อาจารย์พรไพลิน                    ไพโรจน์สันติกุล อาจารย์ ปริญญาโท 1 พ.ย.2561 มากกว่า 9 เดือน 1  
20 อาจารย์ณัฐนรี                       กระบวนรัตน์ อาจารย์ ปริญญาโท 16 พ.ค.2562 มากกว่า 9 เดือน 1  
21 อาจารย์ฉัตรพร                      เรืองทอง อาจารย์ ปริญญาโท 1 ธ.ค.2562 8 เดือน  0.5  
22 อาจารย์เมธี                          จินะโกฎิ อาจารย์ ปริญญาโท 1 เม.ย.2563 4 เดือน 0  
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ตำรำงท่ี 3  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ์ หัวหน้างานกลุ่มภารกิจ 
ด้านการบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปริญญาโท 

2 นางปารชิาติ เพชรวิเศษ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
3 ว่าที่ร้อยตรีสุเพ็ญศิริ มีพยุง นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
4 นางสาวปนัดดา ลี้ยาง นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
5 นางสาวภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักดิ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
6 นางราตรี มีสมบัติ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
7 นางสาวนพรัตน์ สบายกาญจน์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
8 นางจุลฉัตร น้อยจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 
9 นางสาวสิรินาถ เจือบญุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
10 นางสาวอาลิศลักษณ์ แวววับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
11 นางสาวสายชล พาอยู่สุข เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
12 นางสาวชนกธิดา แก้วศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
13 นายพนิิต มณีเขียว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 
14 นายมาโนช เพ็งพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 
15 นางสาวอลิสา  รุ่งเรือง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ปริญญาตรี 
16 นางสาวกัญญา คงพรหม นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 
17 นางสาวชารีรัตน์ เกษเกษี นักกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี 
18 นายชญานนท์ ภมะราภา  นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
19 นางสาวพันธจารีย์ หิรัญรัตน์  นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
20 นางสาวคริญญา  เรืองศิลป์ประเสริฐ พนักงานปฏิบัติการ มัธยมศึกษาปีที ่6 

 

ตำรำงท่ี 4  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ  จ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นายแพทย์ณัฐ  วิมลศิริ  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ  ปริญญาโท 

2 นายแพทย์ธีรกร 
  

อุดมพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

ปริญญาโท 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

3 นายฉัฐนภ  ภราสมพงษ์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ภาพ
วินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือ 
ปวงชน/ที่ปรึกษาศูนย์ภาพ

วินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวงชน 

ปริญญาตรี 

4 นางสาว สุพรรณี หนันทุม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 
5 นายฉัตริน สารค า เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
6 นายภาณุรุจ  ศรตีะวรรณ นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
7 นางสาวปนัดดา  คิดเข่ม นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
8 นางสาวฐิตินันท์  เพ็งสาธร นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
9 นายณัฐวุฒิ  วิจารย์  นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
10 นางสาวบรรญวรรณ เพ็ชรเลิศ นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
11 นายบวรวงศ ์  นิระโส  นักรังสีการแพทย์ ปริญญาตรี 
12 นางสาวพรวิมล  แก้วทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
13 นายพงศา หลิ่วน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 
14 นางสาวธิตินันท์  พงษ์พนัส พนักงานธุรการ  

(ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

ปริญญาตรี 

15 นางสาวพนิดา ปฏิตัง  พนักงานปฏิบัติการ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
8.1 งบประมำณ  

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายไดข้องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยครอบคลุมงบประมาณ 
ดังนี้  

1. ปีงบประมาณ 2562  
งบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) 

งบประมาณแผ่นดิน 27,368,000.00 
งบประมาณรายได้ 25,097,400.00 

รวม 52,465,400.00 
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  2. ปีงบประมาณ 2563 
งบประมำณ 2562 จ ำนวนเงิน (บำท) 
งบประมาณแผ่นดิน 357,880,700.00 
งบประมาณรายได้ 19,095,500.00 

รวม 376,946,200.00 
 

8.2 อำคำรสถำนที่ 
      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสินทรัพย์ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดังนี้ 
 
 อำคำรสถำนที่  

1. อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 14 ชั้น ขนาด 100 
เตียง 

2. อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 30 เตียง 
3. อาคารส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ชั่วคราว) อาคารบริหาร 2 ชั้น 3 

บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
4. ส านักงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารบริหาร 2 ชั้น 3 บริษัท กสท. 

โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) 
5. ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคมจ ากัด 

(มหาชน)  
6. ห้องปฏิบัติการรังสีเทคนิค อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคมจ ากัด 

(มหาชน) 
7. ห้องปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์ อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคมจ ากัด 

(มหาชน) 
8. ห้องส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 บริษัท 

กสท. โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) 
9. อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 400 เตียงและหอพัก (อยู่ระหว่าง

การด าเนนิการกอ่สร้าง) 
10. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมศูนย์

กีฬา (อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง) 
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บทท่ี 2  

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรที่

เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด จ านวน 4 หลักสูตร 
และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร             
ทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด โดยมีผลการ
ประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 

ผลกำรประเมิน 

วันท่ีตรวจประเมิน 

 
องค์ปร
ะกอบท่ี 

 1 
 

 
ผลรวมของ

คะแนนค่ำเฉลี่ย  
องค์ประกอบท่ี 2-

6 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  
   (ต่อเนื่อง) 

ผ่าน 2.54 4 ส.ค.2563 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาสัทภาพการแพทย ์

ผ่าน 3.41 10 ส.ค.2563 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชารังสีเทคนิค 

ผ่าน 3.48 11 ส.ค.2563 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ 
    เคลื่อนไหวและสุขภาพ 

ผ่าน 3.10 14 ส.ค.2563 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  12.53  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
:  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
ผลกำรประเมิน :   

เป็นไปตามเกณฑ์ 
3.13 คะแนน 

 

ผลกำรประเมิน :  
เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.13 คะแนน 
 

หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

1.2 กำรส่งเสริมทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรภำษำ
และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมอัตลักษณ์ของ
บัณฑติคณะ (ตัวบ่งช้ี รจภ.เพิ่มเติม)  

ข้อเสนอแนะของกรรมกำร 
- ควรทบทวนอัตลักษณ์ของคณะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และพันธกิจของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

: 4 ข้อ 
ผลกำรประเมิน :  
3 ข้อ (ขอ้ 1-3) 

ผลกำรประเมิน :  
2 ข้อ (ข้อ 1-2) 

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  2 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : .2 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
  บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมนิตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ข้อค้นพบ  

 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 18.5 คน  มี
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 10 คน   
วิธีกำรค ำนวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

10 X 
100 

= ร้อยละ 54.05 
18.5 

  
เปรียบเทยีบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

54.05 
X 5 = 6.75 คะแนน 

40 

 ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ่) 18.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 10 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

54.05 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

: ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
ผลกำรประเมนิ :  
ร้อยละ 54.05 

ผลกำรประเมนิ :  
ร้อยละ 54.05 

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 :  5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

1.4 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ข้อค้นพบ  

           คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีอาจารย์
ประจ าทั้ งหมด (รวมที่ ลาศึกษาต่อ) จ านวน 18.5 คน                     
มีอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 6 คน   

วิธีกำรค ำนวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

6 X 
100 

= ร้อยละ 32.43 
18.5 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

32.43 
X 5 = 2.70 คะแนน 

60 

 ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

อาจารย์ประจ าทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

18.5 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
อาจารย์ 

12.5 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. 4 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง รศ. 1 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ศ. 1 

 
 
 
 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

: รอ้ยละ 60 ขึ้นไป 
ผลกำรประเมิน 

 : ร้อยละ 32.43 
ผลกำรประเมิน 

 : ร้อยละ 32.43 

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  2.70 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 2.70 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

1.5 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

88.82 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  

18.5 

3.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (1) ÷ (2) 

4.80 

4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  

8 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

: ร้อยละ < 0  

ผลกำรประเมนิ 

 : ร้อยละ -40 
ผลกำรประเมิน 

 : ร้อยละ -40 

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
  บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

1.6 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตร ี

ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 2 ข้อ ดังนี้ 
 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

:  4 ข้อ 
ผลกำรประเมนิ 

 : 4 ข้อ 
(ข้อ 1,2,4,5) 

ผลกำรประเมิน 

: 2 ข้อ  
 (ข้อ 1-2)  

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  3 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 3 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไมบ่รรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมนิตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

1.7 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 4 ข้อดังนี้ 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย 

:  6 ข้อ 
ผลกำรประเมนิ 

 : 6 ข้อ 

  (ข้อ 1-6) 

ผลกำรประเมิน 

: 4 ข้อ 

 (ข้อ 1-4)  
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                    
- ห้องปฏิบัติการหรอืห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รบัเชิญ(visiting professor)  
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ค่ำเป้ำหมำย 

:  6 ข้อ 
ผลกำรประเมิน 

 : 6 ขอ้  
  (ข้อ 1-6)  

ผลกำรประเมิน 

: 6 ขอ้  
  (ข้อ 1-6) 

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไมบ่รรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

 6. ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



32 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ข้อค้นพบ  
      คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 11,325,450 
บาท ภายนอก จ านวน 2,297,143 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 
13,622,593 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้ งหมด (ไม่นับรวม                   
ผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 16.5  คน 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยในสถำบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยำศำสตร์สุขภำพ 11,325,450 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภำยนอกสถำบัน  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยำศำสตร์สุขภำพ 2,297,143 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยำศำสตร์สุขภำพ 16.5 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยำศำสตร์สุขภำพ 2 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
: 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
ผลกำรประเมิน  
: 825,611.70 บาท 

ผลกำรประเมิน 

 :  825,611.70 บาท 
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 :  5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน SAR) 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมนิ
คณะกรรมกำร 

2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

ข้อค้นพบ  

    คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า จ านวน  13  เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงาน
ค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
ข้อมูลพื้นฐำน 
 

ค่ำน้ ำหนัก จ ำนวนเรื่อง ผลรวมค่ำถ่วงน้ ำหนัก 
0.20 -  
0.40 1 0.40 
0.60 1 0.60 
0.80 5 4.00 
1.00 6 6.00 

ผลถ่วงน้ ำหนักเท่ำกับ     11.00 

 
 

วิธีกำรค ำนวณ  :  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

11 X 
100 

= ร้อยละ 59.45 
18.5 

  
เปรียบเทยีบร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

59.45 X 5 = 6.75 คะแนน 
                   30 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

: ร้อยละ 30  
ผลกำรประเมิน  
: ร้อยละ 60.54  

ผลกำรประเมิน 

 :   ร้อยละ 59.45 
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

2.4 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัยท่ีตีพิมพ์อยู่
ในวำรสำรระดับนำนำชำติในฐำนข้อมูล SCOPUS  

(ตัวบ่งช้ี รจภ.เพิ่มเติม) 
     คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบทความวิชาการ
และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS จ านวน  6  เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ผลงานค่าน้ าหนัก  
วิธีกำรค ำนวณ  :  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

6 X 
100 

= ร้อยละ 32.45 
18.5 

  
เปรียบเทยีบร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

32.45 X 5 = 8.11 คะแนน 
                 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

: รอ้ยละ 20 
ผลกำรประเมิน  
: ร้อยละ 32.43  

ผลกำรประเมิน 

 :   ร้อยละ 32.43 
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

2.5 สัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์จำก
ภำยนอกต่อจ ำนวนเงินสนับสนุนเงินวิจัยท้ังหมด 

(ตัวบ่งช้ี รจภ.เพิ่มเติม) 
    คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
จ านวน 2,297,143 บาท และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกและภายใน                     
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จ านวน 13,622,593 บาท  
วิธีกำรค ำนวณ  :  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

2,297,143 X 
100 

= ร้อยละ 16.86 
13,622,593 

  
เปรียบเทยีบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

16.86 X 5 = 4.22 คะแนน 
                20 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

: ร้อยละ 20 
ผลกำรประเมิน  
: ร้อยละ 16.86  

ผลกำรประเมิน 

 :  ร้อยละ 16.86 
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 4.22 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมนิตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
 
ข้อค้นพบ  ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้  
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 
 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรอืสังคม  
 3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย 

:  6 ข้อ 
ผลกำรประเมิน 

 : 6 ข้อ 

 (ข้อ 1-6)  

ผลกำรประเมิน 

: 6 ข้อ 

 (ข้อ 1-6) 
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

3.2 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกรที่มีกำรบูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย หรือกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำของไทย (ตัวบ่งชี้ รจภ.
เพิ่มเติม) 
ข้อค้นพบ   คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     
มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ
การ เรี ยน การสอน  การวิ จั ยห รื อการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาของไทย จ านวน 8 โครงการ   
 

วิธีกำรค ำนวณ  :  
 

8 
X 100 = ร้อยละ 42.11 

19 
  
เปรียบเทยีบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

42.11 X 5 = 10.52 คะแนน 
                20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย 

:  ร้อยละ 20 
ผลกำรประเมิน 

 : ร้อยละ 42.11  
ผลกำรประเมนิ 

: รอ้ยละ 42.11 

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้ งจั ดส รรงบประมาณ เพ่ื อ ให้ ส ามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย 

:  5 ข้อ 
ผลกำรประเมิน 

 : 6 ข้อ  
  (ข้อ 1-6)  

ผลกำรประเมิน 

: 6 ข้อ  
  (ข้อ 1-6) 

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 5 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแตล่ะตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำม
พันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
 

ข้อค้นพบ ด าเนินการได ้5 ข้อ ดังนี้ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงนิและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้ ม ค่ าข อ งก ารบ ริ ห ารห ลั ก สู ต ร  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ

ค่ำเป้ำหมำย 

: 7 ข้อ 
ผลกำรประเมิน 

 : 7 ข้อ 

  (ข้อ 1-7) 

ผลกำรประเมิน 

 : 5 ข้อ 
  (ข้อ 2,4,5,6,7)  

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 4 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแตล่ะตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐำน/รำยละเอียดเพ่ิมเติม และน ำมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินแตล่ะตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลกำรประเมิน
คณะกรรมกำร 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6.มี ผลการประเมินคุณ ภาพทุ กหลักสู ตรผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเป้ำหมำย 

:  6 ข้อ 
ผลกำรประเมิน 

 : 5 ข้อ 
   (ข้อ 1,3,4,6)  

ผลกำรประเมิน 

 : 4 ข้อ 

  (ข้อ 1,3,4,5,6) 
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร 
 : 3 คะแนน   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมำยเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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บทท่ี 3 สรุปกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
คณะเทคโนโลยีวิทยำศำสตรส์ุขภำพ ปีกำรศึกษำ 2562 

2.1 ตำรำงที ่1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำ 

หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์  

12.53 
= 3.13 คะแนน 

ไม่บรรล ุ
3.13 คะแนน 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การส่งเสริม
ทักษะความสามารถดา้นการ
สื่อสารภาษาและดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศตามอัต
ลักษณ์ของบัณฑติคณะ  
(ตัวบ่งช้ี รจภ.เพิ่มเติม) 

 
 

4 ข้อ 

 

2 ข้อ 
(ข้อ1-2) 

  

 
 

ไม่บรรล ุ
2.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 
40 

10 
X100 = 54.05 % 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 
18.5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
60 

6 
X100 = 32.42 % 

 
ไม่บรรล ุ 2.70 คะแนน 18.5 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

<0 -3.2 
X100 = -40 % 

 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 8 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

4 ข้อ 
 

2 ข้อ (ข้อ 1-2) 
 

ไม่บรรล ุ 2.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

 

6 ข้อ 
 

4 ข้อ (ข้อ 1-4) 
 

ไม่บรรล ุ 3.00 คะแนน 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.26 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
 

ไม่บรรล ุ
 

5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้ำ 

หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรคห์รือ
นวัตกรรม 

50,000 
บาทขึ้น
ไปต่อคน 

13,622,593  = 825,611.70  
           16.5 

 
บรรล ุ

 
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

ร้อยละ 
30 

         11 x 100  = 59.45 % 
           18.5 
 

 
บรรล ุ

 
5.00  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 จ านวนบทความ
วิชาการและบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับ
นานาชาติในฐานข้อมลู 
SCOPUS (ตัวบง่ช้ี รจภ.
เพิม่เตมิ) 

ร้อยละ 
20 

          6 x 100  = 32.43 % 
            18.5 

 
บรรล ุ

 
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 สัดส่วนเงิน
สนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกต่อ
จ านวนเงินสนับสนุนเงินวิจัย
ทั้งหมด (ตัวบ่งช้ี รจภ.เพิ่มเติม) 

ร้อยละ 
20 

        2,297,143 x 100 =  16.86 % 
          13,622,593 

 
บรรล ุ

 
4.22 คะแนน 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัยและนวัตกรรม 
เฉลี่ยรวม 

4.84  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 

4 ข้อ 
 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาของ
ไทย (ตัวบ่งช้ี รจภ.เพิ่มเติม)  

 
ร้อยละ 

20 

 
8 x 100  = 42.11  

                19 
 

 
 

 
บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

 
5 ข้อ 

 
6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

 
บรรล ุ

5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้ำ 

หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

และความเป็นไทย 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเปน็ไทย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับตดิตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่
สถาบันและอัตลักษณ์ของคณะ 

 
 

7 ข้อ 

 
 

5 ข้อ (ข้อ 2,4,5,6,7) 

 
 

ไม่บรรลุ  4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1,3,4,5) ไม่บรรล ุ
3.00 คะแนน 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
เฉลี่ยรวม 

3.50 คะแนน 

 
 
2.2 ตำรำง 2 วิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 7 4.23 2.33 - 3.26 ระดับคณุภาพ พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจยัและนวัตกรรม 5 4.61 5.00 5.00 4.84 ระดับคณุภาพ ดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 ระดับคณุภาพ พอใช้ 

รวม 17 3.48 3.85 5.00   
ผลกำรประเมิน     3.88 ระดับคุณภำพ  ดี 

 

ผลกำรประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
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2.3 รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น โอกำสในกำรพัฒนำ จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 

จุดเด่นภำพรวม 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณะให้เป็นไปตามปรัชญาสถาบัน 

2. คณาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจทุ่มเทการท างาน  

3. นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.หลักสูตรของคณะได้รับความนิยมมีผู้สนใจและ
เข้ามาเรียนตั้งแต่เปิดหลักสูตร  
 
 

1.ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และหาจุดแข็งของ
หลักสูตร และเผยแพร่ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.เร่งส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ เพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.เพ่ิมกลไกในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา
ให้การช่วยเหลือนักศึกษา  
3.เพิ่มแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา  
 

 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1.คณาจารย์เริ่มมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเป็นจ านวน
มาก  

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยทีอ่าจารย์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย 
 
 

 
 
 

วิธีปฏิบตัิที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
-บริการวิชาการหลากหลายโครงการที่มีประโยชน์
ต่อสังคมและบูรณาการต่อการเรียนการสอนอย่าง
รูปธรรม 
 
 

- 
 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 

- 
 

 
                    - 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย   

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุ
บ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
 

- 
 
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 

- 
 

 
- 

 
 

วิธีปฏิบตัิที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร  
2.คณะมีการจัดท าแผนด าเนินงาน การด าเนินการ
และการปรับปรุงในการประกันคุณภาพด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 

1.ควรมกีารติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ให้ความรู้บุคลากรเพ่ือการพัฒนาคณะ และสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะอย่างเป็น
ระบบ 
2.ให้ความรู้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงแก่
บุคลากร 
 
 

- 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 

 

ข้อเสนอแนะของกรรมกำร 
- ควรทบทวนอัตลักษณ์ของคณะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ 
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ภำคผนวก 
 

ภาคผนวก ก   ข้อมลูที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ภาคผนวก ค ก าหนดการ  
ภาคผนวก ง ภาพกจิกรรมการตรวจประเมิน 
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   ภำคผนวก ก    
ข้อมูลที่ได้รับจำกกำรสัมภำษณ ์
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สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 

กลุ่มที่ 1  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร  รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์    อิงคเตชะ  รองคณบดีด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษา 
4. อาจารย์ แพทย์หญิงน้ าฝน สินชัย   ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร 
5. นายแพทย์ณัฐ วิมลศิริ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริัตน์ หิรัญรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

    และสุขภาพ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผูอ้ านวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทาง 
     การแพทย์ 
 7. อาจารย์ปรเมษฐ ์ วงษา      ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรพีพร โรจน์แสงเรือง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

                     สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 
ค ำถำม:  อยากให้เล่าเกี่ยวกับหลักสูตร  
ค ำตอบ:  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพเพ่ิงเปิดรับปีการศึกษา 2562 รับรุ่นละ 40-50 คน เป็น
หลักสูตรท่ีเน้นเรื่องการปฏิบัติให้โดดเด่นกว่า เนื่องจากยังไม่มีการเปรียบเทียบ เป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีใน
ประเทศไทย 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัท
ภาพการแพทย์ เป็นหลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรแรก ปีนี้ปีที่ 3 อยากผลิตคนที่ไม่ใช่แพทย์ ปัญหาคือ 
นักศึกษาไม่ตรงกับที่เราต้องการ ปีนี้เปิดหลักสูตร 1 ปี ทุกวิชา ที่เรียนกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น
รายวิชาสูติศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี รับเฉพาะวันเสาร์มาเก็บ skill กับหลักสูตร บางวิชาที่รายรวมได้ ก็มาเรียน
พร้อมกัน ในบางวัน หลักสูตร 1 ปี ท า Module Online 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค : หลักสุตร มีนักศึกษาทั้งหมด 3 รุ่น ช่วงปี 2 มีวิชาพ้ืนฐานด้าน
รังสีเทคนิค ปีที่แล้ว ปี 3 จะกลับมาเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพรังสีเทคนิค ที่แตกต่างจากที่อ่ืน มีการบูรณาการ
เครื่องมืออุปกรณ์ และคณะมีศูนย์ DITP  

 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) : หลักสูตรรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา กลุ่มที่เรียนได้ดี คือ กลุ่มกายภาพ  

ค ำถำม: งานวิจัย มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่อย่างไรเพ่ือให้ได้รับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
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ค ำตอบ:  มีอาจารย์ 2 รุ่น 1.งานพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ Project ไม่เกิน 100,000 บาท 2.เรื่องพัฒนาบุคลากร 
งานวิจัยกับงานตีพิมพ์ การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ จะมีการเตรียมงบประมาณอย่างไร คณบดีเตรียมไว้ ถ้าไม่
เกิน 50,000 บาท 
ค ำถำม: มีการด าเนินการอย่างไรในตัวชี้วัด 1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ ซ่ึงตัวบ่งชี้ รจภ.เพ่ิมเติม  
ค ำตอบ:  หลักสูตรที่น่าเป็นห่วง คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 
ขณะนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร เตรียมจัดท าโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

ค ำถำม: คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัยหรือไม่ อย่างไร 
ค ำตอบ: คณะใช้ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ซ่ึงในปีนี้คณะจะท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัยของคณะเอง 

  ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ยังไม่มี แต่จะด าเนินงานจัดท าในปีการศึกษา 2563 ในระดั บ                   
ราชวิทยาลัยจะมีฝ่ายวิจัย ก ากับโดยรองอธิการบดี และมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง  
ค ำถำม: ค าว่า “ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิจัย”จะใช้อย่างไร 
ค ำตอบ: การจดัการความรู้ เป็นการเขียน Best Practice  
    คณะฯ มีการจัดตั้งกรรมการจัดการความรู้ เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เนื่องจากในสถานการณ์ 
COVID อาจารย์ปรับเปลี่ยนการสอนเป็นวิธีการสอน Online  

ค ำถำม: จัดเก็บการจัดการความรู้ไว้ที่ไหน อย่างไร 
ค ำตอบ: จัดเก็บข้อมูลทาง website คณะ  

ข้อเสนอแนะของกรรมกำร:  
   การท ากิจกรรมบางอย่าง การสอน Online ก็ท าทุกสถาบันท ากันหมด  การจัดการความรู้ 
(KM) ในมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดีจะเกิดข้ึนได้ ต้องเกิดจาก Core Competency   

ค ำถำม:  ตั้งวัตถุประสงค์การท าประกันคุณภาพไว้อย่างไร 
ค ำตอบ: การท าประกันคุณภาพการศึกษาในปีนี้ เพ่ือทบทวนตัวเอง เนื่องจากคณะเพ่ิงก่อตั้งได้ 1ปี นโยบาย
คณบดีในปีหน้า จะใช้เกณฑ์ EdPEx  

ค ำถำม:  ขั้นตอนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรอย่างไร 
ค ำตอบ:  Set up ระบบ Routine มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามแผน ก ากับติดตามและรายงาน
ต่อคณบดี เพิ่งรับโอนหลักสูตรจากคณะอ่ืน เราพยายามตั้งคณะกรรมการวิจัย บริการวิชาการ ประกันคุณภาพ 
และมีคณะกรรมการบริหารคณะ มีการน าปัญหาแต่ละงาน แต่ละโรงเรียน ปีหน้าหลักสูตรจะเข้าสู่เกณฑ์ 
AUN-QA ส าหรับคณะจะมุ่งสู่เกณฑ ์EdPEx 
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กลุ่มที่ 2 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และประธำนหลักสูตร  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรริัตน์  หิรัญรัตน์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การ 

       เคลื่อนไหวและสุขภาพ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ 
         ทางการแพทย์ 

3. อาจารย์ปรเมษฐ ์   วงษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรพีพร      โรจน์แสงเรือง    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
        สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 
 

ค ำถำม: ทีมบริหารตั้งเป้าหมายความส าเร็จอย่างไร 
ค ำตอบ: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค การด าเนินงานปีที่ผ่านมา เริ่มต้นจากมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าหลักสูตรวางแผนบริหารหลักสูตร ส่งเสริมนักศึกษาที่นอกเหนือจากงาน
การศึกษาหลัก ให้มีเรื่องการเป็นนักศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ น าแผนที่ท าไว้มา มีการจัดการเรียนการสอนที่
เป็น Hospital Based 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เพ่ิงเปิดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562 มีแผนด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะ และเรียนรู้จากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เน้นเรื่องการปฏิบัติให้โดดเด่นกว่า เนื่องจากยังไม่มีการเปรียบเทียบ เป็น
หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทย หลักสูตรเน้นกึ่งกลาง ดูแลครอบคลุมสุขภาพตั้งแต่มวลชน จนถึง
ผู้สูงอายุ  ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการออกก าลังกาย แทนกายภาพบ าบัด ใช้เรื่องการ Exercise หลักสูตร 
ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  

ข้อเสนอแนะของกรรมกำรประเมินระดับหลักสูตร 
-  หลักสูตรควรหาความโดดเด่นผลผลิตของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) เปิดรับรุ่นแรกไปเมื่อเดือน
มกราคม 2563 เนื่องจากนักศึกษาจบการศึกษามาแล้ว จบอนุปริญญา สาขาเวชกิจฉุกเฉิน  

ค ำถำม:  มีหลักสูตรอ่ืนร่วมกันในการขอใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ 
ค ำตอบ: มี 4 สถาบัน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ภาพรวมโรงเรียนเกิดขึ้นก่อนคณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ เป็นที่ปรึกษา 
พันธกิจจะสอดคล้องกับราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องคณะ โรงเรียนนักอัลตรา
ซาวด์ทางการแพทย์มีหลักสูตรปริญญาโท มีการบริการวิชาการส าหรับแพทย์ทั่วไป ในศาสตร์ด้านบริการทาง
การแพทย์ ซึ่งเปิดปริญญาโท เป็นรุ่นที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 จะมีหลักสูตร  1 ปี โดยภาพรวมการบริหาร
การศึกษา จะดึง “สร้างคน เพ่ือสร้างชาติ” บัณฑิตท่ีจบการศึกษาออกไป  
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ค ำถำม:  ในภาพรวมของแต่ละโรงเรียน มีเป้าหมาย บางเรื่องคล้ายและบางเรื่องแตกต่างกัน ในทุกหลักสูตร 
go on มีกระบวนการอย่างไร ใช้ในปีที่ผ่านมาท าอย่างไรบ้าง 
ค ำตอบ: สิ่งแรกเน้นงานวิจัย และการบูรณาการ อุปกรณ์และเครื่องมือที่เรามี สามารถใช้ร่วมกัน และเป็น 
Project ที่สามารถดูแลคนได้หลายประเภท  

ค ำถำม:  สิ่งที่ success และท าได้ดี เป็นเรื่องอะไร เช่น มีนักศึกษามาจัดกิจกรรม เวทีน าเสนองานวิจัยร่วมกัน 
สัมมนาร่วมกัน 
ค ำตอบ: ในเดือน ตุลาคม จะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ คณะนอกจากมีฝ่ายการศึกษา และ              
มีหน่วยการสร้างภาพ 3 มิติ รองรับงานวิจัย จะรวมกันได้อีก คือ มี KM สื่อการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ ในรายวิชากายวิภาค เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
สุขภาพ มีอาจารย์ที่จบสาขาวิชาฟิสิกส์ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาฝึกงานต่างหลักสูตร เช่น สาขาวิชา
ฉุกเฉินการแพทย ์สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ส่งอาจารย์ไปสอนนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์  

การบริการวิชาการ มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น นักกีฬาที่บาดเจ็บ วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและสุขภาพ มีการสอนให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัย             
จุฬาภรณ ์

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีการเปลี่ยนการเรียนการสอน เป็นการเรียนการสอน Online มาก
ขึ้น คณะได้จัดท าห้อง Smart Classroom อาจารย์ทุกท่านสามารถมาเรียนรู้และใช้ Facility ได้ 

 มีการศึกษาที่เชื่อมโยงทั้ง 4 หลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
ทรัพยากรด้านอาจารย์ร่วมกัน ทางคณะมีนโยบายการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น มีกิจกรรมการอบรมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  

ค ำถำม:  อาจารย์ใช้เวทีในการคุยกัน ในการหลอมรวมกันอย่างไร? 
ค ำตอบ:  จะพบปะกันในการประชุมคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ การประชุมคณบดีพบอาจารย์ 

ค ำถำม:  คิดว่าเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา จะให้กรรมการแนะน าอย่างไรบ้าง? 
ค ำตอบ: ต้องการ Outcome ของระดับคณะ  
 
ข้อคิดเห็นของกรรมกำร  
 มี 2 direction 1.ปลายทาง 2.ต้นขัว้ คณะอยู่กึ่งกลาง (หลอดลมกลาง) อยู่ที่ว่าจะ setting ปลายทาง
แยกกันมากขนาดไหน อยู่วันเวลาและการพัฒนา  
  อยากให้มองแต่ละจุด เช่น ความเป็นครูผู้สร้าง ต้องมี อัตลักษณ์ 1 ตัวที่สร้างขึ้นมาเพ่ือยึดโยงไว้ 
 พยายามมองเป้าหมายหลักท่ีชัดเจน ต้องกล้า Set ผิดก็ไม่เป็นไร  
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การผลิตบัณฑิต มองเรื่องการเป็นคน ที่ต้องมาช่วยเหลือประเทศชาติ ในส่วนที่หลักสูตรที่เติมเต็ม
ไม่ได้ เป็นการสร้าง Learning Outcome ชนิดหนึ่ง ถ้าทาง AUN-QA จะเรียกว่า Soft Skill อยากให้ Set 
กิจกรรมนักศึกษา ต้องประกาศให้นักศึกษาทราบตั้งแต่วันแรกที่เปิดภาคการศึกษา  

อัตลักษณ์มีหลาย level สถาบันมี 1 อัตลักษณ์ ถามว่าคนไทยมีอัตลักษณ์หรือไม่ ตอบว่ามี เช่น สอน
ให้คนไทย มีความเคารพนบนอบ การศึกษาน่าจะใช้ได้ อัตลักษณ์เป็นนามธรรม สามารถ Set เป็นรูปธรมได้ 
ค่อย ๆ ปลูกฝัง  
 อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คณะตั้งมาได้ 1 ปี ยังมองไม่เห็นชัดเจน และเริ่มต้นจากสถาบันวิจัย น่าจะมี           
อัตลักษณ์ที่เก่ียวกับงานวิจัย  
   ค่านิยม (Core Value) เกิดจากการหล่อหลอม วิสัยทัศน์เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า  
 “ผู้น าองค์กรต้องบริหารน าองค์กรด้วยการใช้ค่านิยม และวิสัยทัศน์”  
 ให้อาจารย์ท างานและสะท้อนตัวเองว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ท าแบบนี้ดีมั้ย และให้คนภายนอกมอง           
แต่ละคนต้องมองว่า นักศึกษาที่มาเรียน จะมีการเรียนได้ต่อเนื่องยาว ๆ คือ การใบประกาศ  
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กลุ่มที่ 3 อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   
1. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  
2. อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  
3. อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์    ขาววิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชารังสีเทคนิค 
4. อาจารย์ นิพนธ์    สายโย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารังสีเทคนคิ 
 
ค ำถำม:   ท างานมาที่นี่มาแล้วกี่ปี 

ค ำตอบ:  อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท และ อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ ท างานที่นี่มา 1 ปี 

อาจารย์ ดร.สุพรรณิการณ์ ขาววิเศษ ท างานที่นี่มา 1 ปี 7 เดือน อาจารย์นิพนธ์ สายโย ท างานที่นี่มา 5 ปี             

2 เดือน เป็นอาจารย์มา 2 ปีกว่า โดยอาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท และอาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต               

ศิริแพทย ์ท างานทีม่หาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาก่อน  

ค ำถำม: มีอะไรดึงดูดใจให้มาท างานที่นี่  

ค ำตอบ: อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และสุขภาพเป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย และที่นี่มีศักยภาพงานวิจัย ในเบื้องต้นได้

หารือกับผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จึงมีความสนใจที่จะท าวิจัย และที่นี่จะ

มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  

 อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ ขาววิเศษ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เป็นสาย

วิชาชีพที่ขาดแคลนอาจารย์ ที่นี่เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ ในช่วงที่มาท างาน นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ยังขาดแคลน

อาจารย์ และท่ีนี่มีโอกาสในการท างานวิจัย  

ค ำถำม: นักศึกษาท่ีนี่ Entrance หรือสอบตรง 

ค ำตอบ: นักศึกษารับเข้าโดยผ่านระบบ TCAS เป็นหลัก  โดยรับสมัครจ านวน 5 รอบ 

ค ำถำม: การ Ranking ของนักศึกษาเข้ามาเป็นอย่างไร  

ค ำตอบ: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค นักศึกษาเลือกเป็นอันดับที่ 1 และ 2  
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ค ำถำม:  ทีน่ี่มหีอพักหรือไม่ 

ค ำตอบ: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จะไม่มีหอพัก 

อาจารย์หลักสูตรจะไปส ารวจหอพักเอกชน และให้นักศึกษาอยู่รวมกลุ่มกัน  

ค ำถำม: ช่วงสถานการณ์ COVID ท าอย่างไรกับการจัดการเรียนการสอน  

ค ำตอบ: จะสอน Online เป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากหลักสูตรรังสีเทคนิคและหลักสูตรวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับหลักสูตรรังสีเทคนิค ในชั้นปีที่ 2 เริ่ม

สอนเอง มีการปรับการสอนโดยให้ท างานอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ให้นักศึกษาท ารายงาน หากเป็นรายวิชาฝึก

ปฏิบัติ จะนัดนักศึกษาเป็นบางช่วงเวลา ที่นักศึกษาว่างตรงกัน และใช้แหล่งฝึกงานที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็น

หลัก  

ค ำถำม:  ที่นี่มรีะบบสนับสนุนการเรียนการสอน ช่วง COVID หรือไม่  

ค ำตอบ:  เมื่อภาคการศึกษาที่ 2/2562 ที่ผ่านมา จะใช้สื่อการสอนเป็นหลัก และทางคณะมีการจัดอบรมโดย

เชิญอาจารย์ในคณะที่ท าบทเรียน Online มาให้ความรู้ และทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดท าคู่มือการใช้ 

Microsoft Team เพ่ือให้ความรู้ในการใช้งาน บางหลักสูตรจะใช้ Module เป็นสื่อการสอน และคณะ

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ IT มาช่วยอัด VDO และ Module     

ค ำถำม: ในปีทีผ่านมา อาจารย์ได้พัฒนาตัวเองอย่างไร 

ค ำตอบ: คณะมีงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเอง เช่น การอบรมประกันคุณภาพ TQA หรือสาขา

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดไปอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน คนละ 3 ครั้งต่อไป ไม่จ ากัดจ านวนเงิน 

คณะจะประชาสัมพันธ์การอบรมให้อาจารย์ทราบ  

ค ำถำม: อาจารย์มี Improvement Plan เรื่อง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของตัวเองหรือไม่    

ค ำตอบ: คณะมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ มีคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ มีการจัดอบรมการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ และแต่ละโรงเรียนมีการจัดท า IDP ในส่วนการแบ่งภาระงาน คณะจะมอบหมายให้

ผู้อ านวยการโรงเรียนไปบริหารจัดการ เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ  

ค ำถำม: คิดว่าขาดแคลนอาจารย์หรือไม่ 

ค ำตอบ: คิดว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ไม่มีปัญหาขาดแคลนอาจารย์ เนื่องจากเพ่ิง

รับนักศึกษาได้ 2 ปี ปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับหลักสูตรรังสีเทคนิค มีปัญหาการขาดแคลน

อาจารย์ เนื่องจากนักรังสีเทคนิค ระดับปริญญาตรี ได้เงินเดือนมากกว่าอาจารย์ระดับปริญญาโท การที่จะไป

เรียนต่อมีจ านวนน้อยมาก ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจการเป็นอาจารย์ คนที่จบปริญญาโทก็มีเป็นจ านวนน้อย                         
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ทุกมหาวิทยาลัยมีปัญหาเช่นเดียวกัน ซ่ึงคณะหาวิธีจะพยายามหาทางแก้ไข โดยมีการเสนอเพ่ิม Top Up แต่

จะมีเงื่อนไข เช่น ต้องมี Paper คาดว่าจะมีอาจารย์เพ่ิมขึ้น  

ค ำถำม: วิธีประกาศรับสมัครอาจารย์ท าอย่างไร และมีเกณฑ์รับสมัครอะไรที่เหนือว่าที่อ่ืน  

ค ำตอบ: หลักสูตรจะก าหนดกรอบอัตราก าลังส่งให้คณะ คณะส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของราชวิทยาลัย              

จุฬาภรณ์ เกณฑ์ภาษาอังกฤษใช้เกณฑ์เดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ถ้ามหาวิทยาลัยมหิดล รับอาจารย์ปริญญา

เอกเลย ส าหรับที่นี่รับอาจารย์ปริญญาโท  

ค ำถำม: อีก 10 ปี อยากเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนของคณะ 

ค ำตอบ: ณ วันนี้ อาจารย์ท างานเต็มที่ มีความรับผิดชอบสูงมาก ปัจจุบันระบบอาจจะยังไม่ลงตัวเหมือน

มหาวิทยาลัยดั่งเดิมหรือมหาวิทยาลัยใหญ่ อาจารย์ทุกคนพยายามจะท าให้ครบตามองค์ประกอบประกัน

คุณภาพการศึกษา ในอนาคตหากมีประสบการณ์ในเรื่องการสอน ประกันคุณภาพ อาจารย์ทุกท่านสามารถ

ขึ้นมาระดับบริหารได ้

ค ำถำม: คิดว่าม ีGap อะไรหรือไม่ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ เขา้หาได้ตลอดเวลาหรอืไม่  

ค ำตอบ: ณ ตอนนี้เข้าหาผู้บริหารได้ตลอดเวลา คณบดีมีความเป็นกันเองมาก ถ้าเป็นระดับคณะ จะเป็น

ผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะ มีการสัมมนาทบทวนแผน ปีละ 1 ครั้ง โดยให้อาจารย์             

ทุกคนมีส่วนร่วม มีการจัดงานปีใหม่ มีการประชุมคณบดีพบอาจารย์ และมีตัวแทนอาจารย์แต่ละหลักสูตรเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ค ำถำม: หลักสูตรประชุมบ่อยหรือไม่  

ค ำตอบ: ประชุมทุกเดอืน 

ค ำถำม: นโยบายถ่ายทอดลงมาอย่างไร   

ค ำตอบ: นโยบายถ่ายทอดลงมาท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนน าไปปฏิบัติ  

ค ำถำม: อยากให้มีการแก้ไขด่วนหรือเปลี่ยนแปลง อยากได้การสนับสนุนอะไร และระดับความสุข 1-10 ให้

เท่าไหร่  

ค ำตอบ:  อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท : คิดว่าระดับความสุขส าหรับที่นี่ อยู่ทีป่ระมาณ 9-10 มีอิสระในการ

ท างาน อยากมาท างานทุกวัน ปัญหาเรื่องระบบ ในอนาคตจะดีขึ้นแน่นอน มีความสุขที่ได้ท างานท่ีดี 
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  อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ :  อยู่ที่ประมาณ 8-9 น่าจะมีความสุขกับการท างาน ข้อดี คือ 

เป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตรที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพกลุ่มคนหลากหลายช่วงวัย ปณิธานของพระองค์ท่าน  

สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ถ้าเราได้สร้างเด็ก รู้สึกสนุก เหมือนกอ่ร้างสร้างคน  

ค ำถำม: “ผลิตครูผู้สร้าง”  ผลิตครู หรือ ผลิตนักปฏิบัติ 

ค ำตอบ: ผลิตนักปฏิบัติ ถ้าเด็กไปท างาน ท างานเป็น สามารถถ่ายทอดความรู้ สามารถสอนได้ เป็นคนที่

ท างาน มีทักษะถ่ายทอดความรู้ได้เหมือนกัน  

ข้อคิดเห็นของกรรมกำร : “ผลิตครูผู้สร้าง” น่าจะเน้นนวัตกรรม ต้องเน้นด้านอัตลักษณ์ของเรา คนที่จบที่นี่ 

สร้างเทคโนโลยีทางการแพทยห์รือการเคลื่อนไหว  

ค ำถำม: ไปข้างนอกรู้จักชื่อหรือไม่ 

ค ำตอบ: มีสับสนบ้าง จะแทนตัวว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” บางคนยังติดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะพยายาม

อธิบายให้เห็นภาพง่าย ๆ ว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มี 3 ส่วน ได้แก่ 1.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์             

จุฬาภรณ์  2.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 3.สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  

ค ำถำม: บริการวิชาการ ส่วนใหญ่ท าตรงไหน  

ค ำตอบ: ส่วนใหญ่บริการวิชาการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้บริการด้าน CT MRI Ultrasound  IAOC 

บริการวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป อบรมด้านรังสีวิทยา 

ค ำถำม: อาจารย์ที่จะไปเรียนต่อมีทุน 100% หรือไม่ 

ค ำตอบ: ได้รับทนุ 100%  
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กลุ่มที่ 4  นักศึกษำ 
1. นายคมชาญ ศรีรัตนาลิ้มวงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ   
2. นางสาวกรกนก น้ าค้าง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ   
3. นางสาวนภัสสร ไชยวงศ์คต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค   
4. นางสาววรรณษา เพียรธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค   
5. นาวสาวพันธจารีย์ หิรัญรัตน์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์   
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
- มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
- อุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัย เหมาะกับการเรียนการสอน 
- มีการแลกเปลี่ยนระหว่างการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- มีการลงมือปฏิบัติจริงท าให้เกิดความมั่นใจเมื่อต้องไปใช้อุปกรณ์หรือแล็บในอนาคต 

ด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
- การรับเข้าผ่าน TCAS 3 (รับตรง) จ านวนรับเข้าประมาณ 50 คน มีนักศึกษาปัจจุบัน 18 คน 

2. หลักสูตรรังสีเทคนิค 
- การรบัเข้าผ่าน TCAS 3 (รับตรง) จ านวนรับเข้าประมาณ 40 คน มีนักศึกษาปัจจุบัน 36 คน 

3. หลักสูตรมหาบัณฑิตสัทภาพการแพทย์ 
- รับสมัครเข้าศึกษาจ านวน 5 คน มีนักศึกษาปัจจุบัน 2 คน 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. การเดินทาง 
- การเดินทางจากสถานที่ศึกษาเดิม (ม.มหิดล) มายังสถานที่เรียนใหม่ค่อนข้างล าบาก 
- การเดินทางเพ่ือไปฝึกตามสถานที่ต่าง ๆ มีรถ Shuttle Bus บริการรับส่งระหว่างอาคาร แต่ยัง

ไมเ่พียงพอจึงท าให้นักศึกษาเลือกการเดินทางด้วยรถ Taxi มากกว่า 
- มีการจัดรถรับส่งส าหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักในพื้นที่ใกล้เคียงราชวิทยาลัย 
- มีการอ านวยความสะดวกจาก รปภ. เรียก Taxi ให้นักศึกษา เพ่ือไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

2. แหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อน 
- มีห้องสมุดบริการให้กับนักศึกษา แต่เอกสารยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งานส าหรับการท าวิจัย

เท่าท่ีควร 
- มี Co-Working Space ส าหรับให้นักศึกษาใช้บริการในช่วงเวลาพัก  
- มี Wifi ให้นักศึกษาใช้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในทุกพ้ืนที่ 
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ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะน าการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
2. การเรียนการสอนเป็นลักษณะการเรียนและการฝึกปฏิบัติ ท าให้เกิดการเรียนรู้จากของจริง สร้าง

ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 
3. มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทั่วไปจนครบหลักสูตร ในชั้นปีที่ 1 ของทุกสาขา 
4. มีการจัดการสอนแบบให้นักศึกษาได้ทดลองสอนจริง สามารถน าไปปรับใช้ในวิชาชีพ โดยเฉพาะเรื่อง

ของการสื่อสาร 
5. มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท้ังระดับชั้นจ านวน 5 รุ่น 
6. มีการท าภาคนิพันธ์/วิทยานิพนธ์/Project โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนครบทั้งหลักสูตรแล้วได้ท า 

ภาคนิพันธ์/วิทยานิพนธ์/Project ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ 
7. มีการสนับสนุนการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดย

สนับสนุนนักศึกษาบางส่วน 
8. การฝึกงาน มีการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามสถานที่ ต่าง ๆ ที่ได้รับมาตรฐาน โดยเฉพาะใน        

ราชวิทยาลัย สามารถฝึกงานได้ที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลจุฬาภรณ ์

ดำ้นกิจกรรมระหว่ำงกำรศึกษำ 
1. การรับน้อง กิจกรรมสร้างความผ่อนคลายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม

รับน้องส่วนใหญ่อยู่ท่ี ม.มหิดล โดยมีการรับน้องย่อยในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือผ่อนคลายความเครียดจาก
การเรียนการสอน 

2. มีระบบการให้ค าปรึกษา โดยจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษาจ านวน 6-8 คน เพ่ือให้
ค าปรึกษากับนักศึกษา 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนำในอนำคต 
1. อยากให้มีหอพักนักศึกษาภายในราชวิทยาลัย 
2. อยากให้มี Shuttle Bus จ านวนมากขึ้น โดยวิ่งในทุกพ้ืนที่ที่จัดการเรียนการสอน หรือมีรถประจ า

ทางผ่านอาคารเรียนมากขึ้น 
3. อยากให้เพ่ิมเติม Database เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะเรื่องเฉพาะทางให้

มากขึ้น 
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ภำคผนวก ข 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ 

คณะเทคโนโลยีวิทยำศำสตรส์ุขภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



64 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 



65 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
ก ำหนดกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 
 
 
 



68 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง 
ภำพกิจกรรมกำรตรวจประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



69 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 

 

 
 
 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน ์คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ประจ าปีการศึกษา 2562 



70 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 

 
 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรยี์ อิงคเตชะ รองคณบดีด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กล่าวแนะน าผู้บริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และน าเสนอรายงานการประเมินตนเอง  

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
 
 



71 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  ประจุศิลป กรรมการ สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์  

อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ ์ขาววิเศษ และอาจารย์นิพนธ์  สายโย 
 



72 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช กรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
 
 



73 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 
 

 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช กรรมการ สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
 
 
 



74 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 

 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์  ประธานกรรมการสัมภาษณ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ 

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 

 



75 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 
 
 



76 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 



77 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
 



78 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562  

และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 
 
 


