




สารบัญ 
  หน้า 

คำนำ  
สารบัญ 
บทสรุปสำหรบัคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิธีการประเมิน 

 
  1 
  5 
  6 

ส่วนที่ 1 บทนำ  
   ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมา    8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

  ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต   
  นโยบาย และแผนยทุธศาสตร์ของคณะ 
  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
  รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ 
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  จำนวนนักศึกษา 
  จำนวนอาจารย์และบุคลากร 
  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบตัวบง่ชี ้

 12 
 
 14 
 16 
 17 
 18 
 19 
 19 
 22 

ส่วนที่ 3 

  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  องค์ประกอบที่ 4 การทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

ภาคผนวก 
  ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
  คำสั่งวิทยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 231/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    ประจำปีการศึกษา2562 
 กำหนดการ 
 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 

 27 
 34 
 41 
 43 
 44 
 
 47 
 50 

 

 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    | 1  

บทสรปุสำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 

 ผลการประเมินตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 

อยู่ในระดับ  4.17  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับ  ดี  และผลการประเมินตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ  4.13  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 

ระดับ  ดี  โดยมีจำนวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีจำนวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 

5 การบริหารจัดการ และมีจำนวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ

ผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

 จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. คณะมีสัดส่วนของคณาจารย์ต่อนักศึกษาที่สามารถดูแลให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซ่ึงสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาใหม่ เพ่ือกำหนด

แนวทางในการป้องกัน หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน 

2. คณะจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและบางส่วนให้กับนักศึกษาทุกคน เพ่ือเป็น

แรงผลักดันให้นักศึกษาตั้งใจเรียน และควรเพิ่มช่องทางการให้ทุนการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกำหนดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ซึ่งไม่เพียงพอในการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ดังนั้น คณะควรกำหนดเป้าหมายของการวางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้

ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละชั้นปี โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน นอกเหนือจากการ

สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นรายกิจกรรม  

ด้านการวิจัย 

 จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. คณาจารย์มีศักยภาพในการหาเงินสนับสนุนงานวิจัยได้สูงมากถึง 2,435,937.50 บาทต่อคน โดยเป็น

เงินทุนวิจัยภายนอกคิดเป็น 84.8% ของเงินทุนวิจัยทั้งหมด ทำให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
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นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้จำนวนมาก เฉลี่ย 0.75 ชิ้นต่อคนต่อปี ซึ่งส่วนมากด้าน 

Medical Innovation & Engineering ดังนั้นจึงควรใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศงานวิจัย เพ่ือกำกับติดตามการ

เสนอขอทุนวิจัยให้ครอบคลุมงานวิจัยมุ่งเป้าทั้ง 6 ด้าน 

2. มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา (Multi-disciplinary Talented Faculty) ซึ่ง

มีเครือข่ายความร่วมมือส่วนตัวกับสถาบันต่าง ๆ เอ้ือต่อการพัฒนางานวิจัยในลักษณะบูรณาการสหสาขาที่สามารถ

ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ ควรกำหนดพันธมิตร(Partner) ของการทำวิจัยมุ่ง

เป้าในแต่ละด้านให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดระบบการทำงานท่ีเข้มแข็งของเครือข่ายสหสถาบัน 

3. คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการประกวด

แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ดังนั้น คณะควรวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพอย่างทั่วถึง 

 

ด้านการบริการวิชาการ 

 จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. คณะมีจุดแข็งในการทำงานด้านบริการวิชาการ โดยมีกรอบการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ  

ที่ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และความทุกข์ยากของประชาชนด้านสุขภาพ นำมาซึ่งการ

จัดตั้งคณะด้วยเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ดังนั้นคณะควรที่จะสืบสานปณิธานและสนองการทรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ และนำมาพัฒนาแผนการ

ให้บริการวิชาการที่มีการทำงานที่เป็นระบบ มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ที่บูรณาการงานบริการวิชาการที่สนองต่อ

วัตถุประสงค์ท้ังสองเรื่องเข้าด้วยกัน 

2. คณะมีโครงการบริการวิชาการในพ้ืนที่โดยรอบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่

เขตหลักสี่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และผลสำเร็จของการให้บริการวิชาการ ดังนั้นคณะควรสานต่อการทำงานอย่าง

บูรณาการทั้งการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือการทำงานที่เป็นสหสาขาวิชา

ระหว่างมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และนำมาพัฒนาโมเดลการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการนำมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ (KM) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการวิชาการชุมชนด้านการแพทย์สห

สาขาวิชา 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยการเข้าร่วมการทำงานจำนวนมาก และมีความหลากหลาย แต่ไม่มี

การเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ คณะจึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลอย่าง

หลากหลายมิติ เช่น 

• จัดกลุ่มการให้บริการวิชาการตามกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น เครือข่ายนักวิชาการ ประชาชนในพื้นท่ี

ทุรกันดาร ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบ 

• จัดกลุ่มการให้บริการวิชาการตามรูปแบบการจัดงาน เช่น การประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ  

การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

• จัดกลุ่มการให้บริการวิชาการตามพ้ืนที ่เช่น การลงพ้ืนที่สนองงานฯ พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ พ้ืนที่ที่

ได้รับการร้องขอ 

• จัดกลุม่การให้บริการวิชาการในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการบำเพ็ญพระกุศล จิตอาสา  

• จัดกลุม่การให้บริการวิชาการตามประเภทองค์ความรู้ของสาขาวิชา เช่น ไข้เลือดออก มะเร็ง ต้อ

กระจก COVID-19 

2. คณะใช้การบริหารคุณภาพการทำงานด้านบริการวิชาการด้วยวงจร PDCA แต่ยังขาดความเข้าใจใน

การจำแนกประเภทของการให้บริการวิชาการ ซึ่งเป็นการนำความรู้ของบุคลากรไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย และการประเมินความสำเร็จของแผนหรือโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

ไว้ ดังนั้นคณะควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของการดำเนินงานในขั้นตอนของ C (Check) และ A (Action) 

ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติให้เกิดคุณภาพของการทำงานได้อย่างแท้จริง 

 
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะมีพันธกิจชัดเจนเพ่ือพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ

บริการวิชาการตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ดังนั้นคณะจึงควรพัฒนาโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมนอกเหนือจากโครงการตามประเพณีทั่วไป มาเป็นโครงการเชิงวัฒนธรรมจากการลงพ้ืนที่ที่มีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่แต่ละพ้ืนที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้าน

การแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้าน

ภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ และเลือกจัดทำโครงการตามแต่ละ

ด้านที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะ โดยมุ่งเน้นงานด้านสาธารณสุขมากกว่าการรักษาทางการแพทย์ 

2. คณะควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และการแปลงแผน

มาสู่การปฏิบัติ ที่ต้องมีหลักการและเหตุผลของการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  รวมทั้งการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมา
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เลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน และสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมที่จะสามารถขับเคลื่อนการ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (มีผลงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์) และประสิทธิภาพ (มีความคุม้ค่า) 

ด้านการบริหารจัดการ 

 จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. ผู้นำระดับสูงมีแนวทางในการขับเคลื่อนคณะไปสู่เป้าหมายผ่านการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น โดย
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจำปี  

2. คณะมีแนวทางที่เป็นระบบในการบริหารและกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผ่านกลไกการจัดทำ IDP ร่วมกับคณบดีโดยตรงทุกคน ส่งผลให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ  

3. คณะเริ่มนำเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA มาใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร และสร้างความรู้

ความเข้าใจในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระดับคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นำ

ระดับสูงต่อการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ เพ่ือส่งมอบคุณค่าท่ีดีให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรทบทวนและกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ Cybersecurity 
เพ่ือให้พร้อมสำหรับการรองรับภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ ควรพิจารณากำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการแก้ไขประเด็นความเสี่ยง
ที่สำคัญ และกำกับติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุก 3 หรือ 6 เดือน 

2. คณะควรส่งเสริมให้การจัดการความรู้มุ่งเน้นในประเด็นที่ส่งผลต่อความสำเร็จของคณะ โดยเริ่มจาก

การวิเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็น และค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลรวมถึงความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ จัดให้มี

การ Share & Learn อย่างสม่ำเสมอ รวบรวมและจัดเก็บเป็นสินทรัพย์ทางความรู้ของคณะ 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 

 1.1) การดำเนินการก่อนการตรวจประเมิน  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้ า 

จุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดวันประเมิน ในวันจันทร์ที่ 24 ถึงวัน

อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล

ตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กำหนดประเด็นที่ต้อง

ตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละ

คนปฏิบัติ  

1.2) การดำเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณาจารย์ประจำ เพื่อแนะนำคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของส่วนงาน  

  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้าสำนัก ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนบุคลากร ฯลฯ  

  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ 

  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บรกิารนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมนิ 
  1.3) การดำเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดว้ย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้

ส่วนงานได้ชี้แจง ทำความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 

    (2) คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และ

ประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้น

คณะกรรมการประเมินฯ ทำการปรับปรุงแก้ไข และจัดทำเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอไป

ยังคณะกรรมการประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬา

ภรณ์เพ่ือดำเนินการต่อไป 
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2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน

เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณจ์ริง 

  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ  
  (1) ตรวจสอบกับคำอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ  
  (2) การนำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ      
  (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพ่ือการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
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ส่วนที่ 1  สว่นนำ 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมา 
     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

                 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  

1.2 ที่ตั้ง 
  เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

1.3 ประวัติความเป็นมา 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
โดยแรกก่อตั้งพระราชทานนามว่า “สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” ซึ่งเป็นสำนักวิชาการแรกที่ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นภายใต้สังกัดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยทรงมุ่งหวังให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ทำหน้าที ่จัดการเรียนการสอนและผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลาก รด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
สาธารณสุขในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่ อความ
ต้องการของประเทศ โดยแรกเริ่มจัดตั้งทรงกำหนดให้ผลิตแพทย์ที่มีความเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
จำนวน 32 คน พยาบาลวิชาชีพจำนวน 50 คน และนักรังสีเทคนิคจำนวน 40 คน 

โครงการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนี้ เป็นโครงการภายใต้สถาบันการแพทย์
จุฬาภรณ์ เพื ่อ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์นี้ เป็นโครงการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ส่วนขยาย 400 เตียง ครบวงจร เพื ่อรองรับปริมาณคนไข้ที ่ เพิ ่มมากขึ้น  และสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรต่างๆ ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการประกาศจัดตั้ งขึ้นเมื่อวันที่  12 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยเปลี่ยนชื่อจากสถาบันการแพทย์
จุฬาภรณ์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา และเมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับ การจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ พ .ศ . 2559 เมื ่อวันที ่  18 มกราคม พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที ่  19 
มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559  ภายหลังประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นเวลา 90 วัน  การนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า  น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดโครงสร้าง
ขององค์กรใหม่ตามโครงสร้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึ งได้รับ
การปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข” และย้ายสังกัดจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
มูลนิธิจุฬาภรณ์ มาอยู่ ในสังกัดของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่ง เป็นส่วนงานภายใต้
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ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวร ากุล เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขคนแรก เมื่อวันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2560  ดังนั้นโดยโครงสร้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จึงประกอบด้วย สถาบันระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (HRH Princess 
Chulabhorn College of Medical Science, PCCMS) และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Graduate 
Institute, CGI) 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ สาขาวิชา/คณะในราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยในช่วงที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรตาม   พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ซึ่งต่อมาในปีการศึกษา 2560 ได้เปิดรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์รุ่นแรก และในปีการศึกษา 2561 ได้มีการอนุมัติจัดตั้งคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น
อีก 1 คณะ จึงได้รับโอนย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รังสีเทคนิคจากคณะแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข นอกจากนี้ โรงเรียนการสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์เดิมมีโครงสร้างอยู่ภายในสังกัด
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งต่อมาได้แยกออกไปเป็นคณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ ใน
ปีพ.ศ. 2563 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นที่  1 ในปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้   

ปีการศึกษา 2560 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตรรามาธิบดี -
จุฬาภรณ์) จำนวน 32 คน  

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 40 คน ต่อมาโอนย้าย

ไปสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

ปีการศึกษา 2561 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) ซึ่ง
เป็น Joint bachelor degree program หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการผสมผสานขา้มศาสตร์ โดย
ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 40 คน  

ปีการศึกษา 2562 

• หลักสูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต  ส าขาวิช าฟิสิกส์ก ารแพทย์ (Medical Physics) เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรก จำนวน 10 คน 

ปีการศึกษา 2563 

• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 7 ปี ( iBSc/MD) โดยความร่วมมือกับ University 
College London (UCL) สหราชอาณาจักร เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 32 คน  
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ปีการศึกษา 2565 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมการแพทย์ ( BSc/BEng) โดย
ความร่วมมือกับ University of Newcastle ออสเตรเลีย เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 40 คน 

ในด้านการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ คณะฯ เน้นการสรรหาอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ระดับสากล รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกของความ
เป็นครู มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีจิตสาธารณะ โดยปัจจุบันคณะฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 55 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน 29 คน โดยมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คน ทุน
พระราชทานศึกษาต่อระดับ Postdoctoral อีกจำนวน 4 คน และกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศอีก 3 คน ซึ่งล้วน
แล้วแต่ได้ศึกษาต่อหรือทำวิจัยในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่น University College London (UCL), Imperial 
College London, University of Glasgow, University of Edinburgh, McMaster University แ ล ะ  Heidelberg 
University เป็นต้น 

คณะฯ มีนโยบายรับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาและวิชาชีพ อาทิเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ 
สัตวแพทย์ วิศวกร เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ทำให้คณะฯ สามารถริเริ่มจัดทำหลักสูตรข้าม
ศาสตร์แนวใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ อาทิเช่น หลักสูตร Health Data Science หลักสูตร iBSc/MD 
และหลักสูตร Medical Innovation and Engineering (MIE) นอกจากนี้ อาจารย์ของคณะฯ ยังมีศักยภาพสูงด้านการวิจัย
และนวัตกรรม มีการทำงานร่วมกันแบบสหสาขา และสามารถเขียนโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
อาทิเช่น ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED fund) ทุนวิจัยร่วมจากกองทุน
พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED fund)/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทุนสนับสนุน
การวิจัยจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) 
และทุนจากกสทช. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย COVID-19 และยังได้รับทุนสนับสนุนจาก platform 
ต่างๆ ของสกสว. รวมกันกว่า 60 ล้านบาท  

อาจารย์ของคณะฯ ยังได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ “46 th 
International Exhibition of Inventions Geneva 2018” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 3 รางวัล เป็นรางวัล
เหรียญทอง 1 คน เหรียญเงิน 1 คน และเหรียญทองแดง 1 คน รวมทั้งรางวัลพิเศษ (Special Prize Award for the 
Invention) 1 รางวัล และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ งาน “Seoul International 
Invention Fair 2019” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รางวัล เป็นรางวัลเหรียญทอง 1 คน เหรียญเงิน 1 คน 
และรางวัลพิเศษ (Special Prize Award) 1 รางวัล และยังได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นจากการประชุมระดับ
นานาชาติอีกหลายรางวัล อาทิเช่น Best Oral Presentation Award, Poster of Distinction & Travel Grant Award 
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 2 คน และได้รับรางวัลผลการคัดกรองมะเร็งปอดด้วย
ลมหายใจและปัญญาประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กสทช. 

ในด้านบุคลากรสายสนบัสนุน คณะฯ มีการจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการขยายตัวของหลักสูตรและโครงการ
ต่างๆ ตามพันธกิจของคณะฯ โดยปัจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 29 คน เป็นนักวิชาการศึกษา 10 คน นักจิตวิทยา/
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นักกิจการนักศึกษา 4 คน นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 คน นักวิทยาศาสตร์ 2 คน เจ้าหน้าที่บรกิารวิชาการและสังคม 2 คน 
และสายงานอ่ืนๆ อีก 10 คน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2563 อีก 5 คน ซึ่งเป็นไป
ตามแผนกำลังคนที่ได้วางไว้ อาทิเช่น ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

ในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ของคณะฯ ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 12 ชั้น ซึ่งประกอบด้วยห้อง
บรรยายขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดจุ 15-20 คน จนถึง 600 คน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้องฝึกทักษะทางคลินิก 
สำนักงานคณบดี และสำนักงานอาจารย์ นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารวิจัย ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬา 
และหอพัก รวมทั้งอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เดิม
ขนาด 100 เตียง เพิ่มเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอีก 400 เตียง รวมเป็น 500 เตียง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 

สำหรับที่ตั้งในปัจจุบัน (ชั่วคราว) ของคณะฯ ตั้งอยู่ที่ตึกวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อาคาร
บริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ห้องคณบดี ห้องสำนักงานผู้ช่วยคณบดี ห้องให้
คำปรึกษา ห้องที่ปรึกษาด้านการศึกษา ห้องเจ้าหน้าที่ขนาด 40 คน ห้องสำนักงานอาจารย์ขนาด 60 คน ห้องประชุมขนาด 
40 คน 1 ห้อง ห้องบรรยายขนาด 40 คน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนขนาด 32 คน 4 ห้อง ห้องพัฒนานวัตกรรม 
1 ห้อง ห้องเรียนกลุ่มย่อยขนาด 20 คน 4 ห้อง ห้องศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา จำนวน 2 ห้อง และห้องเตรียมการ
ทดลองพรีคลินิก จำนวน 1 ห้อง นอกจากนี้ ในบริเวณตึกวิทยาลัย ยังมีห้อง Auditorium ขนาด 60 คน 1 ห้อง ห้องประชุม
ขนาด 40 คน 1 ห้อง ห้อง Co-working space 1 ห้อง และห้องสมุด 1 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีห้องเรียนแบบ Smart 
classroom และห้องเรียนขนาดต่างๆ ในโรงพยาบลจุฬาภรณ์ และในบริเวณตึกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาทิเช่น 
ห้อง Auditorium ขนาด 400 คน 1 ห้อง ห้องบรรยายแบบ Theatre ขนาด 60 คน 2 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ซึ่งสถานที่
ทั้งหมดเพียงพอที่จะใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ทำให้มีการประกาศใช้นโยบาย Social 
distancing และ Work-from-Home (WFH) รวมทั้งมีการปิดสถานศึกษา ทางคณะฯ ได้มีการจัดทำแผนรองรับเพื่อให้การ
ดำเนินงานของคณะฯ มีความต่อเนื่อง ไม่เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อพันธกิจด้านต่างๆ โดยมีการปรับการเรียนการสอนและ
สอบเป็น Online ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 มีการจัดอบรมการใช้ Online tools แบบต่างๆ มีการเปิดให้นักศึกษาเข้าถึง
คอร์ส Online ต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการแจกซิมการ์ดให้นักศึกษาทุกคน และมีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการประชุม
ระหว่างคณบดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นประจำตลอดช่วงที่มีการทำงานแบบ WFH รวมทั้งมีการประเมินสถานการณ์ 
ความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาและครอบครัว และสภาพจิตใจของนักศึกษา ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการระบาดใน
ประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา 
 เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต (Be Excellent for Lives) 
 

ปณิธาน 
 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ มีความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ 
  Faculty of Medicine and Public Health is committed to producing graduates who are 
leaders in health and medical services with an ability to excel in research and innovation and a spirit of 
dedication to society for the benefits of mankind. 
 

วิสัยทัศน์  
 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
วิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ 
 Faculty of Medicine and Public Health will be a world-class institute that enhances the 
well-being and health of people through excellence in education, research, innovation and leadership. 

 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มี

ความสามารถด้านการวิจัย และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ
และมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านเครือข่ายสหสถาบันเพื่อตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ม ีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยระดับสากล 

4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นเลิศ  ไม่เหลื่อมล้ำ ด้วยจิต
เมตตาและความเพียร 

5. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร 
C - Commitment  (มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน) 
H - Honesty  (ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม) 
U - Unity   (สามัคค ีมีวินัย เปิดใจกว้าง) 
L - Loyalty   (มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน) 
A - Altruism  (เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เปน็ผู้ให้) 
B - Benevolence   (เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ) 
H - Happiness    (นำพาความสุข พอเพียง พอใจ) 

  O - Opportunity    (แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้   
   ส่วนรวมก่อนตนเอง) 

R - Research Excellence (สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู ้
     and Innovation สร้างนวตักรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม) 
N - Networking  (สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล) 

 
เอกลักษณ์  

เป็นต้นแบบการบูรณาการสหสาขาด้านการบริหารจัดการการศึกษา การบริการวิชาการและสังคม และการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต 

A model of multidisciplinary integration in education administration and management, 
academic and social services, and research and innovation development in health with excellence for 
all lives  

 
อัตลักษณ์  

“มีปัญญาและทักษะชีวิตที่เปน็เลิศเพื่อทุกชีวิต” 
 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
C – Continuous professional development (เรียนรู้อย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต) 
R – Research and Innovation, Resilience (มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ,    

มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัว) 
A – Altruism    (เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง) 
M – Mastery     (เป็นเลิศด้านวิชาชีพและวิชาการ) 
D – Digital literacy     (มีสมรรถนะดิจิตัล) 
P – Professionalism    (มีความเป็นมืออาชีพ) 
H – Humility and volunteerism   (มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตอาสา) 
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สมรรถนะหลักของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
       การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เก่ียวกับสุขภาพ มีความสามารถระดับสากล
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและมีคุณธรรม และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 

 นโยบาย 
 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนโยบายในการบริหารจัดการตามพันธกิจต่าง ๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา โดยมีการบูรณาการ 
วางแผน ดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาปี พ.ศ.2561 และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยนโยบายการบริหารคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการศึกษา 
2. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
3. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
4. ด้านการบริการวิชาการและสังคม และการจัดการองค์ความรู้ 
5. ด้านการสรรหาและพัฒนาอาจารย์  
6. ด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
8. ด้านการบรหิารจัดการและติดตามการใช้งบประมาณ 
9. ด้านการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
10. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 
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 แผนยุทธศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  

การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค  
ไม่เหลื่อมล้ำ 

ให้การบรกิารวชิาการและวิชาชีพแก่ประชาชนทัว่ไป 
ด้วยจติเมตตา และไม่เหลื่อมล้ำ 

เผยแพร่ผลงานและกจิกรรมของคณะฯ สู่สงัคม 
ผ่านทางชอ่งทางทีเ่หมาะสม 

จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับประชาคม 
ภายในองค์กร และกับชมุชนภายนอก 

จัดประชมุ/อบรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพระดบัสูง 
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  

การวิจัยและพัฒนานวตักรรมที่มีศักยภาพ 
สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
แก้ปัญหาสขุภาพของประชาชน 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

สร้างเครอืข่ายงานวิจยัสห
สาขาทั้งในระดับประเทศและ

ในระดับนานาชาต ิ

ดำเนนิการให้เกดิการ
ประยกุต์ใช้ หรอืเกิดประโยชน์

จริงจากผลงานวิจยัหรอื
นวัตกรรมในชมุชนและสังคม 

สร้างเครอืข่ายงานวิจยัสห
สาขาที่มีความร่วมมอืกับ

ภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชน 
เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

จัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรูจ้ริง และความรกัใน

วิชาชีพ พัฒนาความเป็นผูน้ำ ทีม่ี
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีทกัษะ
ในการใชช้ีวิต และมจีิตอาสา ทั้งระดับชาติ

และนานาชาต ิ

สรรหาและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงทั้งด้านวิชาการ วิจยั และการ
เรียนการสอน มีคุณธรรม จริยธรรม และ         

เป็นแบบอย่างทีด่ีให้กับนกัศึกษาและบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  

มุ่งผลิตบณัฑิตที่มีความเป็นเลิศ  
ทั้งด้านวชิาการ การวิจยั ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย ์

ผลิตหลักสูตรที่มีความโดดเดน่และเป็นที่ต้องการ
ของประเทศ โดยเน้นการวจิัยและพัฒนานวตักรรม 

เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน 

คัดเลือกและสรรหาผู้เรยีนที่มี
คุณภาพและความพรอ้ม  

พัฒนา Intelligent school เพื่อมุ่ง

สู่ความเป็นเลิศด้านการเรยีนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

“เป็นเลิศเพ่ือทุกชีวิต” 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมสุขภาพและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 

ด้วยความเป็นเลิศด้านการศกึษา วิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอยา่งยั่งยืน 

สร้างและพฒันาระบบบริหารจดัการกลาง  
การประเมนิผลการทำงาน การจัดการเรยีนการ
สอนการวิจัยและการประกันคุณภาพ 

   ผลักดันและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรใน
คณะมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานตาม 

Career pathและเป็นที่ยอมรับทั้งจาก

ภายในและนอกองคก์ร 

    สรรหาบุคลากรผู้เชีย่วชาญจาก
ต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงานด้านการ
วิจัยและวชิาการ 

   ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
ศีลธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ และปลูกฝงั
จิตสาธารณะให้แก่บุคลากรและนักศกึษา 

สร้างและพฒันาระบบการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ ให้มีประสทิธิภาพสูงสดุ 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

3.1 โครงสร้างองค์กร 
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3.2 โครงสร้างการบริหาร 

 
 
4. รายชื่อผู้บรหิาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  

4.1 รายชื่อผู้บริหาร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง 

1. ศ.ดร.พญ.จิรายุ  เอ้ือวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล รองคณบดี และรักษาการหัวหนา้สำนักวิชาการและวจิัยบูรณาการ 

3. ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รองคณบดี  

4. ผศ.นพ.บัญชร ศิริพงศป์รีดา ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพการศึกษา 

5. ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยบริการวชิาการและสังคม 

6. อ.สพญ.ดร.วรณิช หินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ 

7. ผศ.ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยการศึกษา    

8. อ.ดร.ทศพร เฟื่องรอด ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัยนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9. อ.นสพ.ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก 

10. น.ส.กรรญดา อิสระกุลฤทธา หัวหน้าสำนักงานคณบด ี
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4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 

1. ศ.ดร.พญ.จิรายุ  เอ้ือวรากุล ประธานกรรมการ 
2. ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน กรรมการ 
3. ผศ.นพ.บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา กรรมการ 
4. ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล กรรมการ 
6. อ.สพญ.ดร.วรณิช หินทอง กรรมการ 
7. อ.นสพ.ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย กรรมการ 
8. อ.ดร.ทศพร เฟื่องรอด กรรมการ 
9. อ.ดร.จุฑาพร สังวาลย์เล็ก กรรมการ 
10. ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
11. น.ส.กรรญดา อิสระกุลฤทธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. น.ส.สิรินัธ ดังก้อง ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. น.ส.ประภาศรี  ศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่จัดทำ
หลักสูตร 

วันที่สภา 
ราชวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ.อนุมัติ
หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์การแพทย ์ วท.ม. 2562 10 สิงหาคม 2561 8 เมษายน 2562 

 

 

ระดับปรญิญาตร ี ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่จัดทำ
หลักสูตร 

วันที่สภา 
ราชวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตร 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า
ธนบุรีอนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ.อนุมัติ
หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วท.บ. 2561 11 พฤษภาคม 2561 7 มีนาคม 2561 11 เมษายน 2563 
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6. จำนวนนักศึกษา  
           ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวนรวมทั้งสิ้น              
60  คน  ระดับบัณฑิตศึกษา 9 คน 

7. จำนวนอาจารย์และบุคลากร 
            ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบุคลากรทั้งสิ้น 84 คน ประกอบด้วย  

7.1 บุคลากรสายวิชาการ จำแนกเปน็  
- บุคลากรราชวิทยาลัย สายวชิาการ ที่ปฏิบัตงิานจริง   จำนวน    32    คน  
- บุคลากรราชวิทยาลัย สายวชิาการ ที่ลาศึกษาต่อ   จำนวน    13.5  คน 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกเป็น 
- บุคลากรราชวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่ปฏิบตัิงานจริง จำนวน    27   คน 
- บุคลากรราชวิทยาลัย สายสนับสนุน ที่ลาศึกษาต่อ  จำนวน      2   คน 
 

ตารางที่ 1  จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ  

ประเภทบุคลากร จำนวน 
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
บุคลากรสายวิชาการ 
   - ปฏิบัติงานจริง 

32 0.5 10.5 21 22 9 - 1 

บุคลากรสายวิชาการ 

    - ลาศึกษาต่อ 
13.5 - 10.5 3 12.5 1 - - 

รวม 45.5 0.5 21 24 34.5 10 - 1 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และระยะเวลาเริ่มปฏิบัติงาน 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา 

วันที่เริ่ม
ปฏิบตัิงาน 

ระยะเวลา 
การนบั
จำนวน 
(คน) 

หมายเหต ุ

1 ศาสตราจารย์ ดร. แพทยห์ญิงจิราย ุ เอือ้วรากุล ศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 1 เม.ย. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทยธ์ีรภัทร  อึ้งตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 1 ม.ค. 51 มากกว่า 9 เดือน 1  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทยว์ิสุทธิ์  ล้ำเลิศธน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 1 ธ.ค. 48 มากกว่า 9 เดือน 1  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงศศิกาญจน์  จำจด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 1 ม.ค. 51 มากกว่า 9 เดือน 1  
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 1 พ.ค. 50 มากกว่า 9 เดือน 1  
6 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทยบ์ัญชร  ศิริพงศ์ปรีดา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 1 ม.ค. 53 มากกว่า 9 เดือน 1  
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ  กันตถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 52 มากกว่า 9 เดือน 1  
8 ผูช้่วยศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 1 ก.ย. 60 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร  พูลมานะอุสาหะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 1 ม.ค. 61 มากกว่า 9 เดือน 1  
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล  นันทจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 1 ม.ค. 56 มากกว่า 9 เดือน 1  
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา  ทรัพยท์วีวัฒน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 1 ธ.ค. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา 

วันที่เริ่ม
ปฏิบตัิงาน 

ระยะเวลา 
การนบั
จำนวน 
(คน) 

หมายเหต ุ

12 อาจารย์ สัตวแพทยห์ญิง ดร.วรณิช  หินทอง อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ก.ค. 59 มากกว่า 9 เดือน 1  
13 อาจารย์ นายสัตวแพทย ์ดร.พีรุทย์  เชียรวิชัย อาจารย ์ ปริญญาเอก 16 พ.ค. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  
14 อาจารย์ ดร.ทศพร  เฟื่องรอด อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 พ.ย. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  
15 อาจารย์ ดร.ปริยวุฒิ เหราบัตย ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ม.ค. 58 มากกว่า 9 เดือน 1  
16 อาจารย์ แพทย์หญิงณัทญา ตรีภูริเดช อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ม.ค. 53 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
17 อาจารย์ ดร.ศศิธร  โชตวิุฒิมนตรี อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ธ.ค. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  
18 อาจารย์ ดร.เธียรสิน เล่ียมสวุรรณ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 พ.ค. 61 มากกว่า 9 เดือน 1  
19 อาจารย์ ดร.จุฑาพร  สังวาลย์เล็ก อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ก.ย. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  
20 อาจารย์ ดร.อุชุพล  เรืองศรี อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ก.ย .60 มากกว่า 9 เดือน 1  
21 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ตันโชติศรีนนท ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 พ.ย. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  
22 อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 มี.ค. 61 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
23 อาจารย์ ดร.ฤชุตา อาจเขยีน อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 พ.ค. 62 มากกว่า 9 เดือน 1  
24 อาจารย์ ดร.ปวรี นนทะแสน อาจารย ์ ปริญญาเอก 16 ม.ค. 62 มากกว่า 9 เดือน 1  
25 อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สิริมนัส เจยีรานุชาต ิ อาจารย ์ ปริญญาเอก 16 ต.ค. 61 มากกว่า 9 เดือน 1  
26 อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วิมลฉัตร ตั้งอมรสุขสันต์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 16 พ.ย. 61 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
27 อาจารย์ ดร.จาตุรนต์ ขวัญทองด ี อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 มิ.ย. 62 มากกว่า 9 เดือน 1  
28 อาจารย์ ดร.อัญมณี ชยัประสงค์สุข อาจารย ์ ปริญญาเอก 16 ก.ค. 62 มากกว่า 9 เดือน 1  
29 อาจารย์ ดร.กมลวรรณ  แช่มช้อย อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ก.ย. 62 มากกว่า 9 เดือน 1  
30 อาจารย์ ดร.เอกชา  มูลวิริยกจิ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ธ.ค. 62 6  เดือนขึ้นไป 0.5  
31 อาจารย์ ดร.พสิษฐ์  จารุทัสนางกูร อาจารย ์ ปริญญาเอก  16 ก.พ. 63 6  เดือนขึ้นไป 0.5  
32 อาจารย์ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 พ.ค. 63 น้อยกว่า 6 เดือน 0   
33 อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอีย่ม อาจารย ์ ปริญญาเอก 16 ก.ค. 63 น้อยกว่า 6 เดือน 0   
34 อาจารย์ ดร.วิริยะ มหกิุล อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 ส.ค. 63 น้อยกว่า 6 เดือน 0   
35 อาจารย์ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 54 มากกว่า 9 เดือน 1  
36 อาจารย์ นายแพทยธ์นพล ชอบเป็นไทย อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ม.ค. 60 มากกว่า 9 เดือน 1  
37 อาจารย์ แพทย์หญิงกฤตชญา ฤทธิฤ์าชัย อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ม.ค. 55 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
38 อาจารย์ แพทย์หญิงพัทรา จันทร์ออ่น อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 55 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
39 อาจารย์ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ต.ค. 62 มากกว่า 9 เดือน 1   
40 อาจารย์ปิติทัศน ์ ปูรณโชต ิ อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ม.ค. 60 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
41 อาจารย์แสงอุทิศ  ทองสวัสดิ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท 2 ก.ค. 50 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
42 อาจารย์กิตติพล  เดชะวรกุล อาจารย ์ ปริญญาโท   3 มี.ค. 51 มากกว่า 9 เดือน 1  
43 อาจารย์ นายแพทยธ์นโชติ กมลาภิรัตน์ อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 มิ.ย. 59 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
44 อาจารย์ เภสัชกรหญิงอรวรรณ ทรัพย์ปราโมทย์ อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 ม.ค. 51 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
45 อาจารย์ นายแพทย์ชนวีร ์หิรัญภัทรศิลป์ อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 เม.ย. 61 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
46 อาจารย์รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา อาจารย ์ ปริญญาโท 16 พ.ย. 61 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
47 อาจารย์จีรศักดิ์ คำฟองเครือ อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ม.ค. 62 มากกว่า 9 เดือน 1 ลาศึกษาต่อ 
48 อาจารย์ นายแพทยภ์วินทภ์ัทร เบญจพงศาพันธุ์ อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 พ.ค. 62 มากกว่า 9 เดือน 1  
49 อาจารย์จิรพันธ์ เปรมสุริยา อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ม.ค. 63 6 เดือนขึ้นไป 0.5 ลาศึกษาต่อ 
50 อาจารย์สายไหม ชาตร ี อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ก.พ. 63 6 เดือนขึ้นไป 0.5   
51 อาจารย์ แพทย์หญิงรินทรา หวังวิศวาวทิย์ อาจารย ์ ปริญญาโท 1 ก.ค. 63 น้อยกว่า 6 เดือน 0 ลาศึกษาต่อ 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา 

วันที่เริ่ม
ปฏิบตัิงาน 

ระยะเวลา 
การนบั
จำนวน 
(คน) 

หมายเหต ุ

52 อาจารย์ณภัทร   ศรีเสริมโภค อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 ม.ค. 63 6 เดือนขึ้นไป 0.5  
53 อาจารย์ แพทย์หญิงณัชชา วัฒนโภคาสนิ อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 มิ.ย. 63 น้อยกว่า 6 เดือน 0   
54 อาจารย์ นายแพทย์พชรพล อรุณวัฒนางค์กูล อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 มิ.ย. 63 น้อยกว่า 6 เดือน 0   
55 อาจารย์ นายแพทย์ชวิน วรกุล อาจารย ์ ปริญญาตร ี 1 มิ.ย. 63 น้อยกว่า 6 เดือน 0   

ตารางที่ 3  จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุ จำแนกตามตำแหนง่ และวุฒิการศึกษา 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางสาวกรรญดา  อิสระกุลฤทธา หัวหน้าสำนักงานคณบด ี ปริญญาโท 
2 นางสุภาพรรณ  เหลืองอิงคะสุต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท 
3 นางสาวชมพูพราว  มิง่มงคล นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
4 นายอธิพงษ์  ราชเนตร นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
5 นางสาวสุกัญญา ทิราพงษ ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
6 นางสาวลักษิกา นาไข ่ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
7 นางสาวฉัตรลัดดา  เกิดสุภาพ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
8 นางสาวศิวาพัชญ์  ปุณยกุลเศรษฐ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
9 นางสาวกชมน  หมั่นหา นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
10 นางสาวชญานิศ ดวงขจ ี นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
11 นายมงคล ไชยศิลป ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
12 นางสาวอารีรัตน์ ปิ่นแก้ว นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
13 นางสาวจอมสุดา  สุจธิรรม นักจิตวิทยา (กิจการนักศึกษา) ปริญญาตร ี
14 นางสาวชลดา  แสงนาค นักจิตวิทยา (กิจการนักศึกษา)   (ลาศึกษาต่อ) ปริญญาตร ี
15 นางสาวกรผกา  พฒันกำพล นักจิตวิทยา (ทรัพยากรมนษุย์)  (ลาศึกษาต่อ) ปริญญาตร ี
16 นางสาวชนัญญา  รองสวัสดิ์ นักกิจการนักศึกษา ปริญญาตร ี
17 นางสาวประภาศรี ศิร ิ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 
18 นางสาวอมรรัตน์  สุขสนอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
19 นางสาวสิรินัธ  ดังก้อง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
20 นางนงลักษณ์  ภูมไิพบลูย์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
21 นางสาวสุกัญญา พรหมทอง เจ้าหน้าทีบ่ริการวิชาการและสงัคม ปริญญาตร ี
22 นายศรัทธา ศรมณี เจ้าหน้าทีบ่ริการวิชาการและสงัคม ปรญิญาตร ี
23 นางสาวปัญญวนั ลิมปนัดดา นักวิเคราะห์งบประมาณ ปริญญาโท 
24 นางสาวพชัรี ยะคะเสม เจ้าหน้าที่พฒันาระบบงาน 

(บริหารทรัพยากรบุคคล) 
ปริญญาตรี  
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

25 นายกิตติภูมิ สายจนัทร ์ นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตร ี
26 นางสาวกานตธ์ีรา มว่งช ู นักวิทยาศาสตร ์ ปริญญาตร ี
27 นางสาวกมลพร สุขสมพืช นักเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาตร ี
28 นางสาวพรนภา แซ่โงว้ นักวิเทศสัมพันธ ์ ปริญญาตร ี
29 นางสาวนงนภสั แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ต่ำกว่าปริญญาตร ี
30 นางสาวศุภทิศา รอดดารา นักเทคโนโลยีการศึกษา 

เร่ิมปฏิบัติงาน 
3 สิงหาคม 2563 

31 นายธนภณ เกิดศิลป ์ เจ้าหน้าที่พฒันาระบบงาน (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
32 นางสาวพัฐทกรณ์ มานุพีรพนัธ์ ผู้ช่วยวิจัย 
33 นางสาวอารียา ฉัตรจินดากุล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (วิจยั) 
34 นางสาวสุจิตรา ใจสุข นักวิชาการศึกษา 
 
8. ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

8.1 งบประมาณ  
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ได้รับการอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยครอบคลุมงบประมาณ ดังนี้  
  1. ปีงบประมาณ 2562  

งบประมาณ 2562 จำนวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผน่ดิน 67,002,100.00 
งบประมาณรายได ้ 70,081,000.00 

รวม 137,083,100.00 
 

8.2 อาคารสถานที่ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสินทรัพย์ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์และ

สาธารณสุข ดังนี้ 
 อาคารสถานที่  

1. อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  14 ชั้น ขนาด 100 เตียง 
2. อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 30 เตียง 
3. อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 12 ชั้น 
4. อาคารสำนักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ชั่วคราว) อาคารบริหาร 2 ชั้น 3 บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
5. สำนักงานคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ชั่วคราว) อาคารบริหาร 2 ชั้น 4 บริษัท กสท. 

โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) 
6. ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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7. ศูนย์ประสานงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ กระทรวงสาธารณสุข 
8. อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 400 เตียงและหอพัก (อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการก่อสร้าง) 
9. อาคารคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

12 ชั้น (อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง) 
10. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมศูนย์กีฬา 

(อยู่ระหว่างการดำเนนิการก่อสร้าง) 
ห้องประชุม / บรรยาย  
ตารางที่ 4 อาคาร สถานที่ 

สถานที่ ห้องประชุม ความจุ (ที่นั่ง) โสตทัศนูปกรณ ์

อาคาร 
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

ห้องประชุม  
ชั้น B1 

15 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุม  
ชั้น B1 

15 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Smart classroom 
 Teleconference 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 4 

100 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 
 

ห้องประชุมเล็ก 
ชั้น 4 

20 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุม  
ชั้น 7 (ห้อง 1) 

15 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุม  
ชั้น 7 (ห้อง 2) 

20 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

อาคาร ห้องประชุม  15 คน   Visualizer 
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สถานที่ ห้องประชุม ความจุ (ที่นั่ง) โสตทัศนูปกรณ ์

ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ชั้น 12 
 
 

จำนวน 1 ห้อง  LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุม  
ชั้น 14 

30 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 Teleconference 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุม 
อาคารหอพัก ชั้น 4 

20 คน 
จำนวน 3 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุม 
อาคารหอพัก ชั้น 4 

40 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

อาคาร 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ 

เฉลิมพระเกียรติ 

ห้องประชุม 
อาคารบริการ ชั้น 2 

15 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องบรรยายชั้น 1 40 คน  
จำนวน 2 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

อาคารสถาบนับัณฑิตศึกษาจฬุาภรณ์ 

ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 2 

 

400 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 Teleconference 
 เครื่องเสียง 

ห้องบรรยาย  
ชั้น 2 (Theatre) 

 

ขนาด 60 คน
จำนวน 2 ห้อง 

 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องบรรยายชั้น 7  ขนาด 30 คน  Visualizer 
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สถานที่ ห้องประชุม ความจุ (ที่นั่ง) โสตทัศนูปกรณ ์

จำนวน 2 ห้อง 
 

 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

ชั้น 1-3 

ห้องศึกษาด้วยตนเอง ชั้น 1 20 คน จำนวน 
2 ห้อง 

 Computer 
 

ห้องประชุมชัน้ 2  
 

30 คน 
จำนวน 2 ห้อง 

 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้องประชุม Auditorium ชั้น 
3 
 

60 คน  LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

ชั้น 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนบรรยาย 01-04 
 

40 คน  
จำนวน 4 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เคร่ืองเสียง 

ห้องเรียนกลุ่มย่อย/ห้อง
ศึกษาด้วยตนเอง 1-4 

 

20 คน  
จำนวน 4 ห้อง  

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 
 

ห้องปฏิบัติการ 
ทดลอง 1-4/ห้องเรียน 

32 คน  
จำนวน 4 ห้อง 

 Smart classroom 
 เครื่องเสียง 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
 

40 คน  
จำนวน 1 ห้อง  

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 

ห้อง Clinical Skill Lab 
 

60 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Smart classroom 
 เครื่องเสียง 

ห้องนวัตกรรม 40 คน 
จำนวน 1 ห้อง 

 Visualizer 
 LCD projector 
 Computer 
 เครื่องเสียง 
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สถานที่ ห้องประชุม ความจุ (ที่นั่ง) โสตทัศนูปกรณ ์

ห้อง Common room  
มุม A และมุม B 

 

20 คน  
จำนวน 1 ห้อง 

40 คน  
จำนวน 1 ห้อง 

 Computer 
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ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีหลักสูตร

ที่ เปิ ดสอน ในปี การศึ กษา 2562 ทั้ งหมด  จำนวน          
2 หลักสูตร ได้แก่ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ซ่ึงได้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(ASEAN University Network - Quality Assurance : 
AUN-QA) จึงขอไม่นำคะแนนการประเมินมาคำนวณใน
ตัวบ่งชี้นี้  
       สำหรับองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่   
1.1 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร ต า ม ป ระ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีผล
การประเมิน “เป็นไปตามเกณฑ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
:  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
ผลการประเมนิ :   
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ผลการประเมิน :  
เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
คณะ (ตัวบ่งช้ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 
ข้อค้นพบ ดำเนินการได้ 1  ข้อดังนี้ 
 1. มีแผนในการสร้างอัตลักษณ์ทีม่ีวัตถุประสงค์อย่าง
ชดัเจน และมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง
ครบถ้วน 
         ไม่พบตัวชี้วดัความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค ์
 
  2. มี โครงการที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษา 
 
 3. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน 
         
 4. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวด
หรือแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
        ไมพ่บการส่งเสริมสนับสนุนในด้านภาษาอังกฤษ 
 
 5. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและโครงการ มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
 
 6. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ ายที่ สอบผ่านเกณฑ์การ
ท ด ส อบ ค วาม ส าม ารถ ด้ าน ทั ก ษ ะก ารสื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีในการทำงานตาม
เกณฑ์ทีก่ำหนด อย่างน้อยร้อยละ 80  

ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 
ผลการประเมิน 

 : 3 ข้อ 

  (ข้อ 1,2,4) 

ผลการประเมิน 

: 1 ข้อ 
(ข้อ 2) 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  2 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 1 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อค้นพบ  

 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน  45.50  คน  มีอาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน  24  คน   
วิธีการคำนวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

24 
X 100 = ร้อยละ 52.75 

45.50 
  
เปรียบเทยีบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

52.75 
X 5 = 5   คะแนน 

40 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (รวมที่ลาศกึษาต่อ) 45.50 

จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 24 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 52.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 80 
ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 52.75 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 52.75 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    | 30  

1.4 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ข้อค้นพบ  

           คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน  45.50   คน  มีอาจารย์
ประจำทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน  11  คน   

วิธีการคำนวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

11 
X 100 = ร้อยละ 24.18 

45.5 
  
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

24.18 
X 5 = 2.02  คะแนน 

60 

 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

อาจารย์ประจำทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริง
และลาศึกษาต่อ 

45.50 

อาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 33.5 

อาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง ผศ. 10 

อาจารย์ประจำทั้งหมดทีด่ำรงตำแหน่ง รศ. 0 

อาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง ศ. 1 

 
 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 

: รอ้ยละ 80 
ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 24.18 
ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 24.18 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  2 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.02 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ 

ข้อค้นพบ  

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

1.จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

272 

2.จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับรวม
ทีล่าศึกษาต่อ)  

32 

3.สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (1) ÷ (2) 

8.50 : 1 

4.สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน  

20 : 1 
 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ < 0  

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ -58.50 
ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ -57.50 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบ่รรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อค้นพบ ดำเนินการได ้ 4  ข้อ ดังนี้ 
 1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศกึษา 
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
         ประเมินให้โดยอนุโลม เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่
จะสำเร็จการศึกษา และยังไม่มีศิษย์เก่า 
 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
         ไม่ได้ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 2 
 

 5. มีนำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็น ไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

       ไม่พบข้อมูลในการนำผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงเพ่ือให้ผลการประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 
 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เกา่ 
         ประเมินให้โดยอนุโลม เนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่
จะสำเร็จการศึกษา และยังไม่มีศิษย์เก่า 

ค่าเป้าหมาย 

:  4 ข้อ 
ผลการประเมนิ 

 : 4 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 4, 5) 

ผลการประเมิน 

: 4 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 6) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  3 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อค้นพบ ดำเนินการได้ 4   ข้อดังนี้ 
 1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
          ไม่พบการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาจาก
นักศึกษาในภาพรวมทางคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน  
 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
 
 4. ทุกกิจกรรมที่ ดำเนินการ มีการประเมินผล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอ่ไป 
 
 5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
         ไม่พบการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม 
 
 6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

  (ข้อ 1 - 6) 

ผลการประเมิน 

: 4 ข้อ 

(ข้อ 2, 3, 4, 6) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ ดำเนินการได้  6  ข้อดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                    
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ(visiting professor)  
 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ้  
  (ข้อ 1 - 6)  

ผลการประเมิน 

: 6 ข้อ 

(ข้อ 1 - 6) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 
 6. ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินการตามระบบทีก่ำหนด  
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ  คณ ะได้ รับ เงินสนับสนุน งานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน จำนวน 11,850,000 บาท ภายนอก 
จำนวน 66,100,000 บาท รวมทั้งหมด จำนวน  77,950,000 
บาท มีอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จำนวน 
32  คน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จำนวน 

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 11,850,000 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

2. จำนวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 66,100,000 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบตังิานจริง (ไม่
นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 32 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

4.จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 13.5 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  
 

ค่าเป้าหมาย 
: 180,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
ผลการประเมิน  
: 2,435,937.50 บาท 

ผลการประเมิน 

 : 2,435,937.50 บาท 
คะแนนการประเมนิ
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปา้หมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ 
   ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ข้อค้นพบ  

     คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจำ รวมจำนวน 34  เรื่อง 
     โดยเป็นผลงานค่าน้ำหนัก 0.20 จำนวน จำนวน  0  
เรื่อง ค่าน้ำหนัก 0.40 จำนวน  5  เรื่อง ค่าน้ำหนัก 0.80 
จำนวน  0  เรื่อง และ ค่าน้ำหนัก 1.00 จำนวน  29  
เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำเท่ากับ 68.13   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่าน้ำหนัก 

(1) 
จำนวน (ชิ้น) 

(2) 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 

(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 - - 
0.40 5 2 

0.60 - - 
0.80 - - 
1.00 29 29 

ผลงานสร้างสรรค์ 
0.20 - - 
0.40 - - 
0.60 - - 
0.80 - - 
1.00 - - 
รวม 34 31 

 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 60  
ผลการประเมิน  
: รอ้ยละ 74.73  

ผลการประเมิน 

 : ค่าเฉลี่ย 68.13 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมายเหตุ : 
      เนื่ องจากผลงานวิชาการ 34 เรื่ อง มี
ผลงาน 5 เรื่อง ที่ เป็น Proceedings ระดับ
นานาชาติ  จึงทำให้ค่าน้ ำหนักของผลงาน
เปลี่ยนไป 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.4 จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่
ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS  
(ตัวบ่งชี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 
ข้อค้นพบ  

 ผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของ
อาจารย์ประจำและนักวิจั ยทั้ งหมดในวาระสารระดับ
นานาชาติ SCOPUS จำนวน  29   เรื่อง 
 

วิธีการคำนวณ  :  
ค่าร้อยละของจำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่
ตี พิมพ์อยู่ ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล 
SCOPUS   

29 
X 100 = ร้อยละ 63.74 

45.5 

  
 
เปรียบเทยีบร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

63.74 
X 5 = 5  คะแนน 

60 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่าน้ำหนัก 

(1) 

จำนวน 

(เรื่อง) 
(2) 

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 

(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
1.0 29 29 

 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 60  
ผลการประเมิน  
: รอ้ยละ 74.73  

ผลการประเมิน 

 : ค่าเฉลี่ย 63.74 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมายเหตุ :  
       เนื่องจากผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ใน
วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus 
จำนวน 29 เรื่อง จากเดิมที่คณะระบุเป็น 34 
เรื่อง 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.5 สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกต่อจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 
(ตัวบ่งชี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 
      คณะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายใน จำนวน  11,850,000 บาท ภายนอก จำนวน 
66,100,000 บาท รวมทั้งหมด จำนวน 77,950,000 บาท  
 

วิธีการคำนวณ  :  
ค่าร้อยละของสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายนอกต่อจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ทั้งหมด 
 

66,100,000 
X 100 = ร้อยละ 84.80 

77,950,000 
  
เปรียบเทยีบร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

84.80 X 5 = 5  คะแนน 
               60 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จำนวน 

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 11,850,000 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 

2. จำนวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 60 
ผลการประเมิน  
: ร้อยละ 84.80 

ผลการประเมิน 

 : ร้อยละ 84.80 
คะแนนการประเมนิ
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 66,100,000 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 

รวมจำนวนเงินทั้งหมด 77,950,000 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
ข้อค้นพบ ดำเนินการได้  6   ข้อ ดังนี้ 
 
  1 . จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้
วัดความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 
 
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 
  3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการทีบ่ริการแบบให้เปล่า 
 
  4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอ
กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา  
 
  5. นำผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 
  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 6) 

ผลการประเมิน 

: 6 ข้อ 

(ข้อ 1 - 6) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมายเหตุ :  
        ผลการประเมินได้จากการนำเสนอ
ข้อมูลของคณบดี และได้จากการสัมภาษณ์
อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีบูรณาการกับการ
เรียนการสอน หรือการวิจั ย หรือการทำนุบำรุ ง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
(ตัวบ่งช้ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 
 
ข้อค้นพบ  

 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัยหรือการทำนุบำรุ ง 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย จำนวน  5   โครงการ 
 

วิธีการคำนวณ  :  
ค่าร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีบูรณา
การกับการเรียนการสอน หรอืการวิจัย หรือการทำนุบำรุง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
 

5 
X 100 = ร้อยละ 29.41 

17 
 
เปรียบเทยีบร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

29.41 
X 5 = 5  คะแนน 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 20  
ผลการประเมนิ  
: รอ้ยละ 55.88 

ผลการประเมิน 

 : ค่าเฉลี่ย 29.41 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
หมายเหตุ :  
        ข้อมูลได้จากการทวนสอบโครงการ
บริการวิชาการที่ คณ ะเสนอในวันตรวจ
ประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ข้อค้นพบ ดำเนินการได้  4   ข้อ ดังนี้ 

 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 
 2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหส้ามารถ
ดำเนินการได้ตามแผน 
 
 3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
        ไม่พบการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 
 7.กำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 
ผลการประเมนิ 

 : 5 ข้อ  
  (ข้อ 1,2,3,4,6)  

ผลการประเมิน 

: 4 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 6) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  4 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ   
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
 

ข้อค้นพบ ดำเนินการได้  6  ข้อ ดังนี้ 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 

 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
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. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

         ไม่พบการประเมินและติดตาม จึงไม่สามารถประเมิน
ได้ว่า ระดับความสำเร็จลดลงจากเดิม 
 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
 

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ 
ผลการประเมนิ 

 : 7 ข้อ 

  (ข้อ 1-7) 

ผลการประเมิน 

 :  6 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 4, 5, 6, 7) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ   
 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    | 45  

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

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

 6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 

 7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ ประกอบด้ วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนำมาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ข้อค้นพบ ดำเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 
 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 
 5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 6.มี ผลการประเมิ นคุณ ภาพทุ กหลักสู ตรผ่ าน
องคป์ระกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 
   (ข้อ 1-6)  

ผลการประเมิน 

 : 6 ข้อ 

   (ข้อ 1-6) 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

: 5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ

   ไม่บรรลุ   
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ส่วนที่ 3 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 

ตารางที ่1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์  
เป็นไปตามเกณฑ ์ เป็นไปตามเกณฑ ์ ไม่คิดคะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การส่งเสรมิ
ทักษะความสามารถดา้นการ
สื่อสารภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตคณะ 
(ตัวบ่งช้ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

 
 

5 ข้อ 

 
 

1 ข้อ (ข้อ 2) 

 
 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
 

1 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำ
คณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 
80 

24 
X100 = 52.75 % 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
5 คะแนน 

45.50 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.4 อาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
80 

11 
X100 = 24.18 % ไม่บรรลเุป้าหมาย 2.02 คะแนน 45.50 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 จำนวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ 

<0 8.5 - 20 
X100 = -57.50 % บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 20 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

4 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1,2,3,6) 
บรรลเุป้าหมาย 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.7 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 2,3,4,6) 
ไม่บรรลเุป้าหมาย 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.17 คะแนน 

 
 
 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    | 48  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์ 180,000 

บาทขึ้นไป
ต่อคน 

77,950,000 
                  X 100   = 2,435,937.50 

    40                            บาท/คน 
    

 
บรรลเุป้าหมาย 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ 
60 

   31 
             X100 = 68.13 % 
 45.50  

บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จำนวนบทความ
วิชาการและบทความวิจัยที่
ตี พิ ม พ์ อ ยู่ ใน ว ารส ารระดั บ
น า น า ช า ติ  ใน ฐ า น ข้ อ มู ล 
SCOPUS 
(ตวับ่งช้ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

ร้อยละ 
60 

 
 
   29 
             X100 = 63.74 % 
45.50 
   

บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5  สดัส่วนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกต่อ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
ทั้งหมด 
(ตัวบ่งช้ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

ร้อยละ 
60 

 
66,100,000 
                   X100  = 84.80 % 
77,947,500 
   

บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวชิาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จำนวนโครงการ
บริการวิชาการที่มีบรูณาการกับ
การเรยีนการสอน หรือการวิจยั 
หรือการทำนบุำรุงวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของไทย 
(ตัวบ่งช้ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

 
ร้อยละ 

20 

 
 
   5 
             X 100 = 29.41 % 
  17 

   

บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทำนุบำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1,2,3,6) ไม่บรรลเุป้าหมาย 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
3 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของ
คณะเพือ่การกำกับตดิตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุม่สถาบัน
และอัตลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1,2,4,5,6,7) ไม่บรรลเุป้าหมาย 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบกำกับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 6 2.34 2.33 - 3.17 ระดับคณุภาพ พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั 5 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับคณุภาพ ด ี

รวมจำนวนตัวบ่งชี ้ 16 5 8 4   
คะแนนเฉลี่ย 4.40 3.63 5.00 4.13 ระดับคุณภาพ 

ดี ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก 

 

 

ตารางที่ 3 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 5 2.67 4.00 - 3.20 ระดับคณุภาพ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับคณุภาพ ด ี

รวม 12 4 7 1   
คะแนนเฉลี่ย 3.26 4.29 5.00 4.17 ระดับคุณภาพ 

ดี ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50   การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50   การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50   การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00   การดำเนินงานระดับดมีาก 
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ภาคผนวก 
 

 สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ ์
 คำสั่งวิทยาลัยวทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 231/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

                         ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 
 กำหนดการ 
 ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 
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สรุปข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
 
กลุ่มผู้บริหาร 

1. ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร  อ้ึงตระกูล  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์  ล้ำเลิศธน  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร  ศิริพงศ์ปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ  กันตถาวร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
7. อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ 
8. อาจารย์ ดร.ทศพร  เฟ่ืองรอด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม พัฒนา    
           ผู้ประกอบการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์  เชียรวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสรรหาและการ 

คัดเลือก 
10. นางสาวกรรญดา อิสระกุลฤทธา   หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

 
คณะกรรมการกล่าวชมเชยในเรื่องของการบริการวิชาการและสังคม ในบทบาทของการบริการวิชาการ

นานาชาติ ที่จะส่งผลต่อการนำองค์ความรู้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติของบุคลากรในคณะ และนำ
ความรู้ที่ได้ทั้งสองระดับนี้ไปบูรณาการต่อไป เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา รวมถึงให้การบริการแก่ชุมชน
ต่อไป 

นอกจากนี้ยังชมเชยในเรื่องของการพัฒนางานวิจัย และพร้อมให้คำแนะนำในการนำไปพัฒนาต่อไปเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายทางด้านวิจัยให้ไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป 
 
คำถาม : พูดถึงเรื่องที่คณบดีพูดในเรื่องต้นแบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการนำเสนอ  

ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองถึงในเรื่องของ innovation เป็นหลัก ดังนั้น สถาบันนี้จะสร้างความเป็น

เอกลักษณ์ในด้าน innovation อย่างไร และมีการนำหลักการของการทำงานร่วมกันแบบสหสาขามาพัฒนาให้ส่วน

นี้เป็นจุดเด่นในด้านความเป็นเลิศได้อย่างไร รวมถึงคิดว่าจะพัฒนานวัตกรรมที่มาจากความร่วมมือที่หลากหลาย

สาขาให้มีความเป็นเลิศได้อย่างไร 

คำตอบ : จุดแข็งของเราเกิดจากการรวมตัว 3 กลุ่มรวมกัน คือ Academic, hospital และ industry ซึ่งสามกลุ่ม

นี้เมื่อทำงานรวมกันจะเกิด innovation เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในตอนแรก 
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คือ เริ่มจากการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายๆ เน้น promotion และ education แก่คนไข้ง่ายๆ เน้นมิติที่ตอบ

โจทย์คนต่างจังหวัด ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้เท่าเทียมกับคนในเมืองใหญ่ๆ 

            อีกท้ังชักชวนอาจารย์ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมการทำวิจัย คนที่มเีครือข่าย โดยมุ่งเป้าไป

ที่เรื่องที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบัน เป็นการทำเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้งานเป็นหลัก มากกว่าเน้นเพ่ือตอบโจทย์ใน

เชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว 

 
คำถาม : ถ้าเราเริ่มตั้งต้นการวิจัยด้วย demand จะมีแนวทางในการหาแนวทางในการตอบโจทย์ทางตลาด

อย่างไร อาจารย์กำหนดสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างไร เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์แก่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงจุด 

(ผ่านเครือข่ายสหสาขา และผ่านเครือข่ายสหสถาบัน) อาจารย์คิดว่าจะมีการพัฒนาอย่างไร 

คำตอบ : เราจะได้โจทย์จากหมอเฉพาะทาง ได้จากนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการทำวิจัย ในหน่วยงานของ

โรงพยาบาลว่ามีความต้องการให้ทำวิจัยเรื่องอะไร เมื่อทำการคุยกันแล้วพบว่าสามารถค้นหาแนวทางทำวิจัยเพ่ือ

ตอบโจทย์คนไข้ และออกสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้นวัตกรรมที่เราทำนั้นยังไม่มีคนไทยทำ แต่ส่วนใหญ่

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ผู้ซื้อยังไม่ม่ันใจในความสามารถของคนไทย ดังนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายของเรา และเรามี

แนวทางในการเริ่มต้นให้งานวิจัยของเราได้รับการยอมรับ และทำให้กลุ่มลูกค้ายอมรับนวัตกรรมที่มาจากการ

คิดค้นของคนไทย เราจึงเริ่มต้นด้วยอันดับแรกคือ ประชาสัมพันธ์ และให้ทดลองใช้ฟรี  

คณบดีตอบเสริม : คณะแพทย์เราเน้นวิจัยในเชิงนวัตกรรมเป็นหลักอยู่แล้ว เช่น คุณหมอผ่าตัดแล้วไม่มี

คนช่วยถ่างแผล เลยคิดค้นนวัตกรรมว่าจะมีเครื่องมือมาช่วยในการถ่างแผลเวลาผ่าตัดได้หรือไม่ หรือคุณหมอ

กระดูก คิดค้นนวัตกรรมที่จะมาตอบโจทย์ในคนไข้ทางด้านกระดูก เมื่อหมอค้นพบปัญหาเหล่านี้ แต่นวัตกรรมนั้น

จะสามารถผลิดเครื่องมือออกมาไม่ได้ หรือออกสู่ตลาดไม่ได้ถ้าไม่ได้ความสามารถและความร่วมมือจากวิศวกร 

 

คำถาม : อาจารย์มีการบริหารจัดการความร่วมมืออย่างไร ในการทำงานร่วมกันแบบสหสถาบัน 

คำตอบ : ด้วยการที่ facilities ของคณะยังมีไม่เพียงพอ คณาจารย์ยังต้องมีการไปทำวิจัยในหน่วยงานที่มีความ

พร้อม จึงเกิดการทำงานแบบสหสาขากัน เราไม่เน้นว่าจะต้องทำความร่วมมือกับสถาบันใดเป็นพิเศษ แต่เราจะเน้น

ให้เกิดผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันที่มีความพร้อม ในเรื่องของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยมุ่งเป้าของคณะ 

 

คำถาม : สัดส่วนการทำงานสหสถาบันนั้นมีกี่ %  

คำตอบ : ส่วนใหญ่เกือบ 100% เพราะเราเน้นการทำงานร่วมกัน 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นจุดเด่นของ

งานวิจัยของเรา และนอกจากนี้เรายังมีการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลต่างจังหวัด หรือหน่วยงานต่างจังหวัด 

รวมถึงกระทรวงต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ เรากำลังขอทุนเพ่ือทำวิจัยทางด้านสมุนไพร โดยเจรจาความ
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ร่ วมมื อกับ โรงพยาบาลเจ้ าพ ระยาอภั ยภู เบศ  และร่วมมื อทำวิ จั ย ในสั ตว์ ร่ วมกับคณ ะสั ตวแพทย์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ: คำว่า สหสาขาวิชาการที่เกิดขึ้น คือ การมองถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า 

มองกระบวนการระหว่างทาง สหสาขาวิชานั้น เราจะต้องทำให้เกิดความโดดเด่นจริงๆ เช่น เราจะทำเรื่องยา เราไม่

มีเครื่องมือในการช่วยทำวิจัยเรื่องยา เราจึงไปทำวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืน เพราะสิ่งนี้มองดูแล้วไม่มี impact  เพราะ

นั่นมันคือจุดด้อยของเรา เราควรจะมุ่งทำวิจัยในเรื่องที่นำจุดเด่น และความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรที่มีนั้น 

ทำวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเราก็ได้รับความร่วมมือในการทำวิจัยกับสถาบันอื่นให้ร่วมมือกับเราในการทำวิจัยที่

เราตั้งเป้าหมายไว้ว่างานวิจัยชิ้นนี้คืองานวิจัยที่เป็นจุดเด่นของสถาบันเราจริงๆ มากกว่าการมองกระบวนการการ

ทำงานในระหว่างทาง 

 

คำถาม : ในเรื่องของปณิธานของพระองค์ ทางผู้บริหารมีการสื่อสารและแนะนำอาจารย์ใหม่อย่างไร หรือมีการ

สื่อสารอย่างไรให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ หรือมีการประเมินอย่างไรว่าบุคลากรที่รับเข้ามานั้นมีความสามารถจริง 

คำตอบ : สำหรับบุคลากรใหม่นั้น ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ เราจะมีการปฐมนิเทศ โดยใน 1 ปีจะมี

การจัดปฐมนิเทศอยู่ประมาณ 2-3 ครั้ง โดยมีการประกาศภาระงานให้เข้าใจ และแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเรียน

การสอน การเขียน มคอ. 3 รวมถึงเกณฑ์ภาระงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้

อาจารย์ไปอบรมด้านการศึกษาต่างๆ อีกทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ในด้านการศึกษาภายในคณะ เพ่ือให้

อาจารยม์ีความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

อาจารย์ตอบเสริม : เราจะมี session ของการปฐมนิเทศอาจารย์ โดยการบรรยายจะเริ่มตั้งแต่ ในเรื่อง

ของพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งอาจารย์ยังกล่าวโดยยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาว่า 

เรามีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรเพ่ือตอบโจทย์พันธกิจของคณะ ในส่วน

ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ทางคณะได้ดำเนินการแจ้งในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล และคณะมีการ

จัดสัมมนายุทธศาสตร์ทุกปีเพ่ือชี้แจงถึงพันธกิจของคณะ และการวางแผนร่วมกันของบุคลากรภายในคณะเพ่ือ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

 

คำถาม : มีการประเมินว่าแต่ละคนบรรลุเป้าหมายหรือพันธกิจหรือไม่? 

คำตอบ : คณะมีการประเมินการทำงานของแต่ละบุคคลหรือ PA โดยมีการเข้าพบเป็นการส่วนตัวกับคณบดีปีละ 2 

ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือติดตามผลการทำงาน และการพัฒนาตนเองของบุคลากรมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงมีการทำแผนพัฒนาตนเองหรือ IDP เพ่ือเป็นการวางแผนการทำงานในแต่ละด้านของ

แต่ละบุคคล และติดตามผลการพัฒนาตนเองว่ามีการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร และนอกจากนี้ทางคณะยังมี
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การให้รางวัลตอบแทนบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงาน ทั้งด้านการพัฒนาตนเอง และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

ภายในและสังคมอีกด้วย และในแง่ของผลการพัฒนาการทำงานในภาพรวมของคณะ จะมีการติดตามทุกไตรมาส

เพ่ือเสนอและรายงานกรรมการประจำคณะต่อไป 

อาจารย์ตอบเสริม : ในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยม เราได้มีการชี้แจง และอธิบายโดยเริ่มตั้งแต่การ

ปฐมนิเทศในเบื้องต้นว่า เรามีค่านิยมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระนามของพระองค์ท่านอย่างไร และเราจะปฏิบัติ

ตัวเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาอย่างไร 

เรามีกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณ์และอัตลักษณ์ให้กับอาจารย์เป็นประจำ และพยายามสอดแทรกสิ่งเหล่านี้

ในทุกกิจกรรม อีกทั้งมีกิจกรรมเพ่ิมเติมคือมีอาจารย์ผู้เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ ให้

คำปรึกษาในเรื่องของการทำงาน การเรียนการสอน และการวิจัยให้กับอาจารย์ใหม่ 

 

คำถาม : สิ่งต่างๆ ที่อาจารย์คิดว่าจะพัฒนาและส่งเสริมในส่วนของบุคลากรใหม่อย่างไร เพ่ือสร้างให้เกิดความ

ผูกพันกับองค์กร ซึ่งนอกจากความเก่งทางด้านวิชาการแล้ว บุคลากรใหม่ต้องมีความผูกพันธ์กับองค์กรด้วย

เพ่ือที่จะให้เกิดความมุ่งม่ัน และแรงขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างสำเร็จ 

คำตอบ : ในส่วนของอัตราการลาออกคาดว่าไม่น่าจะถึง 10% ของบุคลากรทั้งคณะ โดยในส่วนของอาจารย์จะมีไม่

มากเท่าฝ่ายสนับสนุน อาจารย์มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ซึ่งทางคณะมีค่าตอบแทนให้อาจารย์ในเรื่องของ

ค่าสวัสดิการ ซึ่งทางคณะได้มีสวัสดิการให้ทั้งพ่อแม่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าดูแลบุตร อาจารย์ซึ่งเป็นสายวิชาการ เรา

มีการปรับเงินเดือนเพ่ิม โดยอัตราเงินเดือนสำหรับอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเริ่มต้นที่ 45,000 บาท และอาจารย์ที่

จบปริญญาเอกจากต่างประเทศเริ่มต้นที่ 50,000 บาท ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย และอาจารย์ในสายวิชาชีพที่ขาด

แคลนจะมีค่าใบประกอบวิชาชีพเพ่ิมเติมให้ด้วย และบุคลากรใหม่เมื่อเข้ามาในคณะและจะมีกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับในเรื่องของการลาออก เมื่อบุคลากรมีการ

ลาออก จะเริ่มจากการก็จะเรียกเข้าพูดคุย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่จะแจ้งว่า ลักษณะงานที่ทำไม่

ตรงกับงานที่เคยทำมาก่อน หรือลักษณะงานยังไม่เป็นความท้าทายของตนเอง รวมทั้งบางคนสอบผ่านได้เข้ารับ

ราชการ และลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

คณบดีตอบเสริม : นอกจากนี้สาเหตุที่บุคลากรฝ่ายสายสนับสนุนมีอัตราการลาออกท่ีสูง เหตุผลส่วนหนึ่ง

เนื่องมาจากเงินเดือนสำหรับบุคลากรที่จบปริญญาตรียังไม่สูง เริ่มต้นที่ 18,000 บาท และระดับปริญญาโท เริ่มต้น

ที่ 22,500 บาท ทำให้มีปัญหาในเรื่องของเงินเดือนในบุคลากรผู้ที่จบปริญญาตรี อาจจะยังไม่ดึงดูดใจให้อยากมา

ทำงานที่นี่เท่าท่ีควร 

อาจารย์ตอบเสริม: นอกจากนี้ยังมีช่องทางในการติดต่อพูดคุยกันในกลุ่มไลน์ของอาจารย์ บุคลากรฝ่าย

สนับสนุนเพ่ือให้สามารถพูดคุยกัน และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน อีกทั้งในส่วนของบุคลากรสาย
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สนับสนุนจะมีการประชุมพูดคุยกันระหว่างกลุ่มกันเองทุกๆ วันศุกร์ และทุกๆ เดือน ทางคณะมีการจัดประชุมเพ่ือ

คุยกันภายในคณะ เพ่ือพูดคุย ปรึกษากันระหว่างคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งเรายังมี

ช่องทางในการร้องเรียนสำหรับบุคลากร ผ่านทางในเว็บไซต์ของคณะได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

ในเรื่องของ Career path ของอาจารย์ค่อนข้างชัดเจน ในส่วนของสายสนับสนุน อัตราการลาออกยังอยู่

ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ตอนนี้เราอยู่ระหว่างขั้นตอนของแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือนำไปเสนอต่อทางด้านราช

วิทยาลัยต่อไป 

 

คำถาม : เรื่องของวิสัยทัศน์ เช่น สถาบันระดับโลก การเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน วิจัยระดับโลก บรรลุภายในกี่ปี? 

หัวข้อไหนที่คิดว่าทางคณะดำเนินการได้ใกล้กับเป้าหมายมากท่ีสุด 

คำตอบ : เราเอาเกณฑ์ในเบื้องต้นโดยกำหนดเกณฑ์ระยะสั้นก่อน เช่น งานวิจัยระดับนานาชาติ จะพยายามทำ

ผลงานตีพิมพ์ให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ต่อคน ซึ่งขณะนี้ในเรื่องของการวิจัย ทางคณะค่อนข้างที่จะมีความโดด

เด่น เป็นที่น่าพึงพอใจ และในเรื่องของนวัตกรรม ที่คณะมีอาจารย์ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลระดับ

นานาชาติมามากมาย และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือ คณาจารย์ เราสามารถตีพิมพ์ในวารสารแพทยศาสตร์

ศึกษา ซึ่งสถาบันใหญ่ๆบางสถาบันยังไม่สามารถตีพิมพ์วารสารวิจัยด้วย และนอกจากนี้สถาบันใหญ่ๆ ยังยึดแนว

ทางการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์ของเราเป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตรสองปริญญา 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : หลักสูตรที่มีคุณภาพคือตัวชี้วัดที่จะตอบโจทย์ได้ ให้เขียนลงในเล่ม SAR 

ใหม่ เน้นให้เขียนให้เห็นภาพมากว่าเขียนกระบวนการว่ามีการทำอะไรมากกว่า เช่นที่คณบดีนำเสนอเกี่ยวกับ

รายงานการประเมินตนเองของคณะ 

 

คำถาม : Vision ในมุมมองของผู้ประเมินนั้น ถ้าหากเราไม่มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เราจะไม่สามารถประเมินให้

สำเร็จได้ง่ายเลย สิ่งสำคัญคือ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจน เราถึงจะสามารถย้อนกลับมาดูว่าเราทำได้

ใกล้ถึงเป้าหรือไม่ เพ่ือให้ตอบโจทย์ต่อ vision ซึ่งอาจจะบรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ก็ได้ ทางอาจารย์ฝ่ายบริหารมี

ความคิดเห็นอย่างไร 

คำตอบ : เรายังไม่กล้าที่จะฟันธงระยะเวลาที่ชัดเจน แต่เราพยายามตั้งเป้าหมายให้ดูยิ่งใหญ่ เพ่ือที่จะเป็นแรงเสริม

และแรงกระตุ้นให้คณะช่วยกันผลักดันใหไ้ปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : ในการกำหนดว่าระดับโลกนี้ เราต้องระบุว่าเราจะวัดจากอะไร เช่น วัดจาก 

WFME วัดจากจำนวนวิจัยว่ามีกี่เรื่อง การบริการวิชาการในระดับนานาชาติอย่างไร ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ

สถาบันในการกำหนดเป้าหมาย เราจะกำหนดเป้าหมายในการวัดจากอะไร ต้องทำอย่างไรให้เกิดภาพจำชื่อของ

สถาบันเช่นเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือศิริราช เป็นต้น บางครั้งจำนวนวิจัยอาจจะวัดสู้กับองค์กรที่
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พร้อมมากกว่าไม่ได้ แต่อาจวัดได้จากบุคลากรในคณะมีโอกาสได้ทำหน้าที่อยู่ในบอร์ดขององค์กรต่างๆในระดับ

นานาชาติหรือไม่ อีกทั้งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ ที่จะนำมาเป็นแนวทางในการกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กรต่อไป 
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กลุ่มประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำคณะฯ 

1. อาจารย์ ดร.ทศพร  เฟ่ืองรอด 
2. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์  เชียรวิชัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนพุล นันทจิต 
4. อาจารย์ นายแพทย์ธนพล  ชอบเป็นไทย 
5. อาจารย์ ดร.จุฑาพร  สังวาลย์เล็ก 
6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สิริมนัส  เจียรานุชาต ิ
7. อาจารย์ แพทย์หญิงนันท์ธิดา  ภัทราประยูร 
8. อาจารย์ ดร.จาตุรนต์  ขวัญทองดี 
9. อาจารย์ ดร.อัญมณี ชัยประสงค์สุข 
10. อาจารย์ ดร.กมลวรรณ  แช่มช้อย 
11. อาจารย์ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ 

คณะกรรมการให้อาจารย์แต่ละคนแนะนำตัวเอง และมาเริ่มงานตั้งแต่เม่ือไหร่ ดูแลหลักสูตรอะไรบ้าง 

คำถาม : ทำไมถึงมีแรงจูงใจสำหรับอาจารย์ใหม่ในการมาทำงานที่นี ่

คำตอบ : ทำงานด้านที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางด้านการแพทย์อยู่แล้ว อยากจะทำงานวิจัยที่มีสหสาขา เลยลองยื่น

ใบสมัครมาดู และได้มีโอกาสทำงานวิจัยสหสาขาอย่างที่ตั้งใจไว้  ซึ่งในช่วงแรกที่เข้ามาทำงานถ้าตอนแรกยังไม่มี

นักศึกษา ภารกิจก็จะเน้นไปทั้งด้านการเตรียมการสอน งานวิจัย และทำงานส่วนกลาง เช่น ดูแลเรื่องการคัดเลือก

นักศึกษา  

 

คำถาม : อาจารย์ที่เข้ามาในปี 2562 และ 2563 เข้ามาแล้วรู้จัก career path ตัวเองอย่างไร 

คำตอบ : เข้ามาแล้วคณะจะเริ่มจากมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ก่อน โดยชี้แจงเกี่ยวกับภาระหน้าที่ แนะนำให้

รู้จักกับ PA ว่าสัดส่วนในการทำงานมีอะไรบ้าง และมีการกำกับติดตามจากคณบดีทุกๆ 6 เดือน โดยอาจารย์

แนะนำว่ามีการจะทำตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร นอกจากนี้จะมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองหรือ IDP ไปคุยกับ

คณบดีเป็นการส่วนตัว และมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยแนะนำในเรื่องการทำงาน การทำวิจัย และการศึกษา เป็นอาจารย์

พ่ีเลี้ยงคอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดไป  

 

คำถาม : อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีการดูแลอย่างไร 

คำตอบ : อาจารย์พ่ีเลี้ยงจะไม่เน้นเฉพาะอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ แต่รวมถึงอาจารย์ที่มีประสบการณ์การ

ทำงานที่นี่มานานอยู่ จึงสามารถแนะนำการทำงานและการวิจัยให้กับอาจารย์ใหม่ได ้
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คำถาม : ส่วนของ IDP ทำบ่อยขนาดไหน 

คำตอบ : IDP จะมีการติดตามผลการทำงานทุกๆ 6  เดือน ซึ่งจะเป็นเรื่องแผนพัฒนาตนเองที่ได้ตกลงกันเป็นการ

ส่วนตัวกับคณบดี ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง และมีการติดตาม

ความกา้วหน้าในการทำงานไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว รวมถึงรายงานอุปสรรคการทำงานให้คณบดีทราบ 

 

คำถาม : ใน IDP ส่วนใหญ่จะรายงานเรื่องอะไรขึ้นไปให้คณบดีรับทราบ 

คำตอบ : จะคุยเรื่องภาระงานส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่  

อาจารย์ตอบเสริม : ในเรื่องของ การวางแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการ เราคาดหมายว่าเราจะขอ

ตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร สิ่งที่ต้องการให้สนับสนุน และต้องการให้พัฒนาตนเองอย่างไร รวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพในการวิจัย และที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการ์ COVID 19 เรามีการปรับเป็น IDP ออนไลน์ ทำให้สามารถ

ง่ายต่อการจัดการให้คณบดีสามารถพบบุคลากรทุกท่านได้ง่าย และจัดสรรเวลาได้เต็มท่ีในการเข้าพบกับคณบดี 

 

คำถาม : ถามถึงอาจารย์ที่เริ่มทำงานเร็วที่สุดในกลุ่มอาจารย์ผู้ถูกสัมภาษณ์ ในเรื่องของ IDP หรือPA จะส่งผลให้

เกิดความกดดันเราไหม? 

คำตอบ : ไม่มีความกดดัน ซึ่งส่วนใหญ่ IDP ของเราจะเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้ว ในบทบาทของแพทย์นั้น

จะเน้นไปทางด้านการดูแลผู้ป่วย และการเข้าพบกับคณบดีเรื่องของ IDP คณบดีจะคุยกันในลักษณะพ่ีคุยกับน้อง

มากกว่า โดยเราแจ้งไปว่าเราอยากจะพัฒนาตนเองในด้านใด และอย่างไร และทำข้อตกลงร่วมกันกับคณบดี ว่าสิ่ง

ที่เราต้องการที่จะพัฒนาตนเองนั้น ตรงกับความคาดหวังของคณะหรือไม ่

 

คำถาม : อาจารย์ต้องมีสมรรถนะตนเองว่าจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง ทราบไหม ว่าตนเองจะต้องทำอะไร

เป็นบ้าง 

คำตอบ : พัฒนาตนเองเรื่องความรู้ และในเรื่องของการเรียนการสอน  

 

คำถาม : ในพันธกิจแต่ละด้าน คิดว่าตนเองเข้าใกล้ความเป็นเลิศในด้านใดมากที่สุด 

คำตอบ : ในเรื่องการเรียนการสอนอาจจะยังไม่ได้ทำจริงมาก เพราะที่ผ่านมาเป็นเรื่องการเรียนการสอน เพียง

เล็กน้อย ได้มีโอกาสสอนแค่หลักสูตร HDS หลักสูตรเดียว และสิ่งที่คิดว่าทำได้ดี คือการรักษาผู้ป่วย และทำงาน

ร่วมมือกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพได้ดี นอกจากนี้พอมีภาระงานไปรักษาผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถทำวิจัยได้มาก

เท่าท่ีควร 
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คำถาม : อาจารย์มีความประทับใจอะไรในคณะ 

คำตอบ : เพ่ือนร่วมงานในคณะ เพ่ือนร่วมงานในโรงพยาบาล เพราะทุกคนอายุใกล้เคียงกัน เลยทำให้สามารถ

พูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่อง และผู้ป่วยที่นี่เป็นผู้ป่วยที่น่ารัก อีกทั้งระบบของโรงพยาบาลยังไม่ได้ยุ่งยากมาก

เท่าไหร่ เลยทำให้การบริหารจัดการการทำงานได้คล่องตัวง่ายมากขึ้น นอกจากนี้คณบดียังเป็นผู้บริหารที่ ดี มี

เมตตา 

 

คำถาม : มีกิจกรรมร่วมกันบ่อยขนาดไหน 

คำตอบ : มีกิจกรรมร่วมกันทั้งภายในและภายนอกคณะ เรามีกิจกรรมอยู่เป็นประจำ เช่น ให้อาจารย์ออกมาพูด

เรื่องงานวิจัยของตนเอง แต่เนื่องจาก COVID 19 ทำให้ทุกคนเจอกันได้น้อย และกิจกรรมนอกเวลาอาจารย์ที่สนิท

กันก็จะออกมาพบปะกันเป็นประจำนอกเหนือเวลางาน 

อาจารยต์อบเสริม : เรื่องเพ่ือนร่วมงาน ในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหม่ที่เพ่ิงเริ่มงานได้ไม่ก่ีวัน โดยย้ายมาจาก

สถาบันอื่น ซึ่งเหตุผลแรกที่ต้องการย้ายที่ทำงานนั้น เนื่องมาจากต้องการย้ายมาเพ่ือพัฒนาด้านการวิจัยของตนเอง 

ด้านการเรียนการสอน แต่พอเข้ามาแล้วมาเจอเพ่ือนร่วมงานที่ดี เพ่ือนร่วมงานที่น่ารัก คนที่วัยต่า งกันก็ไม่สร้าง

กำแพงระหว่างกัน อาจารย์มีความเป็นกันเองกับทุกคน 

 

คำถาม : ในเรื่องของอัตลักษณ์ของคณะ ในฐานะที่เรามาเป็นอาจารย์ เรามองว่าสิ่งนี้เรามีแนวทางในการบริหาร

จัดการเพ่ือมุ่งสู่การสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง 

คำตอบ : เรากำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายแรกในการบริหารจัดการทางด้านนี้ คือ หลักสูตรได้มีการวางแผน

เพ่ือจะสอดแทรก CRAMDPH ลงไปในแต่ละหลักสูตรอย่างไร เมื่อเราตั้งวัตถุประสงค์ตั้งต้นไว้เช่นนี้ เราจึงสามารถ

วางแผนในขั้นตอนต่อไปได้ เช่น หลักสูตรแพทย์ เราจะมีการสอดแทรกเนื้อหาในวิชาที่จะนำมาตอบโจทย์เพ่ือสร้าง

นักศึกษาแพทย์ให้สามารถตอบโจทย์ CRAMDPH อย่างไร โดยสอดแทรกลงไปในแต่ละรายวิชาตลอดทั้งหลักสูตร 

เพ่ือให้เกิดการสร้างกระบวนการพัฒนาตนเองให้ตอบโจทย์ CRAMDPH ตลอดไป 

อาจารย์ตอบเสริม : CRAMDPH ในระดับปริญญาโท เราก็ได้มีการปรับให้ตรงกับโจทย์นี้เช่นเดียวกัน แต่

จะแทรกลงไปในส่วนของการสอนเสริมในเรื่องของการทำวิจัย นอกเหนือไปจากในวิชาที่มีอยู่แล้ว แต่จะนำมา

สอดแทรกในการอ้างอิงในเรื่องของการการทำวิจัย รวมถึงการออกไปฝึกงานให้สามารถตอบโจทย์ CRAMDPH ได ้
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คำถาม : มองว่าใน CRAMDPH ตัวไหนเด่นที่สุดในการสร้างเด็กเพ่ือตอบโจทย์ (ความเด่นอาจจะเกิดจากตัว

หลักสูตร หรือเกิดจากการสร้างกิจกรรมให้เด็ก) 

คำตอบ : สำหรับในส่วนของปริญญาโท ตัวที่เด่นสุดคือ R A C ซึ่งคนที่จะตอบโจทย์ตัวอักษรนี้ได้คือ ผู้ใช้บัณฑิต 

ในขณะเดียวกัน เราอยากจะให้ตัว M เด่นมากกว่านี้ เรากำลังพยายามปรับเพื่อให้เด็กเด่นในด้านตัว M เรามีการให้

เด็กมาปรับพ้ืนฐานก่อนการเรียนทุกครั้ง ให้เด็กมีการทดสอบในการเรียนแบบสภาพแวดล้อมจริง ในการทำวิจัย

ของเรามีโจทย์ที่ชัดเจน ตัว D จะเน้นการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดในช่วงเรียน และนำ

ความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต 

 

คำถาม : ยากไหมกับการใช้ตัว R เพ่ือตอบโจทย์ในปริญญาตรี 

คำตอบ : สำหรับหลักสูตร HDS ตัว R ค่อนข้างยากจะตอบโจทย์ยากสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ทาง

หลักสูตรก็พยายามสอดแทรกในส่วนของงานวิจัยลงไปเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษางานวิจัย  การค้นคว้าหา

ข้อมูลจากงานวิจัยได้ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้และอีกหนึ่งเป้าหมายของ

หลักสูตรเราก็คือ วางเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาในปีที่ 4 สามารถทำงานวิจัยได้ นอกจากนี้ตัวที่ตัวที่เห็นเด่นชัดและ

ชื่นชมนักศึกษาคือ H และ A 

 

คำถาม : เรามีการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัยให้กับนักศกึษาอย่างไร 

คำตอบ : สำหรับหลักสูตรแพทย์ UCL นี้เราก็เน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยที่ประเทศอังกฤษในปีที่ 4 

อีกทั้งนักศึกษาบางคนก็มีงานวิจัยที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นแล้ว นอกจากนี้ในแต่ละปีเราก็มีการสอดแทรกเนื้อหา 

และวิธีการที่สอดแทรกทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่เป็นแนวทางในการทำ

วิจัยลงไปในทุกๆ ปี และในทุกๆ รายวิชา รวมถึงอาจารย์ผู้สอนได้ทำการสอนโดยสอดแทรกงานวิจัยลงไปในชั้น

เรียน หรือยกตัวอย่างของงานวิจัยที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านทำ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษา นอกจากนี้ก็มีการ

มอบหมายงานวิจัยให้เด็กไปฝึกอ่าน ค้นคว้า อ่านและสรุปเป็น my mapping เพ่ือกระตุ้นให้เด็กอยากทำงานวิจัย

มากขึ้น 

อาจารย์ตอบเสริม : การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาเพ่ือให้ตอบโจทย์ที่ตัว C ส่วนใหญ่จะเน้นจากเริ่ม

จากให้นักศึกษาตั้งคำถาม ลงมือทำ และวิเคราะห์ ทำเป็น individual research สำหรับนักศึกษาแพทย์ เราจะ

สอนนักศึกษาว่าวิทยาการด้านการแพทย์จะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ตลอดเวลา และเราจะสอนในเรื่องของการหา

ความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ไม่ใช้จากหนังสือเพียงอย่างเดียว ถ้านักศึกษาสามารถหาความรู้จากงานวิจัย

ที่ตีพิมพ์จากวารสารระดับนานาชาติต่างๆได้ นักศึกษาก็จะได้ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
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ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จะมีรูปแบบการสอนแบบ PBL เพ่ือให้เด็กสามารถสกัด

ความรู้จากข้อมูลที่เรามอบหมายให้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้เอง และให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ตลอดชีวิต 

 

คำถาม : มีใครขอทุนไป conference บ้างไหมในปีที่ผ่านมา 

คำตอบ : มีอาจารย์ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติกันทุกปี รวมถึงคณะมี

งบประมาณสนับสนุนให้ส่งอาจารย์ไปอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งสนับสนุน

ค่าตอบแทนในการนำเสนอผลงาน ทั้ง oral และ poster presentation 
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กลุ่มนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 
1. นายธรรมพิสิษฐ์  หมั่นดี 
2. นางสาวภัทรกันย์  สุวรรณบุตร 
3. นางสาวกนกขวัญ  ชูบุญลาภ 
4. นายชัยพิพัฒน์  ชัชเวช 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 
1. นายทัศนากร  รัตนบุรี 
2. นายนภัสกรณ์  รสหวาน 
3. นายพีรวิชญ์  อามาตรมนตรี 
4. นางสาวชินานาง  พรหมแก้ว 

 

คำถาม : ในฐานะที่พวกเรามาเรียนคณะนี้ เรามีความประทับใจอย่างไรบ้าง 

คำตอบ : เรามาเรียนที่ราชวิทยาลัยทุกวันพุธ เรื่องของ facilities มีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อขึ้นปี 3 เรามี

โอกาสได้ เรียนวิชาเลือกทางฝั่ งของสายสุขภาพมากขึ้น โดยสัดส่วนในวิชาเลือก จะมีให้ เลือกทั้ ง 2 ฝั่ ง  

ฝั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเน้นด้านสุขภาพ และเปิดเพียงแค่ 2 วิชา ส่วนฝั่ง มจธ. จะเปิดวิชาเลือกที่หลากหลาย

มากกว่า และให้เลือกวิชาทางด้าน General education เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งนักศึกษาในหลากหลายชั้นปีสามารถ

เลือกลงเรียนร่วมกันได้ ไม่ใช้แค่ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น ยังให้ปี 2 หรือ 4 มาลงเรียนได้เช่นกัน 

นักศึกษาตอบเสริม: ฝั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะมีการสอบถามนักศึกษาก่อนว่าถ้าจะเปิดวิชาเลือกนี้ 

สนใจลงเรียนไหม ถ้านักศึกษามีความต้องการเรียนในวิชาเลือกนั้นๆ ก็จะเปิดสอนให้ 

 

คำถาม : ในส่วนของกิจการนักศึกษา นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมอย่างไร 

คำตอบ : เนื่องจากเรามีสโมสรนักศึกษาเป็นปีแรก งานหลักๆ คือเราต้องการที่จะวางระบบให้ชัดเจนก่อน เช่น 

การจัดทำปฏิทินกิจกรรม การวางแผนการให้ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีชั่วโมงกิจกรรมค่อนข้าง

น้อย แต่จำนวนชั่วโมงเรียนเยอะ เราจึงมีการจัดทำปฏิทินงดกิจกรรม เพราะไม่อย่างนั้นนักศึกษาจะไม่มีเวลาอ่าน

หนังสือก่อนสอบ กลุ่มสโมสรนักศึกษาจะมีการขอรับความคิดเห็น พูดคุยกัน และขอคำปรึกษาจากพ่ีๆ กิจการ

นักศึกษาด้วยในเรื่องของการวางแผนการจัดกิจกรรม เพราะทั้งสองสถาบันช่วงเวลาในการทำกิจกรรมค่อนข้าง

แตกต่างกันในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคือ เราจะเริ่มวางแผนและคิดกิจกรรมกันเอง เขียน

โครงการกันเอง และนำมาปรึกษาพ่ีๆ นักกิจการนักศึกษา ร่วมกันกับนักศึกษาจากทุกหลักสูตร รวมทั้งแพทย์รามา-

จุฬาภรณ ์
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คำถาม : แรงจูงใจในการมาเรียนสถาบันแห่งนี้คืออะไร 

คำตอบ : หลักสูตรป.โท นักศึกษาจบรังสีเทคนิค จากม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

 

คำถาม : ได้ยินชื่อหลักสูตรมาจากไหน  

คำตอบ : มีรุ่นพี่ฟิสิกส์ที่ตอนไปฝึกงานที่โรงพยาบาลได้ให้คำแนะนำถึงหลักสูตรนี้ให้ฟัง 

 

คำถาม : หลักสูตรมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาอย่างไร 

คำตอบ : มีการสอบสัมภาษณ์เป็นแบบ mini interview: ลักษณะคำถามคือ ถามในเรื่องความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาในหลักสูตร กิจกรรมต่างๆที ่เคยทำ และทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

คำถาม : สัดส่วนจำนวนคนสมัครมีมากน้อยขนาดไหนในแต่ละปี 

คำตอบ : รอบแรกสมัคร 10 คน รับ 3 คน รอบสองสมัคร 10 คน รับ 5 คน 

 

คำถาม : เรียนผ่านมา 1 ปี คิดว่าหลักสูตรค่อนข้างตอบโจทย์ตามสิ่งที่เราคาดหวังไหม 

คำตอบ : ค่อนข้างตอบโจทย์ เพราะนักศึกษาจะรู้การทำงานของนักฟิสิกส์การแพทย์อยู่แล้วก่อนมาสมัครเรียน 

และพอได้เข้ามาเรียนจริงๆ พบว่าเนื้อหาของหลักสูตรตอบโจทย์กับสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว้  

 

คำถาม : มีงานทำมาก่อนหรือไม่ และคิดว่าจบไปแล้วมีงานทำไหม 

คำตอบ : มีงานทำมาก่อน และได้รับทุนมาจากที่ทำงานเดิม ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาไป ก็จะต้องกลับไปที่ทำงาน

เดิม เพื่อใช้ทุน 

 

คำถาม : ทุกคนในหลักสูตรได้รับทุนกันหมดทุกคนไหม 

คำตอบ : ได้รับทุนทุกคน แต่ทุนที่ได้จะแตกต่างกันจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภายนอก 

 

คำถาม : และคนที่ไม่ได้รับทุนมาจากที่ทำงานเดิม แล้วไปใช้ทุนที่ไหน 

คำตอบ : ไปใช้ทุนที่ไหนก็ได้ ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ โดยในเบื้องต้นต้องทำการติดต่อก่อน 
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คำถาม : ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือยัง 

คำตอบ : นักศึกษาทุกคนได้วางแผนจัดทำเอกสารเพ่ือส่งผลงานในเดือนตุลาคมปี 2563 นี้ โดยเป็น conference 

ทางด้านฟิสิกส์ โดยผลงานที่ส่งจะเป็นรูปแบบ proceeding 

 

คำถาม : เกณฑ์การจบคือต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารใช่หรือไม่ 

คำตอบ : เกณฑ์การจบของนักศึกษาคือต้องผ่านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร 

นักศึกษาตอบเสริม : นักศึกษาทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าเกรดผ่านเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยระบุไว้

หรือไม่ ถ้าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะสามารถทำเรื่องไปขอทุนของราชวิทยาลัยได้ สำหรับนักศึกษาในปี 2563 นี้ 

ในชั้นปีที่ 1 มีจำนวน 8 คน ได้รับทุนจากราชวิทยาลัย 5 คน และอีก 3 คน ได้ทุนมาจากต้นสังกัดที่ส่งมาศึกษาต่อ 

ซ่ึงทุกคนได้ทุนมาศึกษาตอ่ แต่แหล่งที่มาของทุนจะต่างกัน 

สำหรับหลักสูตร HDS นักศึกษาทุกคนได้รับทุนหมดทุกคน โดยทุนจะมี 2 ประเภทคือ ทุนเต็มจำนวน 

และทุนครึ่งหนึ่ง 

 

คำถาม : นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตร HDS มาเรียนที่นี่ทุกวันพุธ มีความรู้สึกอ้างว้าง หรืออบอุ่นไหม มีความรู้สึกต่อ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แตกต่างกับที่ มจธ. ไหม 

คำตอบ : ไม่ค่อยรู้สึกแตกต่าง แต่ทุกครั้งที่มาเรียนที่นี่ก็รู้สึกอบอุ่น อาจารย์ให้ความดูแลและเป็นกันเอง เรามี

อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งจาก 2 ฝั่ง สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในไลน์กลุ่ม ก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยทักมาสอบถาม

ด้านการเรียนบ่อยๆ เช่น เกรดเป็นอย่างไรบ้าง เรียนแล้วเครียดบ้างไหม เป็นต้น  

นักศึกษาตอบเสริม : นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมนอกเวลาเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้อง HDS และปี

ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม art of cancer ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้ง

มีอาจารย์จากท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมาร่วมทำกิจกรรมด้วย และเมื่อไปเรียนที่ฝั่ง มจธ. อาจารย์จาก มจธ. ก็จะเน้นย้ำ

เสมอว่าหลักสูตร HDS ก็ยังเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับนักศึกษาจากฝั่ง มจธ.เช่นเดียวกัน 

 

คำถาม : พอเราขึ้นปี 1-2 เรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าไหม 

คำตอบ : นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาพระราชทานพระโอวาส และมีโอกาสได้

ตามเสด็จพระองค์ท่านไปออกหน่วย พอสว.  
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คำถาม : โดนบังคับให้ไปไหม 

คำตอบ : ไม่ได้โดนบังคับ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจะถามความสมัครใจของนักศึกษาก่อนทุกครั้งก่อนการเข้าร่วม

กิจกรรมในแต่ละครั้ง 

นักศึกษาตอบเสริม : ฝั่งของนักศึกษาปริญญาโท ก็มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าเช่นเดียวกัน และร่วมทำกิจกรรม

กับทางคณะเช่นเดียวกัน 

 

คำถาม : การไป พอสว. จะมีการสลับกันไปอย่างทั่วถึงทุกๆ คน ไหม 

คำตอบ : การไป พอสว. จะมีการสลับกันไปอย่างทั่วถึงทุกๆ คน ทุกคนจะมีโอกาสได้ไปเท่ากันหมด อยู่ที่ความ

พร้อมและความสมัครใจ 

 

คำถาม : โครงการจิตอาสา เช่น ที่ชุมชนหลักสี่ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยบ้างหรือไม่ อีกทั้งมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร นักศึกษาได้รับโอกาสในการกำหนดแนวทางนี้หรือไม่ 

คำตอบ : นักศึกษามีส่วนในการดูแล และจัดการวางแผนในปีนี้ว่าจะจัดทำแผนกิจกรรมอะไร อย่างไรบ้าง  

 

คำถาม : น้องรู้ไหมว่าทำทั้งหมดก่ีกิจกรรมในปีนี้ 

คำตอบ : ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เราจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทุกคนรับทราบก่อนการเปิดภาคการศึกษา แต่ในปีนี้

อาจจะยังไม่สามารถแจ้งกิจกรรมได้ล่วงหน้า เนื่องจากจะต้องมีการวางแผนปรับเปลี่ยนกันให้เหมาะสมสำหรับ

ตารางกิจกรรมของทั้ง 2 สถาบัน รวมถึงแต่ละคณะภายในราชวิทยาลัยด้วย 

 

คำถาม : ภมูิใจในสิ่งไหนที่มาเรียนที่นี่ 

คำตอบ : หลักๆ คือหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนที่โรงพยาบาล น้องจบสาขาฟิสิกส์มาและมาต่อฟิสิกส์

การแพทย์ น้องไม่เคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมาก่อน เลยมีโอกาสได้สัมผัส และมาเริ่มต้นใหม่ในส่วน

ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย โดยใช้ความรู้ที่มีมาปรับใช้ และได้มีโอกาสได้เข้ามาในโลกแห่งความรู้ใหม่ ภูมิใจที่

ตนเองยังก้าวข้ามกำแพงของตนเองมาเรียนรู้ในอีกสาขาที่เป็นสิ่งใหม่ๆ 

นักศึกษาตอบเสริม : ภูมิใจในพระปณิธานของ ร.10 มาก่อนแล้วและมาต่อยอดพระราชปณิธานของพระ

ราชบิดาตาม ปรัชญาของราชวิทยาลัยที่กล่าวไว้ว่า เป็นเลิศเพ่ือทุกชีวิต 

ภูมิใจในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพอยู่แล้ว และที่นี่มีส่วนที่ตอบโจทย์ที่สนใจทั้ง 2 ด้านอยู่แล้ว ทั้งใน

ด้านสุขภาพ และด้านวิศวกรรม 
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อยากเข้ามหาวิทยาลัยที่ทำเพ่ือประชาชน ทำเพ่ือคนอ่ืนอยู่แล้ว และเมื่อเราได้มีโอกาสได้รับทุนมาเรียน

แล้ว ทำให้นักศึกษามองเห็นว่า ที่นี่ตอบโจทย์ทั้งด้านบริการการศึกษา การให้บริการชุมชน และถ้าเราเรียนจบไป

แล้วเราก็สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ 

นักศึกษามีความยึดมั่นว่า ตัวเองอยู่ที่ไหน ต้องพัฒนาที่นั่นให้เจริญรุ่งเรือง จึงเลือกที่จะมารวมกลุ่มทำ

กิจกรรมเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาที่นี่ และมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน พระองค์จะตรัสเสมอว่า พระองค์จะอยู่

ไม่นานแล้วนะ ถ้าพวกคุณไม่ทำแล้วใครจะทำต่อ และมีความภาคภูมิใจเมื่อตอบคนทั่วไป ที่มักจะมาซักถามเสมอ

ว่าเรียนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช่ไหม ทำให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจในสถาบัน และต้องการตอบแทนบุญคุณของ

แผ่นดินที่มอบทุนการศึกษาให้เรียน 
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กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

1. นางสุภาพรรณ  เหลืองอิงคะสุต    นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
2. นางสาวกชมน  หมั่นหา              นักวิชาการศึกษา 
3. นางสาวชมพูพราว  มิ่งมงคล        นักวิชาการศึกษา 
4. นางสาวสุกัญญา  ทิราพงษ์          นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวฉัตรลัดดา เกิดสุภาพ        นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวศิวาพัชญ์ ปุณยกุลเศรษฐ์   นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวจอมสุดา  สุจิธรรม          นักจิตวิทยา (กิจการนักศึกษา) 
8. นางสาวชนัญญา  รองสวัสดิ์         นักกิจการนักศึกษา 
9. นางสาวสุกัญญา  พรหมทอง        เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม 
10. นางสาวพัชรี  ยะคะเสม            เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน 
                                              (บริหารทรัพยากรบุคคล) 
11. นางสาวกานต์ธีรา  ม่วงชู           นักวิทยาศาสตร์ 

 

คำถาม : ปีนี้มีการรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนสายสนับสนุนมากขึ้น กรรมการอยากจะทราบภาพรวมในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประทับใจคืออะไร และสิ่งที่คิดว่าต้องมีการปรับปรุง เพ่ือให้คณะส่งเสริมมากขึ้นคืออะไรบ้าง  

ในฐานะที่มีอายุงานน้อยที่สุด สำหรับบุคลากรใหม่ เคยทำงานที่อ่ืนมาก่อนไหม หรือจบมาแล้วทำที่นี่ที่

แรกเลย 

คำตอบ : เคยทำงานที่อ่ืนมาก่อนประมาณ 2-3 แห่ง เหตุผลที่มาทำงานที่นี่คือ ประสบการณ์ แรงจูงใจ งานที่มี

ความท้าทาย และภาพลักษณ์ขององค์กร คือการทรงงานของพระองค์ท่าน และงานที่ทำเป็นงานของคณะแพทย์ 

เป็นงานที่ทำแล้วให้ประโยชน์ต่อสังคม 

 

คำถาม : ปัจจัยด้านใดทีท่ำให้เราตัดสินใจมาทำงานที่นี่ 

คำตอบ : นอกจากภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังเป็นลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานที่ทำให้รู้สึกที่ท้า

ทายความสามารถของตนเองมากขึ้น ซึ่งก็คือ งานทางด้านการศึกษา และงานที่เก่ียวขอ้งกับการทำงานด้านสุขภาพ 

   ก่อนหน้านี้เคยทำงานบริษัทเอกชน เหตุผลที่เลือกสมัครมาเข้าทำงานที่นี่คือ มาทำงานด้วยภาพลักษณ์

องค์กร ที่ดูแล้วมีความม่ันคง น่าเชื่อถือมากกว่าทำในบริษัทเอกชน 
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คำถาม : ทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปพบคณบดีเป็นรายบุคคลแล้ว ตอนที่เข้าไปนั้นมีการพูดคุยกันอย่างไรบ้าง 

คำตอบ : แจ้งคณบดีว่าตนเองอยากเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับทางด้านห้องปฏิบัติการเพิ่มมากข้ึน คณบดีก็สนับสนุนให้ไป

อบรมในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น บางครั้งคณบดีเจอโครงการอบรมที่น่าสนใจ ที่คิดว่าน่าจะนำมาใช้ในการทำงานได้ 

อาจารย์ก็จะแนะนำมาให้ และขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะเลือกไปอบรมหรือเปล่า อาจารย์ไม่ได้บังคับให้ แต่ขึ้นอยู่กับ

ความสนใจ และความสมัครใจ 

 

คำถาม : สำหรับบุคลากรที่ทำงานมาเกิน 3 ปี เราคิดว่าเรามีความจำเป็นไหมที่จะต้องไปเรียนต่อ หรือเข้าพบ

คณบดีโดยนำเอา IDP เข้าไปปรึกษา ในขณะที่เรายังมีภาระงานอ่ืนๆ อยู่ 

คำตอบ : มีแผนในใจไว้แล้วว่าจะไปเรียนอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังติดภาระในเรื่องครอบครัว เลยยังไปตอนนี้ไม่ได้ โดย

คณบดีคอยแนะนำสถาบัน และหลักสูตรให้เป็นประจำอยู่แล้ว รอเพียงแค่เราพร้อมสำหรับการไปศึกษาต่อ 

 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนตอบเสริม : คณบดีคอยแนะนำให้เข้าร่วมอบรมเป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับคนที่

ไม่ได้ไปเรียนต่อ กย็ังมีโอกาสได้พัฒนาตนเองในการไปอบรมเพ่ิมเติมเป็นประจำ 

 

คำถาม : บุคลากรใหมจ่ะเข้ามาพบบุคลากรที่เป็นหัวหน้างานอย่างไร 

คำตอบ : บุคลากรใหม่จะเข้ามาพบกับหัวหน้าฝ่ายบุคลากรเป็นประจำ รวมถึงการเริ่มงานครั้งแรกก็จะมีการ

แนะนำในเรื่องของการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กร ขนบธรรมเนียมต่างๆ จะมีการแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 

 

คำถาม : มีอะไรให้บุคลากรใหม่ ยึดถือในการทำงานเป็นหลัก 

คำตอบ : เน้นเรื่ององค์กร ยึดถือการทำงานของพระองค์ท่านเป็นหลัก นำวัฒนธรรมขององค์กรมาปรับใช้ด้วย

เสมอ เพ่ือสอนน้องใหมใ่ห้ยึดถือวัฒนธรรมเดิมที่เป็นสิ่งดีงามให้ปฏิบัติตามในการทำงาน 

 

คำถาม : ในเรื่องของวิชาการ มีการได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างไร 

คำตอบ : เราสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมตามเกณฑ์ เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาการ วิชาชีพ ภาษา การประกัน

คุณภาพ และภายในหน่วยงานของเราเองก็มีการจัดประชุมวิชาการ การจัด KM การอบรมภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

นอกจากนี้เราก็มีทุนสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การอบรม การศึกษาต่อ รวมทั้งยังสามารถทำงานวิจัยได้อีกด้วย 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนตอบเสริม: มีการจัด KM โดยเริ่มจากการสำรวจความเชี่ยวชาญในแต่ละคนก่อน 

และนำมาจัดทำ KM เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในคณะต่อไป โดยในการจัด KM ทุกครั้ง 

จะจัดเก็บในรูปแบบวิดิโอ จัดเก็บใน drive ของคณะ สำหรับผลงานที่เผยแพร่ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นผลงานที่สามารถ

เผยแพร่สู่ภายนอกได้ เราจะเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ของคณะ เช่น เว็บไซต์ youtube และ facebook ของ
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คณะ โดยในการจัด KM แต่ละครั้ง จะมีการสำรวจก่อนการอบรมว่ามีความเข้าใจการจัดโครงการนั้นๆ อย่างไรบ้าง 

และตอนที่จัดทำก็มีการสำรวจหลังจากผ่านการอบรมไปแล้วว่ามีการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานหรือไม ่

 

คำถาม : ในฐานะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการทำงานอย่างไรในคณะ 

คำตอบ : เริ่มจากการวางแผนยุทธศาสตร์คณะ จัดทำ จัดเก็บข้อมูลโครงการ ติดตามผล จัดทำรายงานผลทุกไตร

มาส รายงานทั้งตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของคณะทุกๆ 3 เดือน ต่อจากนั้นจะเป็นการรายงานประจำปี โดยรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร โดยมีการนำเสนอผ่านคณะกรรมการติดตามผลยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

คำถาม : ในปีที่ผ่านมา หลังจากติดตามมาแล้ว คิดว่ามีตัววัดไหนที่ยังไม่บรรลุผล หรือยังไม่ผ่านเป้าหมาย 

คำ ตอบ: จากปี 62 จะยังมีเรื่องของนวัตกรรมที่ยังน้อยอยู่ แต่ในยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ยังตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

สำหรับยุทธศาสตร์ 3 ในปีนี้เราเพ่ิงเริ่มจัดทำ โครงการเลยยังไม่ได้ตรงตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะอย่าง

เต็มที ่ร้อยละจึงอยู่ที่ประมาณ 80  อีกท้ังมกีารเปลี่ยนจากการวัดผลโดยใช้ KPI เป็น OKR สาเหตุเนื่องมาจาก การ

กำหนดตัวชี้วัดเราต้องมีการปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัย เราจึงหารือกันจากการสัมมนายุทธศาสตร์

คณะ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมและมุ่งเป้าไปว่าเราจะจัดทำตัวชี้วัดอย่างไร ข้อติดขัดอีกสาเหตุคือ เนื่องจาก

บุคลากรเรายังอายุน้อย คณบดีจึงมีแนวคิดให้มาใช้ OKR มาเป็นหลักในการกำหนดตัวชี้วัดแทน โดยเริ่มจากการส่ง

บุคลากรของคณะไปอบรมเพ่ิมเติม และนำมาปรับใช้เพ่ือให้ตอบโจทย์และตรงตามยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยให้

มากที่สุด  

 

คำถาม : ในปัจจุบัน OKR มีก่ีตัว 

คำตอบ : มี 32 ตัว แต่ยังจะต้องมีการปรับให้เหมาะสม เพ่ือให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัย 

 

คำถาม : ตอนทำแผนกิจกรรมนักศึกษามีการทำแผนอย่างไร 

คำตอบ : มีการสอบถามนักศึกษาก่อนในเบื้องต้นว่ามีความสนใจในการทำกิจกรรมด้านใด และดูความสอดคล้อง

กับ CRAMDPH จากนั้นก็วางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือให้ตอบโจทย์ และนำเข้าปรึกษาในคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา หลังจากนั้นก็มีการประเมินกิจกรรมทุกครั้ง โดยการสอบถามเป็นรายกิจกรรมให้นักศึกษา เพ่ือดูว่า

กิจกรรมนั้นตอบสนองความต้องการไหม หรือต้องการปรับอะไรให้เหมาะสมเพ่ิมเติมบ้าง 

 

คำถาม : เรามีปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาให้ไหม 

คำตอบ : เรามีปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ และผ่านทางคู่มือนักศึกษาก่อนเปิดเทอมทุกครั้ง 
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คำถาม : แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่า กิจกรรมนั้นดีหรือไม่ดี 

คำตอบ : จากการจัดกิจรรมที่ผ่านมา โดยดูจากการประเมินความพึงพอใจในการทำกิจกรรม ผลปรากฏว่า 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่เราจัดในทุกๆปี โดยกิจกรรมที่เราวางแผนนั้น เราจัดโดยมุ่งเน้นให้

ส่งเสริมทักษะในทุกๆด้านอยู่แล้ว และนักศึกษาก็แนะนำว่าอยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้ในทุกๆปี ซึ่งกิจกรรมจะมี

ประมาณ 1 โครงการต่อเดือน 

 

คำถาม : แต่ละกิจกรรมเรามีทำร่วมกันระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือไม่  

คำตอบ : เรามีการประชาสัมพันธ์ทั้งสองหลักสูตร และสอบถามถึงความสมัครใจสำหรับการเข้าร่วมทุกครั้ง ไม่ได้

บังคับ 

 

คำถาม : กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมเดียวกันกับของสโมสรนักศึกษาหรือไม่ 

คำตอบ : จัดกิจกรรมแยกเป็นบางกิจกรรม บางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่น้องนักศึกษาจัดกิจกรรมกันเอง โดย

กิจกรรมของนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจากทางกิจการนักศึกษาของแต่ละสถาบัน 

 

คำถาม : หน้าที่ของนักจิตวิทยาจะดูแลนักศึกษาในเรื่องใดบ้าง 

คำตอบ : มีการดูแลในเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษา โดยการจัดโครงการเพ่ือประสานให้อาจารย์เข้าอบรมในเรื่อง

การให้คำปรึกษา และเรามีช่องทางการนัดหมายเข้ามาเพ่ือเข้ารับการปรึกษา และถ้านักศึกษาคนไหนที่ควรจะ

ได้รับการดูแลมากขึ้น เราจะส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

คำถาม : ปทีี่ผ่านมามีนักศึกษามีปัญหาไหม 

คำตอบ : มีมาปรึกษาบ้างเล็กๆ น้อย ถ้าปัญหาหนักๆ ก็จะแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : เนื่องจากเรายังเป็นสถาบันเล็ก การดูแลนักศึกษาจึงยังทั่วถึง อาจารย์

สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่ และฝั่งเราเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลในด้านนี้จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา พร้อมทั้ง

แนะนำให้หาทางจัดการระบบการให้คำปรึกษาในอนาคต ในกรณีที่นักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

 

คำถาม : เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเรื่องการคุ้มทุนของคณะ มีการทำงานอย่างไรบ้าง 

คำตอบ: วิเคราะห์ความคุ้มทุน ค่าแรง ต้นทุนหลักสูตร ของคณะ และนำมาคำนวณต้นทุน ขาดทุน หรือคุ้มทุนของ

แต่ละหลักสูตร โดยนำข้อมูลอ้างอิงมาจากการรายงานผลของฝ่ายการเงินมาใช้ในการคำนวน 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    | 72  

กลุ่มบริหารความเสี่ยงของคณะฯ (สัมภาษณ์เพิ่มเติม) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร  อ้ึงตระกูล 
2. อาจารย์ ดร.จาตุรนต์  ขวัญทองดี 
3. นางสาวประภาศรี  ศิร ิ
 
คำถาม : ขอทราบวิธีการจัดการความเสี่ยงในเบื้องต้น 

คำตอบ : อันดับแรกเรามีการศึกษาความเสี่ยงว่ามีอะไรบ้าง โดยศึกษาจากเอกสารที่มีการอธิบายถึงหลักการ

จัดการความเสี่ยง จากนั้นนำมาแจกแจงความเสี่ยงในแต่ละด้านให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะ โดยแบ่งแยกระดับ

ความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใช้ Balance score test มาใช้ในการจำแนกออกเป็นสีต่างๆ ซึ่งสีแดงคือด้านที่มี

ความเสี่ยงมากที่สุด ที่จะต้องวางแผนแก้ไขก่อน สีส้ม คือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากนั้นนำผลการจัดการความ

เสี่ยงมาจัดทำแผน เพ่ือให้เกิดการบริหารความเสี่ยง โดยผ่านกรรมการชุดต่างๆ ที่มีการจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบใน

แต่ละแผนความเสี่ยง จากนั้น กรรมการผู้รับผิดชอบในชุดนั้นๆ ก็จะไปสรรหากรรมการชุดย่อย เพ่ือมาจัดทำแผน

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป และนำเสนอแผนนั้นต่อกรรมการชุดใหญ่ต่อไป โดยกรรมการจะ

มีการติดตามความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส 

 

คำถาม : สีเหลืองท่ีปรากฏบนแผนบริหารความเสี่ยงคืออะไร 

คำตอบ : สีเหลืองเราจัดให้อยู่ในความเสี่ยงที่พอรับได้ แต่ปัญหาของการเกิดความเสี่ยงนี้ ไม่ได้เกิดจากหน่วยงาน

ภายในคณะ แต่จะเกิดการติดขัดจากหน่วยงานอื่น จึงจัดไว้ให้อยู่ในความเสี่ยงในระดับสีเหลือง 

 

คำถาม : การประเมินความเสี่ยง มีแนวทางในการประเมินอย่างไร 

คำตอบ : จากการศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ทางคณะอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ที่แบ่ง

การประเมินความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน และมีระดับคะแนนที่สามารถใช้เป็นตัวเลขแทนระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงตั้งแต่ 1-5  

 

คำถาม : ทำไมถึงให้เกณฑ์บุคลากรลาออกอยู่ในระดับคะแนน 5 

คำตอบ : เราให้คะแนนโดยอ้างอิงข้อมูลจำนวนการลาออกของบุคลากรจากฝ่ายบุคคล รวมทั้งมีการประชุมและ

พิจารณาร่วมกันจากฝ่ายบริหาร ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า บุคลากรลาออก 4 คน ต่อปี หรือเกินร้อยละ 40 ของจำนวน

บุคลากรภายในคณะ จะจัดว่าเป็นความเสี่ยงในระดับรุนแรง แต่เราไม่ได้แจกแจงคำจำกัดความว่า 4 คนต่อปี หรือ

เกินรอ้ยละ 40 นี้สาเหตุของการลาออกมาจากอะไร 
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 ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : การจะวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในคณะในเบื้องต้นนั้น เราควรจะคำนึงถึงสิ่ง

ที่บุคลากรภายในคณะคิดเหมือนกัน หรือทุกคนสามารถตอบได้ตรงกันว่า ประเด็นนี้คือ ความเสี่ยง  

อาจารย์ตอบเสริม : เช่น ความล่าช้าของการทำงานจากฝ่ายไอทีกลางหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ทั้ง

อาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน จะตอบและมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าสิ่งนี้คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยให้

ความเห็นว่า ทางคณะได้รับการบริหารจัดการจากฝ่ายไอทีกลางของราชวิทยาลัย ทำให้การดำเนินการแต่ละด้านที่

เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปด้วยความล่าช้า เป็นต้น 

 

คำถาม : การลาออกของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่ไม่มี career path ที่ชัดเจน บางคนผ่านการทดลองงานแล้วก็

ออก บางคนทำงานได้เพียง 1 ปี ก็ลาออก ปัญหาการลาออกนี้คิดว่าส่งผลต่อยุทธศาสตร์ข้อใดบ้าง 

คำตอบ: ส่งผลต่อยุทธศาสตร์หลายด้าน 

 ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : ยกตัวอย่างเช่น นักวิชาการของคณะมีเยอะ แต่ถ้าเราวางแผนการแบ่งงาน

กันอย่างชัดเจน เราสามารถทำงานทดแทนกันได้ ในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่งลาออก ซึ่งถ้าเรามีการวางแผนแบ่งงาน

กันเป็นระบบ ไม่น่าจะเกิดปัญหาการทำงานในส่วนของนักวิชาการ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงิน ตอนนี้มีบุคลากรที่

ดูแลเรื่องการเงินของคณะเพียงคนเดียว ถ้าลาออก จะส่งผลต่อระบบการทำงานของคณะมากกว่า 

 อาจารย์ตอบเสริม : นักวิชาการของคณะยังไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้ พอเกิดการเปลี่ยนหมุนเวียน

การทำงาน ก็จะต้องมาสอนงานกันใหม่ทุกครั้ง 

 ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : กรรมการอยากให้แก้ปัญหาตรงจุดนี้ ในเรื่องของการทำงานทดแทนกันได้ใน

ฝ่ายสนับสนุน 

 

คำถาม : มีความเสี่ยงในด้านใดของคณะที่แตกต่างจากของราชวิทยาลัยบ้าง มีความเสี่ยงในด้านใดที่ทางคณะ

กำหนดกันข้ึนมาเองบ้าง 

คำตอบ : เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน 

 ข้อเสนอแนะจากกรรมการ: อยากให้ทางคณะรีบจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะ

ได้มีการติดตามความเสี่ยง โดยเริ่มจากการกำหนด ลงมือทำ และดูผลลัพธ์ว่าความเสี่ยงในด้านใดที่เรายอมรับได้ 

ต้องกำหนดระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน เพ่ือนำมาปรับดูว่าความเสี่ยงที่ได้วางแผนไว้ในเบื้องต้น 

เมื่อดำเนินการไปแล้ว มีความเสี่ยงด้านใดที่ยอมรับได้ และด้านใดที่ต้องรีบแก้ไข ในประเด็นของการลาออกของ

บุคลากร ทางคณะต้องทำการสำรวจ และชี้แจงสาเหตุให้ชัดเจนว่าบุคลากรลาออกนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง เช่น 

บุคลากรท่านนั้นไม่อยากทำงานที่ตนเองไม่ถนัด พอให้เปลี่ยนหน้าที่ ก็เกิดการลาออก หรือไม่มีความสุขในการ
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ทำงาน ทั้งทางด้านจำนวนงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนี้กรรมการยังแนะนำเพ่ิมเติมว่า สิ่งที่

เกิดข้ึนแล้ว ไม่ใช่ความเสี่ยง แต่เป็นปัญหา คือปัญหาที่ทางคณะต้องหาทางร่วมกันแก้ไข 

 

คำถาม : ในเรื่องของระบบสารสนเทศ ที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงว่า สารสนเทศไม่เพียงพอ แต่ในช่องที่ต้อง

แก้ไขนั้น ระบุไว้ว่า สรรหาบุคลากรเพ่ิม อธิบายเพิ่มเติมได้ไหม 

คำตอบ : เหตุผลที่ระบุไว้คือ ปัญหานั้นเกิดจากการติดต่อประสานงานกับฝ่ายไอที จึงต้องการบุคลากรในด้านนี้มา

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสารสนเทศของคณะในเบื้องต้น และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะติดต่อประสานงานกับฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ข้อเสนอแนะจากกรรมการ : การผลิตบัณฑิตต้องสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะว่าทางคณะเราดูแลใน

เรื่องของการเรียนการสอน แผนการที่จัดทำไว้ในแต่ละหลักสูตรที่กำลังจะเปิดสอนนั้น จะทำให้สามารถผลิตบัณฑิต

ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และในเรื่องของการจัดการความเสี่ยง กรรมการให้ความเห็นว่า ความเสี่ยงของ

คณะในปัจจุบันนั้นยังไม่ใช่ความเสี่ยงที่รุนแรง ซึ่งสามารถมองว่าไม่ใช่ความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงคือ สิ่งที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรืออาจรวมถึง การทำความเสี่ยงที่วางแผนไว้และไม่ได้ผลตรง

ตามเป้าของยุทธศาสตร์ของคณะ 

สำหรับหลักสูตร MIE ที่กำลังจะเปิดในปี 2565 นั้น ได้มีการตั้งเป้าหมายเพ่ือป้องกันความเสี่ยงไว้หรือ

เปล่า ถ้าเกิดกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสูตรนี้ได้ตามปีที่วางแผนไว้ ต้องวางแผนในหลายๆ ด้าน เพ่ือการบริหาร

จัดการความเสี่ยงในกรณีนี้ไว้ด้วย การวางแผนการรับนักศึกษาให้ตรงตามจำนวนที่กำหนด จุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน 

จะวางแผนการบริหารอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหานี้ในอนาคต 
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