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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา วิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปี

การศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือให้ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามบริบทของหน่วยงานและพัฒนาผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดที่ควร

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังท าให้ทราบถึงสถานภาพของตนเอง เพ่ือน าไปสู่

การก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติอย่างเหมาะสมตามพันธกิจหลักของคณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ มีรายละเอียดผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 

  องค์ประกอบที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรม 

  องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

  องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

  องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

  รายงานการประเมินตนเองนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในการ

รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและร่วมสังเคราะห์จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผลการประเมินตนเองที่สะท้อนถึง

ประสิทธิภาพของการด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน ในนามคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอขอบคุณทุก

ท่านที่ให้ความร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปด้วยดี และมี

คุณภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับค าชี้แนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินและพร้อมรับข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ข้อมูลทั่วไป  

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานทางวิชาการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่นอกจากจะมีพันธกิจเช่นเดียวกับหน่วยงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ คือ 

เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้น าและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงสามารถชี้ น าและขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศและสังคม บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาค

และไม่เหลื่อมล้ า บริหารจัดการให้เป็นที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นเลิศใน  ระดับสากล

องค์กร สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมศาสนาศีลธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานพระปณิธานใน

การช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา ซ่ึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม

สถาบันอดุมศึกษาอยู่ในกลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี  

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรที่ด าเนินการเปิดการเรียนการสอน ในปี

การศึกษา 2562 จ านวน 4 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 2.หลักสูตร          

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 7 3.69 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  5 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  2 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  2 3.00 พอใช้ 

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งชี้ 17 4.28 ดี 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น และร่วมกันพัฒนาคณะ 
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2. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ           
ที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

3. มีโครงการที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักศึกษาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม          
ที่ดี และส านึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จดุที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  ควรส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการก าหนดเป็นแผนพัฒนา

รายบุคคล 
2.  ควรมีการพิจารณาแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายการ

ผลิตบัณฑิตของคณะ 
3.  ควรจัดท าแผนและงบประมาณด้านงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ในรูปของคณะกรรมการและก าหนด

เป็แผนปฏิบัติงานตามหลัก PDCA และการประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
4.  ควรมีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
5.  ควรมีการส่งเสริมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
6.  ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และทบทวนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม ทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ 
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ส่วนที่ 1  สว่นน ำ 
 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ 
     1.1 ชื่อหน่วยงำน 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์  

1.2 ที่ตั้ง 
  เลขที่ 906 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำ 
ด้วยพระวิสัยทัศน์ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 วิสัยทัศน์  
 เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้และแหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพ่ือ
สนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในลักษณะ

บูรณาการ สหวิทยาการ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศรวมถึงการ
น าไปต่อยอด และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการน าไปต่อยอด และใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

3. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพ้ืนฐานของมาตรฐานวิชาชีพและ
การสร้างทุนทางปัญญา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาการสร้างองค์ความรู้และท าความเข้าใจในวัฒนธรรม
และวิถชีีวิต 

5. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาคมได้                 
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้และค านึงถึง ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์          
ของงาน 
  

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

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

 
 ประเด็นส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์  

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

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

 

 
 

ที่มา: ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
 

 
 

ที่มา: ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 
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3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
ที่มา: ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 

 

 

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

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

วิเทศสัมพันธ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรยี์ อิงคเตชะ รองคณบดีด้านการศึกษาและ 

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

เคลื่อนไหวและสุขภาพ  
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนสัทภาพการแพทย์ 
8 อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค 
9 นายฉัฐนภ ภราสมพงษ์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ภาพวินิจฉัย 

และร่วมรักษาเพ่ือปวงชน 
10 - อัตราว่าง - หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

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

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  
กรรมการ 

9 รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวงชน กรรมการ 
10 ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร กรรมการ 
11 หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 
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ที่มา: เนื่องจากประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ในการ
บริหารคณะ ไม่มีการก าหนดคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณบดี
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนโยบายให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะมีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะชุดดังกล่าวข้างต้น  

 

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

 
ที่มา: ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานสรรหาผู้แทนพนักงานราชวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการศึกษา 

จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโทที่จัดการศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้  
 

ระดับ
ปริญญำ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีทีจ่ัดท ำ
หลักสูตร 

วันที่สภำ 
รำชวิทยำลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที ่สกอ. 
รับทรำบ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี รงัสีเทคนิค วท.บ. 2559 3 พ.ค.2559 18 เม.ย.2560 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วท.บ. 2562 27 มิ.ย.2562 13 ส.ค.2562  
ปริญญาตรี ฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) วท.บ. 2562 15 ธ.ค.2560 10 ก.ค.2563 
ปริญญาโท สัทภาพการแพทย์ วท.ม. 2561 11 ต.ค.2562 19 ก.ย.2562 
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6. จ ำนวนนักศึกษำ 
           ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวนรวมทั้งสิ้น              
192 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวนรวมทั้งสิ้น 4 คน  
 

หลักสูตร ชั้นปี จ ำนวน 
รังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 1 41 

ชั้นปีที่ 2 40 
ชั้นปีที่ 3 36 

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

ชั้นปีที่ 2 2 
รวม 196 

 

7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
            ปีการศึกษา 2562  คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบุคลากรทั้งสิ้น  53.5 คน ประกอบด้วย  

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

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

ตำรำงท่ี 1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ  

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

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

16.5 - 6.5  10 10.5 4 1 1 

พนักงานสายวิชาการ 
    - ลาศึกษาต่อ 

2 - 2 - 2 - - - 

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

ล ำ 
ดับ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงำน 
ระยะเวลำ 

กำรนับ
จ ำนวน 
(คน) 

หมำยเหตุ 

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

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงำน 
ระยะเวลำ 

กำรนับ
จ ำนวน 
(คน) 

หมำยเหตุ 

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

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ์ หัวหน้างานกลุ่มภารกิจ 
ด้านการบริการการศึกษาและ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปริญญาโท 

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

 
 

ตำรำงท่ี 4  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ  จ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

1 นายแพทย์ณัฐ  วิมลศิริ  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ  ปริญญาโท 

2 นายแพทย์ธีรกร 
  

อุดมพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

ปริญญาโท 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 

3 นายฉัฐนภ  ภราสมพงษ์ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ภาพ
วินิจฉัยและร่วมรักษาเพ่ือปวง
ชน/ที่ปรึกษาศูนย์ภาพวินิจฉัย

และ 
ร่วมรักษาเพ่ือปวงชน 

ปริญญาตรี 

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

(ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

ปริญญาตรี 

15 นางสาวพนิดา ปฏิตัง  พนักงานปฏิบัติการ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
8.1 งบประมำณ  

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้รับการอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยครอบคลุมงบประมาณ ดังนี้  

1. ปีงบประมาณ 2562  
งบประมำณ จ ำนวนเงิน (บำท) 

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

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

รวม 376,946,200.00 
 

8.2 อำคำรสถำนที่ 
      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสินทรัพย์ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดังนี้ 
 

 อำคำรสถำนที่  
1. อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 14 ชั้น ขนาด 100 เตียง 
2. อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 30 เตียง 
3. อาคารส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ชั่วคราว) อาคารบริหาร 2 ชั้น 3 บริษัท 

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

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

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

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

โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) 
9. อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ 400 เตียงและหอพัก (อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการก่อสร้าง) 

10. อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมศูนย์กีฬา 
(อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง) 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชีป้ระกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

 

องค์ประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รองคณบดดี้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.ผศ.นพ.สรุเชษฎ์      สิริพงษส์กลุ 
2.อ.ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย ์
3.อ.ดร.อัจฉรียา         กสิยะพัท 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
นางปาริชาติ  เพชรวิเศษ  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  งานประกันคณุภาพการศึกษา  
ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ 

โทรศัพท์ : 081-5886046 โทรศัพท์ : 085-0065333, 081-9276292, 099-2936653 
              095-1196424 

E-mail: onwaree.ing@cra.ac.th 
 

E-mail:  surachate.sir@pccms.ac.th,  
Apanchanit.cri@cra.ac.th, atchareeya.kas@cra.ac.th, 
Parichart.pet@cra.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 4 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

 
องค์ประกอบที ่1 

ผลรวมของคะแนน
ค่าเฉลี่ย  

องค์ประกอบท่ี 2-6 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 

ผ่าน 2.54 4 ส.ค.2563 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
    สาขาวชิาสัทภาพการแพทย์ 

ผ่าน 3.41 10 ส.ค.2563 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวชิารังสีเทคนิค 

ผ่าน 3.48 11 ส.ค.2563 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

ผ่าน 3.10 14 ส.ค.2563 

 

mailto:surachate.sir@pccms.ac.th
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ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 

วันที่ตรวจประเมิน  
องค์ประกอบที ่1 

ผลรวมของคะแนน
ค่าเฉลี่ย  

องค์ประกอบท่ี 2-6 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  12.53  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 4  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 3.13 3.13 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 

1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 

1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

1.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์ 
                  ของบัณฑิตคณะ (ตัวบ่งชี้ รจภ.เพิม่เติม) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1.รองคณบดีดา้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพ 
  การศึกษา 
2.ประธานคณะกรรมการกิจการนกัศึกษาคณะฯ  
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.ผศ.นพ.สรุเชษฎ์      สิริพงษส์กลุ 
2.อ.ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย ์
3.อ.ดร.อัจฉรียา         กสิยะพัท 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางสาววารุณี      เหลืองสกลุพงษ ์
2.นางสาวชารีรัตน์   เกษเกษี  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายการศึกษาและเรยีนรู้และ 
ฝ่ายกจิการนักศึกษา ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์  

โทรศพัท์ : 081-5886046, 095-9426740 โทรศัพท์ : 085-0065333, 081-9276292, 099-2936653 
              081-6210721, 087-9062479 

E-mail:  onwaree.ing@cra.ac.th, 
Paramest.won@pccms.ac.th 

E-mail:   surachate.sir@pccms.ac.th,  
Apanchanit.cri@cra.ac.th, atchareeya.kas@cra.ac.th, 
Chareerat.kad@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1 มีแผนในการสร้างอัตลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง
ครบถ้วน 

ด้วยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่และมีการจัดตั้งโครงสร้างของกรรมการ

ประจ าคณะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2562 ท าให้การก าหนดอัตลักษณ์เฉพาะของนักศึกษาประจ าคณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจะด าเนินการก าหนดอัตลักษณ์ในปีการศึกษา 2563 อย่างไรก็ตาม คณะเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้น าค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ภายใต้พระนาม CHULABHORN มาเป็นตัวก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาประจ าคณะ ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้แก ่ 

C Commitment  มุ่งมั่น 

H Honesty        ซื่อสัตย์ 

U Unity            สามัคคี 

L Loyalty          มีศรัทธา 

A Altruism        ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

B Benevolence เมตตากรุณา 

H Happiness     น าพาความสุข 

mailto:onwaree.ing@cra.ac.th
mailto:surachate.sir@pccms.ac.th
mailto:Apanchanit.cri@cra.ac.th
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 O  Opportunity             ได้รับโอกาส 

            R  Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 

            N  Networking              สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

            เพื่อใช้เป็นหลักในการด าเนินการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาประจ าคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีอัตลักษณ์และค่านิยมเป็นไปตามความคาดหวังของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยมีคณะกรรมการกิจการ

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดท าแผนการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

            นอกจากนี้ คณะฯ ได้วางรากฐานให้แต่ละโรงเรียนและหลักสูตรสอดแทรกการพัฒนาทักษะทางด้านการ

สื่อสาร โดยระบุใน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละหลักสูตร ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่น

และสังคมได้ ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติของบัณฑิตในแง่มีความมุ่งมั่น (Commitment) และมีความค านึงถึงประโยชน์ผู้อ่ืน

และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Altruism) นอกจากนี้ ทางคณะฯ มีแผนที่จะพัฒนาองค์ความรู้ภาษาสากลให้กับนักศึกษาต่อยอด

ให้มีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต อันน าพาซึ่งโอกาส (Opportunity) และเป็นพื้นฐานในการท าวิจัยในระดับสากล (Research 

Excellence) ตลอดจนการเป็นพื้นฐานเพื่อรองรับการมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ (Networking)  

ผลการด าเนินงาน 

          1.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่สังคม โดยมีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรมีอัตลักษณ์หลักของบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

คือ “ครูผู้สร้าง” อยู่ในปรัชญาของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ (www.hst.pccms.ac.th) 

ได้แก ่

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค “เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในสาขา

วิชาชีพรังสีเทคนิค ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และแสดงเจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิ ชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมด้าน

งานวิจัยในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ระบบสาธารณสุขของประเทศ”  

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ “มุ่งเน้นผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านอัลตราซาวด์ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงเจตคติอนัดี

งาม ตามแนวทาง “ครูผู้สร้าง” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา

ระบบสาธารณสุขของประเทศและสามารถน าความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” 

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ “หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพที่เป็นทั้งนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ และนักปฏิบัติการที่ มีทักษะ

ปฏิบัติ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจิตสาธารณะ” 

              2. คณะฯ ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเพื่อที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามี

http://www.hst.pccms.ac.th/
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ความสามารถด้านการสื่อสารภาษา และ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการน าไป

ประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ โดยแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และด้านการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ    

1) การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  โดยในแต่ละหลักสูตรมีการน าหลักการถ่ายทอดความรู้ไปใช้กับนักศึกษา

โดยระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้มี

การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาให้สามารถได้ฝึกการเป็นครูผู้สร้าง และได้ฝึกปฏิบัติการสอนจริงให้กับ บุคลากร

ภายนอก  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีการจัดให้นักศึกษา

ได้เรียนในรายวิชา จภรส 401 ศาสตร์การสอนส าหรับนักรังสีเทคนิค ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึก

ปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม 

2) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คณะฯ มีแผนที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนา            

ต่อยอดทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้นักศึกษาสามารถรับองค์ความรู้ที่เป็นภาษาสากล เพื่อพัฒนาต่อยอดให้มี

ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เอกสารหมายเลข 1.2.1-1 ) 

         3. คณะฯ มีนโยบาย ในการปรับวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาและวิธีการสอนของคณาจารย์ จากวิธีเดิมที่เป็น

การบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นวิธีการสอนและสื่อการสอนที่ใช้ระบบสารสนเทศมากขึ้น และมี

นโยบายในการเปิดหลักสูตร การเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลและออนไลน์ โดยผลักดันให้มีการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนอย่างเป็นรูปประธรรม (เอกสารหมายเลข 1.2.1-2) โดยเริ่มจากหลักสูตรประกาศนียบัตรรังสีเทคนิค สาขา 

อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เป็นหลักสูตรแรก และมีการใช้ระบบการเรียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี                    

ทั้งสาขาวิชารังสีเทคนิคและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ผ่านระบบ Moodle ของราชวิทยาลัย 

รวมถึงสนับสนุนให้คณาจารย์ใช้โปรแกรม Microsoft team  เพื่อเป็นระบบหลักในการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งทาง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 การเรียนการ

สอนผ่านระบบออนไลน์มีบทบาทส าคัญต่อคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิธีการเรียนรู้ผ่านทางระบบ

ออนไลน์ยังเป็นวิธีในการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่สามารถน าไปสู่ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถน าไปประกอบใน

การถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษาในอนาคตได้   

 

เอกสารหลักฐาน 

1.2.1-1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ส าหรับบุคลากร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

1.2.1-2  ตัวอย่างการเรียนการสอนผ่าน online learning  
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLNMkyr22K_zuQ4uF2p5GvOgKU9E1EibAl 

 ข้อ 2 มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

      คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยู่ในแผนการพัฒนานักศึกษาฯ และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาให้แก่นักศึกษา โดยได้

ด าเนินโครงการ ดังนี้  

     1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ส าหรับบุคลากร  (เอกสารหมายเลข 1.2.2-1) ซึ่งคณะส่งเสริมให้นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   

        โดยมีวัตถุประสงค์   

        1.1 เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

        1.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่าง ๆ  

        1.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการต่าง ๆ  

        1.4 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความเชื่อมั่นในการติดต่อประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อ

การศึกษา/ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย  

        1.5 เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรและนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ  

              (** โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงด าเนินการอบรม ยังไม่ได้มีการสรุปผลสัมฤทธิ์) 

     2. โครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรม (Creating Ideas for Innovation) (เอกสารหมายเลข 1.2.2-2) 

    โดยมีวัตถุประสงค์   

          2.1 เพื่ อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทัศนคติและแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

          2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นของนักศึกษาจากสหสาขา จากแนวคิดในประเด็นการสร้างไอเดียงานวิจัย

และนวัตกรรม   

          2.3  มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาจากสหสาขาภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNMkyr22K_zuQ4uF2p5GvOgKU9E1EibAl
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เอกสารหลักฐาน 
1.2.1-1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ส าหรับบุคลากร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
1.2.1-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างสรรค์ไอเดียสูน่วัตกรรม (Creating Ideas for Innovation) 
 
 ข้อ 3 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
ผลการด าเนินงาน 

         ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้มีการบรรจุโครงการไอเดียสู่นวัตกรรมอยู่ในแผนการพัฒนานักศึกษาและท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 และมีการด าเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ (เอกสารหมายเลข 1.2.3-1)           

         อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

เป็นนโยบายที่ เกิดขึ้นระหว่างปีการศึกษาการศึกษา 2562 จึงท าให้ทางคณะฯ จึงไม่ได้มีการระบุเรื่องการพัฒนาด้าน

ภาษาไว้ในแผนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา แต่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการด้านภาษาที่            

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้น อีกทั้งคณะฯมีแผนที่จะด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ในปีการศึกษา 2563   

 

เอกสารหลักฐาน 
1.2.3-1 แผนการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 

2562  

 

 ข้อ 4 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวดหรอืแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
               - 
เอกสารหลักฐาน 
               - 

 ข้อ 5 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

      หลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรมได้มีการประเมินผลโครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่

นวัตกรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ย  3.97 (พึงพอใจมาก) จากคะแนนเต็ม 5.00 และจากการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ พบว่า ข้อ 1 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทัศนคติและแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

คะแนนเฉลี่ย 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ข้อ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นของนักศึกษาจากสหสาขา จาก

แนวคิดในประเด็นการสร้างไอเดียงานวิจัยและนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5  ข้อ 3  มีการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาจากสหสาขาภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คะแนนเฉลี่ย 4.29 (เอกสารหมายเลข 1.2.5-1) 
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ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้น าข้อเสนอที่ได้จากการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของ

คณะฯ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดต่อเนื่อง และควรเพิ่มแนวทาง

ในการจัดอบรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ได้มีการสรุปผลการด าเนินโครงการตาม

แผนการพัฒนานักศึกษาในโครงการต่าง ๆ โดยพบว่า โครงการทุกโครงการที่สามารถด าเนินการได้ (บางโครงการไม่สามารถ

ด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19) บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน ซึ่ง

โครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรมเป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ   

 

เอกสารหลักฐาน 

1.2.5-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรม (Creating Ideas for Innovation) 

1.2.5-2 รายงานสรุปการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 

 

 ข้อ 6 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

และด้านเทคโนโลยีในการท างานตามเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน 

        ปลายปีการศึกษา 2562 พบว่า มีนักศึกษาเพียงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพ

การแพทย์ เท่านั้นที่มีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร  โดยพบว่า มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยก าหนด คิดเป็นร้อยละ 50 

เอกสารหลักฐาน 
      - 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 
3 ข้อ 

(ข้อ 1-3) 
2 คะแนน       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
รองคณบดดี้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.ผศ.นพ.สรุเชษฎ์      สิริพงษส์กลุ 
2.อ.ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย ์
3.อ.ดร.อัจฉรียา         กสิยะพัท 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางสาววารุณี      เหลืองสกลุพงษ ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายการศึกษาและเรยีนรู้และ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ 

โทรศพัท์ : 081-5886046  โทรศัพท์ : 085-0065333, 081-9276292, 099-2936653 
              081-6210721, 087-9062479 

E-mail:  onwaree.ing@cra.ac.th, 
Paramest.won@pccms.ac.th 

E-mail:   surachate.sir@pccms.ac.th,  
Apanchanit.cri@cra.ac.th, atchareeya.kas@cra.ac.th, 
Varunee.lua@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 18.5 
คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 18.5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมทั้งที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 10 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 10 
x 100 =  ร้อยละ 54.05 

 18.5 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 54.05 
x 5 =  5.00 คะแนน 

 40 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป ร้อยละ 54.05  5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :  
รองคณบดดี้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.ผศ.นพ.สรุเชษฎ์      สิริพงษส์กลุ 
2.อ.ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย ์
3.อ.ดร.อัจฉรียา         กสิยะพัท 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางสาววารุณี      เหลืองสกลุพงษ ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายการศึกษาและเรยีนรู้และ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ 

โทรศพัท์ : 081-5886046  โทรศัพท์ : 085-0065333, 081-9276292, 099-2936653 
              081-6210721, 087-9062479 

E-mail:  onwaree.ing@cra.ac.th 
 

E-mail:   surachate.sir@pccms.ac.th,  
Apanchanit.cri@cra.ac.th, atchareeya.kas@cra.ac.th, 
Varunee.lua@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 
          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 18.5 คน                
มีอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้  
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ) 18.5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ 12.5 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย์  4 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  1 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์  1 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 6 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 6 
x 100 =  ร้อยละ 32.43 

 18.5 
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2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 32.43 

x 5 =  2.70 คะแนน 
 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 32.43  2.70 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะฯ 
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.ผศ.นพ.สรุเชษฎ์      สิริพงษส์กลุ 
2.อ.ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย ์
3.อ.ดร.อัจฉรียา         กสิยะพัท 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางสาววารุณี      เหลืองสกลุพงษ ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายการศึกษาและเรยีนรู้และ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ 

โทรศพัท์ : 095-9426740  โทรศัพท์ : 085-0065333, 081-9276292, 099-2936653 
              081-6210721 

E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th 
 

E-mail:   surachate.sir@pccms.ac.th,  
Apanchanit.cri@cra.ac.th, atchareeya.kas@cra.ac.th, 
Varunee.lua@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

 ผลการด าเนนิงาน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 196 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 88.82 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  18.5 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 4.80 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – สัดส่วนจ านวน 
  นักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

-3.2 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -40 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

-3.2 
x 100 =  ร้อยละ -40 

8 
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น  5 คะแนน 
 2.2) ค่ารอ้ยละมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
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5 - 
(ค่ารอ้ยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 =  ........... คะแนน 
4 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

< 0  ร้อยละ -40  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 | 90 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะฯ 
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.อาจารย์นิพนธ์     สายโย 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางสาวชารีรัตน์  เกษเกษ ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝา่ยกจิการนักศึกษา 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

โทรศพัท์ : 095-9426740  โทรศัพท์ :  090-6853586, 087-9062479 

E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th 
 

E-mail:  nipon.sai@pccms.ac.th, 
chareerat.kad@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนนิงาน 
      คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร  เพื่อท าหน้าเป็นอาจารย์            
ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และดูแลรับผิดชอบให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน การวางแผนการลงทะเบียนเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาจะ                   
ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จนส าเร็จการศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้             
ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาในทุกชั้นปี นอกจากนี้คณะ                
ยังจัดให้มีนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับนักศึกษาทุกคนเมื่อมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือ หากเกิด
ปัญหากับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง รวมถึงสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์อีกด้วย เช่น Line เป็นต้น   
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.1-1 ค าสั่งที่ 7/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
1.6.1-2 ค าสั่งที่ 23/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
และสุขภาพ 
1.6.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 1/2563 
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 ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนนิงาน 
           คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น 
ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับนักศึกษา โดยการสื่อสารสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเช่น เพจ Facebook ของโรงเรียน
ต่าง ๆ และคณะ รวมถึงสนับสนุนให้มีการสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น กลุ่มแชทไลน์ ระหว่าง นักกิจการ
นักศึกษา และกลุ่มนักศึกษา เป็นต้น 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.2-1 เพจ Facebook โรงเรียนรังสีเทคนิค https://www.facebook.com/RTChulabhorn/  
1.6.2-2 เพจ Facebook โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
https://www.facebook.com/humankinetics.pccms/ 
1.6.2-3 เพจ Facebook คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
 

ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
             - 
เอกสารหลักฐาน 
             - 

 ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51                
จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 
         คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด าเนินการประเมินการบริการด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ จากผลการประเมินคุณภาพ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 (เอกสารหมายเลข 1.6.4-1) นอกจากนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ จากผลการประเมินพบว่า การบริการด้านการบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
จากคะแนนเต็ม 5.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าในการให้บริการคุณภาพในระบบด้านบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 และ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งจากผลการประเมิน จะเห็นได้ว่า ทุกข้อ               
มีคุณภาพบริการที่ดี (เอกสารหมายเลข 1.6.4-2) 
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เอกสารหลักฐาน 
1.6.4-1 รายงานผลการประเมินการบริการด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
1.6.4-2 รายงานผลการประเมินการบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

 ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
     จากผลการประเมินข้อ 4 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้น าผลการประเมินและประเด็นข้อเสนอแนะจาก
การประเมินดังกล่าวรายงานไปยังหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 9/2562 (เอกสารหมายเลข 1.6.5-1) เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการนักศึกษา ดังนี้ 
     1.มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งช่องทาง
สื่อสารทางสื่อออนไลน์ เช่น Line กลุ่มระหว่างนักกิจการนักศึกษาและกลุ่มตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นการแจ้งช่องทาง
สื่อสารโดยตรง 
     2.ในปีการศึกษาถัดไป มีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทางด้านวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้นักศึกษาได้
เห็นมุมมองทางวิชาชีพจากผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพจริง  
     3.คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษา โดยใช้ผู้แทนแต่ละชั้นปี เป็นกรรมการ เพื่อใช้ในการสื่อสารการจัดกิจกรรมกับนักศึกษาโดยตรง 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 9/2562 
 

 ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
      - 
เอกสารหลักฐาน 

-  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 
4 ข้อ 

(ข้อ 1,2,4,5) 
3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะฯ 
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.อาจารย์นิพนธ์     สายโย 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางสาวชารีรัตน์  เกษเกษ ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝา่ยกจิการนักศึกษา 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ ์

โทรศพัท์ : 095-9426740  โทรศัพท์ :  090-6853586, 087-9062479 

E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th 
 

E-mail:  nipon.sai@pccms.ac.th, 
chareerat.kad@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ความส าคัญในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามี
ความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกายและจิตใจ โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล 
และการปรับปรุงแผน โดยในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการระดมความคิดเห็นการ
จัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา เพื่อจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 1.7-1) ซึ่งก าหนดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดยก าหนดโครงการตัวชี้วัดการ
ท างาน ระยะเวลา ก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ โดยคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 1.7-2) เพื่อเป็นทีมงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งมีการจัดตั้งกรรมการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีร่วมในการท าแผนและเสนอแนวคิดใน
การท ากิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.7-3) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.7.1-1 แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ                
ปีการศึกษา 2562 
1.7.1-2 ค าสั่ง 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.7.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 6/2562 
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 ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
    1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 
       1.2 โครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
       1.3 โครงการประเพณีสงกรานต์  
       1.4 โครงการจิตอาสาบริการวิชาการ    
       1.5 โครงการศึกษาดูงาน ด้านจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิฉือจี่ ณ ประเทศไต้หวัน)  
        *** หมายเหตุ (โครงการที่ 1.3-1.5 มีการจัดเตรียมแผนการด าเนินโครงการ แต่งดการจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19) 
   2) ด้านความรู ้
       2.1 โครงการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ 
      2.2 โครงการศึกษาดูงาน ด้านจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิฉือจี่ ณ ประเทศไต้หวัน) 
      2.3 โครงการจิตอาสาบริการวิชาการ    
      *** หมายเหตุ (โครงการที่ 2.2-2.3 มีการจัดเตรียมแผนการด าเนินโครงการแต่ งดการจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19) 
   3) ด้านทักษะทางปัญญา 
      3.1 โครงการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ 
      3.2 โครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรม 
      3.3 โครงการศึกษาดูงาน ด้านจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิฉือจี่ ณ ประเทศไต้หวัน) 
     *** หมายเหตุ (โครงการที่  3.3 มีการจัดเตรียมแผนการด าเนินโครงการ  แต่งดการจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19) 
   4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 โครงการแรกพบน้องพี่ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      4.2 โครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      4.3 โครงการประเพณีสงกรานต์ 
      4.4 โครงการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ 
      4.5 โครงการศึกษาดูงาน ด้านจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิฉือจี่ ณ ประเทศไต้หวัน) 
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      4.6 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
      4.7 โครงการจิตอาสาบริการวิชาการ    
      4.8 โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ 
      4.9 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
      *** หมายเหตุ (โครงการที่ 4.3 4.5 และ 4.7  มีการจัดเตรียมแผนการด าเนินโครงการ แต่งดการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19) 
   5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 โครงการจิตอาสาบริการวิชาการ    
       5.2 โครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรม 
       5.3 โครงการแรกพบน้องพี่ เทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
   5.4 โครงการศึกษาดูงาน ด้านจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิฉือจี่ ณ ประเทศไต้หวัน) 
        *** หมายเหตุ (โครงการที่ 5.1 และ5.4 มีการจัดเตรียมแผนการด าเนินโครงการ แต่งดการจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19) 
       จากด าเนินโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ปีการศึกษา 2562 คณะได้มีโครงการตามแผนทั้งหมด จ านวน 11 โครงการ โดยได้ด าเนินโครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 จากโครงการ
ทั้งหมด 
       นอกจากนี้  คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์           
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพและคณะอ่ืน ๆ อาทิ โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์  (เอกสารหมายเลข 1.7.2-7) โครงการ Proud to Be 
PCCMS รวมถึงการเสริมสร้างภาวะผู้น าให้นักศึกษา อาทิ โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 1.7.2-8)  และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วม เป็นต้น  
 
เอกสารหลักฐาน 
1.7.2-1 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 
1.7.2-2 รายงานโครงการไหว้ครู 
1.7.2-3 รายงานโครงการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ 
1.7.2-4 รายงานโครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรม 
1.7.2-5 รายงานโครงการแรกพบน้องพี่ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.7.2-6 รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
1.7.2-7 รายงานโครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ 
1.7.2.-8 รายงานโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
1.7.2-9 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2562 
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 ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพกับนักศึกษา จึงได้จัดโครงการ
อบรมนักศึกษา เรื่อง ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา  โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการน ากระบวนการคุณภาพไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพจากการท าโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา จึงได้จัดโครงการเสริมทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา โดยจัดผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 จากผลประเมินโครงการอบรมนักศึกษา 
เรื่อง ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.98 จาก
คะแนนเต็ม 5.00  และจากผลการประเมินตามวัตถูประสงค์โครงการพบว่า การประเมินด้านนักศึกษาได้เข้าใจบทบาท
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และการน ากระบวนการคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจากการท าโครงการ/
กิจกรรมนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.29 จากคะแนนเต็ม 5.00 (เอกสารหมายเลข 1.7.3-1) ซึ่งอยู่ในระดับดี 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.7.3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา  
 

 ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
       คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (เอกสารแนบที่ 1.7.4-1) ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 โครงการ และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนทั้งสิ้น 6 โครงการ และจ านวนโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จ านวน 5 โครงการ ทั้งนี้  คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของโครงการตาม
วัตถุประสงค์ ทุกโครงการ จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พบว่า มีข้อเสนอแนะโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมที่ส าคัญ คือ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่ควรมีความ
ชัดเจน และไม่ควรจัดกิจกรรมใกล้ช่วงสอบ ซึ่งได้น าประเด็นนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป  ส าหรับโครงการที่ได้ด าเนินการจัดโครงการตามแผนในปีการศึกษา 2562 และจัดท าการประเมิน
โครงการมีดังนี้ 
     1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 
        วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
                        2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงระบบการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ 
                        3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
                        4. เพื่อให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์                      
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทราบถึงรายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร  
                        โดยจัดขึ้นวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จากผลการประเมิน
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.37 (พึงพอใจมากที่สุด) จากคะแนนเต็ม 5.00  และจาก
การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ในข้อที่ 1 เรื่อง นักศึกษาได้รับทราบประวัติและความเป็นมาของ                  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ข้อที่ 2 นักศึกษารับทราบการ
จัดการด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ข้อที่ 3 นักศึกษามีความภาคภูมิใจและประทับใจในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และข้อที่ 4 นักศึกษาทราบแนวทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
เข้าสู่อาชีพในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1.7.4-2) 
    2. โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
       วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
                        2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
                        3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ 
                        จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
จากผลการประเมินโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 4.40 (พึงพอใจมาก) จากคะแนนเต็ม 5.00 
และจากการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ พบว่า ข้อ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และ
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ข้อ 2 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย คะแนนเฉลี่ย 4.45 จากคะแนนเต็ม 5.00  ข้อ 3 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ คะแนนเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5.00 (เอกสาร
หมายเลข 1.7.4-3) 
     3. โครงการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ 
         วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
                           2. เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้หลักการคิดวิเคราะห์อย่างเหมาะสม 
                           โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จากผลการประเมินโครงการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาล
ใจ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.86 (พึงพอใจมาก) จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยจากผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า 
ข้อ 1 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และข้อ 2 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ได้
เรียนรู้หลักการคิดวิเคราะห์อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.03 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  (เอกสารหมายเลข               
1.7.4-4) 
 
      4. โครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรม 
            วัตถุประสงค์  1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทัศนคติและแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม 
                      2. เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นของนักศึกษาจากสหสาขา จากแนวคิดในประเด็นการ
สร้างไอเดียงานวิจัยและนวัตกรรม 
                      3. มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาจากสหสาขาภายในราชวิทยาลัย                
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จุฬาภรณ์โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมพาพันธ์  2563  จากผลการประเมินโครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรมพบว่า                 
มีค่าเฉลี่ย  3.97 (พึงพอใจมาก) จากคะแนนเต็ม 5.00 และจากการประเมนการบรรลุวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อ 1 เพื่อ
เสริมสร้างให้นักศึกษามีทัศนคติและแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.17 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  ข้อ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นของนักศึกษาจากสหสาขา จากแนวคิดในประเด็นการ
สร้างไอเดียงานวิจัยและนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5  ข้อ 3  มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษาจากสหสาขาภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คะแนนเฉลี่ย 4.29   (เอกสารแนบที่ 1.7.4-5) 
        5. โครงการแรกพบน้องพี่ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
            วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สร้างความคุ้ยเคยและความสนิท
สนมกับนักศึกษาในชั้นปี รวมไปถึงมีความยึดมั่นในสถาบันของตน 
                              2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ท าความรู้จักกัน และมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
                              3. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ 
                              โดยจัดขึ้นในวันที่  14 สิงหาคม 2562 จากผลการประเมินโครงการแรกพบน้องพี่ เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.68 (พึงพอใจมากที่สุด) จากคะแนนเต็ม 5.00 โดย ข้อ 1 และ 2  นักศึกษาได้ท า
ความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สร้างความคุ้ยเคยและความสนิทสนมกับนักศึกษาในชั้นปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมไปถึงมีความยึดมั่นในสถาบันของตน  คะแนนเฉลี่ย 4.61 ข้อ 3                 
ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ คะแนนเฉลี่ย 4.54 
(เอกสารหมายเลข 1.7.4-6) 
        6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการพูด 
            วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
                            2. เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ได้ฝึกปฏิบัติการพูด และเรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการพัฒนาตนเอง
ด้านการพูดและการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
                            โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  จากผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
เทคนิคการพูด มีค่าเฉลี่ย 4.27 (พึงพอใจมาก) จากคะแนนเต็ม 5.00 และจากการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ข้อ 1 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน ข้อ 2 เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ได้ฝึกปฏิบัติการพูด และเรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการพัฒนาตนเองด้านการพูด
และการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.20 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1.7.4-7) 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.7.4-1 แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 
1.7.4-2 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562 
1.7.4-3 รายงานโครงการไหว้ครู 
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1.7.4-4 รายงานโครงการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ 
1.7.4-5 รายงานโครงการสร้างสรรค์ไอเดียสู่นวัตกรรม 
1.7.4-6 รายงานโครงการแรกพบน้องพี่ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.7.4-7 รายงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
         คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ด าเนินโครงการกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
          โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ก าหนดตัวชี้วัดของแผนการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 ไว้ 2 ข้อ ดังนี้ 
           1. รายงานผลการด าเนินงานแตล่ะโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  
           2. จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
           จากรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสารแนบที่ 1.7.5-1) 
พบว่า คณะด าเนินโครงการตามแผน ทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของโครงการทั้งหมด 11 โครงการ 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ) และจากตัวชี้วัด
ของแผนการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินงานแต่ละ
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 และจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางโครงการ เนื่องจากในการจัดโครงการบางโครงการมีข้อจ ากัดเร่ืองวันและเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เช่น นักศึกษามีการนัดหมายเพื่อเรียนหรือสอบนอกตาราง ท าให้นักศึกษา                
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยพบว่าในปีการศึกษา 2562 มีโครงการที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด เร่ืองจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 3 โครงการ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวได้ถูกน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข (เอกสารหมายเลข 1.7.5-2)  
 
เอกสารหลักฐาน 
1.7.5-1 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2562 
1.7.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 9/2562 
 

 ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
     จากผลการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในแต่ละโครงการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด าเนินการน าข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการมาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (เอกสารหมายเลข 1.7.6-1) โดยมีการปรับปรุงการ
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จัดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะและตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้ง ที่ 9/2562 เช่น ที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการจัดปฏิทินการจัดกิจกรรมของระดับคณะและหลักสูตร และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล และ
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละรายวิชาสามารถจัดสรรเวลาให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ (เอกสารหมายเลข 1.7.6-2) 
อีกทั้งในบางโครงการที่ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เห็นว่า โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการที่มีความส าคัญและควรให้มีการด าเนินการต่อในปี
การศึกษา 2563 จึงมีมติให้บรรจุโครงการไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2563 เช่น โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการจิตอาสา เป็นต้น 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.7.6-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563  
1.7.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคร้ังที่ 9/2562 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

   เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก 

2. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่

หลากหลาย เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

3.มีโครงการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทางด้านการเรียนรู้ นวัตกรรม และทักษะชีวิต   
 

-จัดโครงการอย่างต่อเนื่องและติดตามศักยภาพนักศึกษา

ตามความถนัดด้านต่าง ๆ ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พึงให้การสนับสนุนหลักสูตร ในการด าเนินการ และ

พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้สามารถสะท้อน

คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 

2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง

-จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการสร้าง          

แรงบันดาลใจทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา 
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ทางวิชาการโดยการก าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล 

3. ควรมีการพิจารณาแผนอัตราก าลั ง ภาระงาน

อาจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมาย

การผลิตบัณฑิตของคณะ 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :  
รองคณบดีฝ่ายวิจยั นวัตกรรมและวิเทศสัมพนัธ ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี/้รายงานผลการด าเนินงาน :  
อาจารย์ปรเมษฐ์  วงษา   
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
นางราตรี  มีสมบัต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์  

โทรศัพท์ : 081-3115818 โทรศัพท์ :  095-9426740 
E-mail: suebsai.boo@pccms.ac.th E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th, 

ratree.mee@cra.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอ้มูล : ปกีารศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
         การบริหารงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของงานด้านวิจัย 
นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งกระบวนการบริหารงานวิจัยได้มีการประสานงานกับฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศ
สัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่างๆ ของฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1-1) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาช่วยในการบริหารงานวิจัย ได้แก่  

• เว็บไซต์งานวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 
2.1.1-2) ที่แสดงถึงนโยบายของงานวิจัย และยุทธศาสตร์งานวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นแนวทางหลักให้
นักวิจัย เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยดังกล่าวให้เป็นไปในทางเดียวกัน และใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน่วยงานอ่ืนๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทั้งในรูปแบบบทความ
วิจัยและรางวัลนักวิจัยที่ได้รับจากการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ หรอืการประกวดนวัตกรรม 

• ระบบอินทราเนท มุมวิจัย (Research corner) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 2.1.1-3 ) และ
ระบบสารสนเทศ Workplace (มุมวิจัย) ของฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เอกสาร
หมายเลข 2.1.1-4)  ซึ่งเป็นช่องทางส าหรับใช้ในการศึกษาขั้นตอนในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนด าเนินการ
ภายในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขั้นตอนการด าเนินงานขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน 
ขั้นตอนด าเนินการงานเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น แนวทางการด าเนินโครงการวิจั ยเมื่อ
ได้รับอนุมัติโครงการวิจัย รวมไปถึงสามารถติดตามประกาศ ข่าวสารงานวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อเพิ่มพูน
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ความรู้ในด้านการท าวิจัย และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย สามารถสอบถามข้อสงสัย 
หรือขอค าแนะน าในการท าวิจัย การสงบทความเพื่อตีพิมพ การเขียนบทความวิชาการและการเขียนต าราข้อมูลการ
จัดท าวารสารการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ  

 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.1-1 หนาเว็บไซตงานวิจัย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
2.1.1-2 หนาเว็บไซตงานวิจยั วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2.1.1-3 หนาเว็บไซต ระบบอินทราเนท มุมวิจัย (Research corner) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์
2.1.2-4 ระบบสารสนเทศ Workplace (มุมวิจัย) ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

 ข้อ 2  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
             - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรื อการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
             - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
ผลการด าเนินงาน   
              เนื่องจากเป็นระยะแรกของการตั้งเป็นคณะใหม่  มีความหลากหลายของการรวมเป็นคณะ ทั้งที่เป็นส่วน
งานที่ให้บริการวิชาการเฉพาะทาง ดังนี้  โรงเรียนรังสีเทคนิค  โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย ์ โรงเรียนฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เป็นสาขาวิชาใหม่ที่มีเป้าหมายชัดเจน แต่ยังไม่มี
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาวิชานี้ และไม่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
             กิจกรรมวิชาการด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรมดังนี้  1. การสร้างและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่  2. การ
เตรียมการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการเชื่อมโยงงานวิจัย กับการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รวมถึง
การรวบรวมผลงานวิชาการกับการตีพิมพ์และการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างครบวงจร โดยการจัดเวที 1) พบ
นักวิจัยต้นแบบ Prof Dr.Fuzhong Li  2) เสวนาเร่ืองท าอย่างไรให้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติ   
             พร้อมกันนี้ คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัยต่าง ๆ ใน
เว็บไซค์วิจัยนวัตกรรมของคณะ  มี Link ไปยังเว็บไซค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ฐานข้อมูล TCI, Scopus, SIS, 
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย  เครือข่ายห้องสมุดไทย ห้องสมุด วช.  และสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่าง ๆ ดังนี้ 

• มีห้องปฏิบัติการทางเอกซเรย์ที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยและรองรับการท างานวิจัยของบุคลากรภายใน
คณะ ประกอบด้วย ห้องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิทัล จ านวน 2 ห้อง ห้องถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล 
จ านวน 1 ห้อง ห้องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ 2 พลังงาน หรือ Spectral CT จ านวน 1 ห้อง ห้องถ่ายภาพ
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ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจ านวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการอัลตราซาวด์ จ านวน 1 ห้อง (เอกสารหมายเลข 2.1.2-1) 
ตั้งอยู่ที่หน่วยงานศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์การแพทย์             
จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

• มีห้องปฏิบัติการทางด้านอัลตราซาวด์ จ านวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง  รวม
ไปถึงชุดหุ่นจ าลองส าหรับการฝึกหัดการถ่ายภาพทางอัลตราซาวด์ (เอกสารหมายเลข 2.1.2-2)  ตั้งอยู่ที่โรงเรียน       
นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

• มีห้องปฏิบัติการทางด้านรังสีเทคนิค ของโรงเรียนรังสีเทคนิค ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเอกซเรย์
ทั่วไป ระบบดิจิทัลจ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จ านวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ
ทางด้านรังสีรักษา จ านวน 1 ห้อง (เอกสารหมายเลข 2.1.2-3)   

• ศูนย์การท าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบครบวงจร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ
ทางด้านชีวกลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้านจิตวิทยา ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกก าลังกาย เป็นต้น (เอกสาร
หมายเลข 2.1.2-4)  ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ โดยมีแผนในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ณ 
อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ชั้น 1 เพื่อรองรับงานทางด้านการศึกษา 

• มีหน่วยงานบริหารฐานข้อมูลวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่ อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ชั้น 4  ที่ท าหน้าที่สนับสนุนในการให้ค าปรึกษากับบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
รวมไปถงึบุคลากรคณะเทคโนโลยวีิทยาศาสตร์สขุภาพ ในด้านสถิติวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่าง การ
เลือกใช้ และการค านวณทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลงานวิจัย การสอนการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ (SPSS, STATA, อ่ืนๆ) (เอกสารหมายเลข 2.1.2-5)  

• ห้องสมุด ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 และ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์และมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล              
จุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 2.1.2-6) ให้บริการส าหรับสืบค้นข้อมูลและงานวิจัย ผ่านทางระบบสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ผ่านทาง library.cra.ac.th โดยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ที่ให้บริการได้แก่ Science Direct, Springer link, 
IEEE/IET Electronic Library, CINAHL เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.1.2-7) รวมไปถึงสามารถเข้าถึงการสืบค้น
ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านระบบออนไลน์ และนอกจากนี้ยังให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการวิจัย เช่น 
SPSS และ Endnote เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.1.2-8) 

• เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางเอกซเรย์ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเครื่องมือ 
และระบบการเก็บภาพเอกซเรย์ทางการแพทย์ ได้แก่ ระบบ access control และมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ
อาคารสถานที่ของคณะซึ่งครอบคลุมไปถึงห้องปฏิบัติการทางเอกซเรย์ ได้แก่ ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในพื้นที่อาคาร และระบบป้องกันอัคคีภัย (2.1.2-9)    

  นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
ให้แก่บุคลากร โดยทางคณะได้เชิญ DR.FUZHONG LI  Oregon Research Institute, USA เพื่อให้ความรู้แก้อาจารย์ 
นักวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างานวิจัยใน “โครงการพบนักวิจัยต้นแบบ” เมื่อวันที่                  
27 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารหมายเลข 2.1.2-10) และโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ “โครงการอบรม               
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ส่งเสริมงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์วิชาการอย่างถูกต้องและชัดเจน  (เอกสารหมายเลข 2.1.2-11) 
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เอกสารหลักฐาน 
2.1.2-1  ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน 
2.1.2-2  ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 
2.1.2-3  ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนรังสีเทคนิค 
2.1.2-4  แผนการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
2.1.2-5  เว็บไซต ขอรับบริการปรึกษาด้านสถิติวิจัย หน่วยบรหิารฐานข้อมูลวิจัย  ฝา่ยวิจัยนวตักรรมและวิเทศสัมพันธ์  
2.1.2-6  ห้องสมุดชั้น 5 และชัน้ 9 อาคารมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
2.1.2-7  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์ ห้องสมุดราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
2.1.2-8  โปรแกรม SPSS, Endnote 
2.1.2-9  ระบบ access control  และระบบกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์
2.1.2-10 สรุปโครงการพบนักวจิัยต้นแบบ 
2.1.2-11 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒันางานวชิาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
            คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2563                   
ในโครงการทุนวิจัยมุ่งเป้าและประเด็นที่ส าคัญ เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรแบบสหวิชาชีพ เป็นจ านวนเงิน 3 ล้าน
บาท (เอกสารหมายเลข 2.1.3-1)  โดยบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเข้าถึงและขอรับ
ทุนสนับสนุนดังกล่าวได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เอกสารหมายเลข 2.1.3-2) นอกจากนี้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์             
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.3-3) เป็นจ านวนเงิน 8,368,700 บาท ส าหรับบุคลากรทุกส่วนภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยบุคลากรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเข้าถึงและขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานได้ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามโครงการวิจัย (เอกสารหมายเลข 2.1.3-4) เพื่อ
พิจารณาทุนสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีประกาศสนับสนุนการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 2.1.3-5) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.3-1  สมุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินทุนโครงการทุนวิจัยมุ่งเป้าและประเด็นที่ส าคัญ 
เพือ่พัฒนาอาจารย์และบุคลากรแบบสหวิชาชีพ  
2.1.3.-2 ค าสั่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่  267/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
2.1.3.-3 สมุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนงานบริหารการวิจัย ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและ
วิเทศสัมพันธ์ 
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2.1.3-4  ค าสั่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 49/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ 
ติดตามโครงการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  
2.1.3-5 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เร่ือง ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์ เรื่องขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินการวิจัยและขออนุมัติงบประมาณการวิจัย ส าหรับบุคลากร พ.ศ. 
2561 
 

 ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
            ตามที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นคณะฯ ที่เริ่มจัดตั้งใหม่ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่ได้มีการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีเพียงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ดังนั้น 
เพื่อความชัดเจน จึงใช้กลไกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
             ในปีการศึกษา 2562 บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถของบประมาณสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม
ประกาศ เร่ือง เงินสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ส าหรับบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 2.1.4 -1) โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     
มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ 
(ระยะนั้นไม่เกิน 1 เดือน)  (เอกสารหมายเลข 2.1.4-2) เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งในรูปแบบของการประชุม
วิชาการ และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  โดยจัดท ากลไกในการขอรับการสนับสนุนดังนี้ 1) คณะฯ ได้จัด
จัดเตรียมงบประมาณส าหรับงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นการวิจัยขนาดย่อม และได้แจ้งให้อาจารย์ทราบถึงกลไกการ
ขอทุนเพื่อการน าเสนอผลงาน  2) บุคลากรต้องการเข้าอบรม น าเสนอผลงานวิจัยส่งบันทึกไปที่ส านักงานคณบดี              
3) คณบดีอนุมัติ 4) ส่งเร่ืองไปที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 5) อนุมัติ (เบิกจ่ายได้) 6) เข้าร่วมโครงการ 
              ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล บุคลากรในสังกัดคณะฯ ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์เงินทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor 
(เอกสารหมายเลข 2.1.4-3) 
 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.4-1 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง เงินสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact 
Factor ส าหรับบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 
2.1.4-2 ค าสั่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 66/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประชุมวิชาการและการฝึกอบรม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ระยะสั้นไม่เกิน 1 เดือน) ฉบับ
แก้ไข ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  
2.1.4-3 การอนุมัติทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์เงินทุนสนับสนุน
ผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล)   
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 ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
            คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดให้มีการอบรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและ
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เช่น โครงการพบนักวิจัยต้นแบบ (เอกสารหมายเลข 2.1.5-1)  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนางานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น และยังมีการจัดกิจกรรม Research talk 
club ส าหรับส่งเสริมการท าวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยแบบสหวิชาชีพ เป็นการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้  มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนางานวิจัย ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัย
นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่น โครงการฝึกอบรม
เร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม (เอกสารหมายเลข 2.1.5-2) โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 8 (เอกสารหมายเลข 2.1.5-3)  โครงการรู้กระบวนการ 
งานวิจัยส าเร็จ(เอกสารหมายเลข 2.1.5-4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice: GCP) (เอกสารหมายเลข 2.1.5-5) เป็นต้น  
              คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ค านึงถึงการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรและอาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศ เร่ือง 
เงินสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact factor ส าหรับบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
(เอกสารหมายเลข 2.1.5-6) ซึ่งบุคลากรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถด าเนินการขอรับเงินสนับสนุน
เมือ่มีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
              นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจเชิดชูบุคลากร   
ผู้มีผลงานทางวิชาการในด้านต่าง ๆ โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบ           
ช่อดอกไม้ โดยคณบดีและตัวแทนอาจารย์เพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
ผ่านการ ประเมินเพื่อรับต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฐ์  สิริพงษ์สกุล ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิ วเคลียร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง           
อัญชิสา คุณาวุฒิ ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (เอกสารหมายเลข 
2.1.5-7)  
 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5-1 โครงการพบนักวิจัยต้นแบบ  
2.1.5-2 โครงการฝึกอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม 
2.1.5-3 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 คร้ังที่ 8 
2.1.5-4 โครงการ รูก้ระบวนการ งานวิจัยส าเร็จ 
2.1.5-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) 
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2.1.5-6 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง เงินสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact 
Factor ส าหรับบุคลาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 
2.1.5-7 ภาพกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ  
 

 ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
             การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถด าเนินการได้โดยผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เอกสารหมายเลข 
2.1.6-1) และประสานงานให้เป็นไปตามระบบในความดูแลของหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 2.1.6-2)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการด าเนินการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ รวมถึงการให้บริการสืบค้น สิทธิบัตร การแปลสิทธิบัตร การสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่บุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้สร้างสรรค์ขึ้น นอกจากนี้ ราชวิทยาลัย          
จุฬาภรณ์ ยังได้มีการยกร่างนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการผลักดันกฎระเบียบในการ
คุ้มครองผลงานและทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 
2.1.6-3) โดยได้มีการพิจารณายกร่าง เรือ่งการบริหารและจัดสรรผลประโยชน์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใน
ส่วนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 2.1.6-4)  
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6-1ค าสั่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่  267/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ วิจัย 
นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
2.1.6-2 โครงการจัดตั้งหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Technology Transfer and 
Licensing Unit)  
2.1.6-3 ค าสั่งราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 379/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลงวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 
2.1.6-4 ระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของราชวิทยาลัย           
จุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :  
รองคณบดีฝ่ายวิจยั นวัตกรรมและวิเทศสัมพนัธ ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี/้รายงานผลการด าเนินงาน :  
อาจารยป์รเมษฐ์  วงษา   
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
นางราตรี  มีสมบัต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์  

โทรศัพท์ : 081-3115818 โทรศัพท์ :  095-9426740 
E-mail: suebsai.boo@pccms.ac.th E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th, 

ratree.mee@cra.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 
11,325,450 บาท ภายนอก จ านวน 2,297,143 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 13,622,593 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 16.5  คน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11,325,450 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

2. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,297,143 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมน่ับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16.5 
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ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

13,622,593   
= 825,611.70  บาท/คน 

16.5 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
825,611.70   

x 5 = 82.56  คะแนน 
50,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ  825,611.70 บาท/คน เท่ากับ   5   คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

50,000 บาท/คน 825,611.70  บาท/คน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ตารางสรปุจ านวนอาจารย์/นักวจิัย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
2.2-2 ตารางสรปุเงินสนับสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์หรือนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 
2.2-3 รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ : ใบสั่งจ้าง 
2.2-4 อ.ดร.อาพรรชนิต  ศิริแพทย์ : ใบสั่งจา้ง 
2.2-5 อ.อัจฉรียา  กสิยะพัท : ข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ 
2.2-6 อ.ณภัทร  ฤทธิ์ล้ าเลิศ : เอกสารอนุมัติการด าเนินการวิจัยและขออนุมัติงบประมาณ 
2.2-7 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ : แบบเสนอโครงการวิจยัวินิจฉัยภาพตรวจและท าแผนที่สมองฯ 
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2.2-2  ตารางสรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ล าดับ 
  

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
  

 หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
วิจัยในโครงการ  

แหล่งทุน 
รวมทุน
ทั้งหมด 

(บาทต่อปี) ชื่อแหล่งทุน  ภายใน ภายนอก 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1 การวิคราะห์ชีวกลศาสตร์ของ 

ท่าจั้มโฟล์ดเสิร์ฟ  
ในนักวอลเลย์บอลหญิงเยาวชน
ทีมชาติไทย 

รศ.ดร.ศิริรัตน ์
หิรัญรัตน ์ 

- 60,000 60,000 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2 ผลของการใช้เทคนิคด้าน
จิตวิทยาการกีฬากับ
ประสิทธิภาพของการเสิร์ฟท่ายืน 
ในนักกีฬาวอลเลยบ์อลเยาวชน
หญิงทีมชาติไทย  

อ.ดร. 
อาพรรณชนิต  
ศิริแพทย์  

- 60,000 60,000 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร/
โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ2 – 5 ปี) เพื่อส่งเสริมการ
มีกิจกรรมทางกายอย่างเป็น
ล าดับขั้นพัฒนาไปสู่การมี PA 
literacy 

อ.ดร.อัจฉรียา  
กสิยะพัท  

- 2,177,143 2,177,143 **ส านกังานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 1 กค60-มีค62 
(1ปี 9 เดือน) 
3810000/21=181,429*
12=2,177,143 

4 ปริมาณรังสทีี่ผู้ป่วยได้รับจากการ
ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมแบบ
ดิจิทัล 2 มิติและ 3 มิติ 
(Average Glandular Dose in 
Digital Full-Field 
Mammography and Breast 
Tomosynthesis) 

อ.ณภัทร   
ฤทธิ์ล้ าเลิศ  

23,600 - 23,600 ทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

5 โครงการวิจัยวินิจฉยัภาพตรวจ
และท าแผนที่สมองจากเอ็มอาร์
ไอของประชากรไทยและในกลุ่ม
เส่ียง (ส่งประมวลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพที ่ม.มหิดล) 

ศ.พญ.จิรพร  
เหล่าธรรมทัศน์  

11,301,850 - 11,301,850 ทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
(โครงการ 5 ปี) ปี2562 
จ านวน 32,291,000 บ. 
เฉลีย่ตามสัดส่วน 30% 
=11,301,850 บ. 

รวม 
    

11,325,450 
 

2,297,143 
 

13,622,593 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :  
รองคณบดีฝ่ายวิจยั นวัตกรรมและวิเทศสัมพนัธ ์

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี/้รายงานผลการด าเนินงาน :  
อาจารย์ปรเมษฐ์  วงษา   
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
นางราตรี  มีสมบัต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์  

โทรศัพท์ : 081-3115818 โทรศัพท์ :  095-9426740 
E-mail: suebsai.boo@pccms.ac.th E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th, 

ratree.mee@cra.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน  13  เร่ือง โดยมีรายละเอียด
ผลงานค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
0.20 -  
0.40 1 0.40 
0.60 1 0.60 
0.80 4 3.20 
1.00 7 7 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ     11.20 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์

คุณภาพผลงานทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ

0.40 - - 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสรา้งสรรค ์

นานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐ าน ข้ อ มู ล  ต าม ป ระ ก า ศ 
ก .พ .อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่ า ด้ ว ย  ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร
พิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิ ช า ก า ร  พ .ศ . 2 5 5 6  แ ต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้  ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ ได้ รับ การจดอนุ
สิทธิบัตร 

0.40 ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ. สารทึบแสงเพื่อการถา่ยภาพทางการแพทย์. เลขที่
อนุสิทธิบัตร 15267 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.60 ฉัตรพร เรืองทอง, สิริลักษณ์ กาญจโน
มัย, บัญชา ชื่นชูจิตต์, สุดารัตน์ อภิบาล
ทวีสกุล.  

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: ความ
แข็งแรงกล้ามเน้ือข้อเข่าแบบไอโซไคเนติคหลังการ
ผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 
29(2). เมษายน – มิถุนายน. 277-284. 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ใน ว ารส า รวิ ช า ก า รระ ดั บ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก .พ .อ . หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
ก ารพิ จ ารณ าวารสารท าง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้ งให้  ก .พ .อ ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list)  ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 Jongjirasiri S, MD¹, Noinark C, MD¹, 
Kamtasila S, MEng², Laothamatas 
J, MD¹ 

Comparison of Visceral Fat Volume and 
Visceral Fat Area at Umbilical Level 
Assessed by Multislice Computed 
Tomography. J Med Assoc Thai 
2019;102(11):1-6. 

0.8 Onwaree Ingkatecha *, Sirirat 
Hirunrat, Bavornrat 
Vanadurongwan and  
Sakesan Tongkhambanchong.   

Muscle strength of upper extremities and 
trunk in collegiate throwing players. 
Naresuan University Journal: Science and 
Tenhnology 2019;(27)2 

0.80 กิตติศักดิ์ เมฆปั้น, อาพรรณชนิต  ศิริ
แพทย์, สบืสาย  บุญวรีบตุร 
และนฤพนธ ์ วงศ์จตุรภัทร (2562).  

การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธภิาพของนกัจิตวิทยา
การกีฬาในประเทศไทย. วารสารคณะพลศึกษา, 
22(1) มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 23-32 

0.80 Promduang A, Pongnapang N, 
Ritlumlert N, Tangruangkiat S, 
Phonlakrai M.  

A Study of Entrance Surface Air Kerma for 
Patients Undergoing Chest and Abdomen 
from Digital Radiography at Chulabhorn 
Hospital. Journal of Health Science and 
Medical Research. 2019 Feb 12;37(1):51-
60. 

5 
- บทความวิจัยหรือบทความ
วิ ช าก ารฉบั บ สม บู รณ์ ที่

1.00 Pimonpan Lertlum and Onwaree 
Ingkatecha. 

Effect of ballet program on rhythmic 
recognition in elderly. Journal of 
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์  

โทรศัพท์ : 081-3115818 โทรศัพท์ :  095-9426740 
E-mail: suebsai.boo@pccms.ac.th E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th, 

ratree.mee@cra.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
  คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอก จ านวน   2,297,143  บาท   มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายใน  จ านวน   
11,325,450 บาท โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

2,297,143 
= x 100    = 20.28% 

11,325,450 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

 
ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ   20.28 5   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1 ตารางสรปุเงินสนับสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์หรือนวัตกรรม 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2  
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. โครงสร้างและระบบการสนบัสนุนงานวิจัยของววจ./

ส่วนกลางที่เข้มแข็ง 

2. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของววจ.

ที่เพยีงพอ 

3. มีความเป็นอิสระที่หลากหลายในการขอทุนเพื่อการ

วิจัย ตามความสนใจของผู้วิจัย 

1. จัดโครงสร้างและระบบการสนับสนุนงานวิจัยคณะฯ 

2. มีคณะกรรมการวิจัยเพื่อก าหนดกรอบงานวิจัยและ 

มีเจ้าหน้าที่เพื่อท าหนา้ที่ติดตามและประสานส่วนกลาง 

3. จัดท าปฏิทนิด้านงานวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับเวลา

ของส่วนกลางและยุทธศาสตร์ของคณะและววจ. 

4. ควรมีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรเตรียมความพร้อมในโครงสร้าง บทบาทหน้าที่

ของผู้รับผิดชอบงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะฯ เพื่อ

ด าเนินงานได้ครบถ้วนตามหลัก PDCA 

2. เป็นคณะใหม่ที่นักวิจัยหน้าใหม่ควรได้รับการกระตุ้น 

ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งแนวทาง เงินทุนและการเอ้ือ

ด้านระบบ การจัดชั่วโมงการสอนเพื่อการท างานวิจัย

และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

3. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมที่

ชัดเจนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

4. มีการเสวนาระหว่างสาขาในคณะฯ เพื่ อก าหนด

หัวข้องานวิจัยและการบูรณาการข้ามสาขา 

5. สร้างกลไกการบูรณาการระหว่างงานประจ า คือ การ

สอน การวิจัยกับการพฒันาตนและการเข้าสู่ต าแหนง่

ทางวชิาการ 

6. มีระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิต

งานวิจัยนวัตกรรมและการเผยแพร่   

 

 

 

1. ควรจัดท าแผนและงบประมาณด้านงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ์ในรูปของคณะกรรมการและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ

งานตามหลัก PDCA และการประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

2. เร่งสร้างและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่และนักพัฒนา

นวัตกรรมในปี 2564  

3. จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยและนวัตกรรมและเร่งสร้างผลงาน

อย่างน้อย 2 ปี/1เรื่อง 

4. จัดการสัมมนาและเสวนาเพื่อการสร้างงานวิจัยในสาขา

และข้ามสาขา 

5. จัดท าปฏิทิน ประกาศและระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย 

นวัตกรรมและการใช้งบประมาณให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 

6. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ในคณะ 

7. กระตุ้นและจัดระบบการพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการและการท าผลงานวิชาการ  
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วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1. ก าหนดเป้าหมายที่จัดเจนเชิงปริมาณขั้นต่ าในการท าวิจัยของแต่ละโรงเรียนและคณะฯ 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาและกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรูด้้านงานวิจัยทั้งในระดับโรงเรียน ระดับคณะ 

เพื่อการพัฒนาเชิงคุณภาพนักวิจัย และการวิจัยข้ามสาขาในและนอกคณะ ร่วมหรือต่างสถาบันและการจัดท า
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากภายนอก 

3. สร้างความเชื่อมั่นในการวิจัย การตีพิมพ์ในวารสารและการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการท าวิจัยและนวัตกรรมในระดับคณะ  
5. บรรจุข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นเก่ียวกับงานวิจัยในเว็บไซต์ของคณะเพื่อจัดระบบการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวชิาการ   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้:  
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี/้รายงานผลการด าเนินงาน: 
1.อาจารย์ณภัทร  ฤทธิ์ล้ าเลิศ 
2.นายแพทย์ศิวัช  ภูมิวฒัน ์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี:้ 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ฐิระโกมลศักดิ์  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : -  

โทรศัพท์ : 089-6632525 
 

โทรศัพท์ : 085-2245432,  
089-4574542081-6210721, 093-5271155 

E-mail: nat.wim@pccms.ac.th 
 

E-mail: napat.rit@pccms.ac.th, siwit.bhu@pccms.ac.th 
phattaranit.thi@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปกีารศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีการวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัย และมีแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมในแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความ
เสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ า เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทางวิชาชีพกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้ความช านาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัย รวมถึงของบประมาณสนับสนุนและจัดท าโครงการ 
โดยมีการด าเนินงานหลักดังนี้ 
         ศูนย์ภาพวินิ จฉัย เพื่ อปวงชน (Diagnostic Imaging Therapeutic guide for the people: DITP) เพื่ อ
ให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางรังสีวิทยาอย่างยั่งยืน (iAOC) พัฒนาต่อยอด
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Continuous Professional Development) ให้แก่ รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค 
พยาบาล รังสีวิทยา และนักฟิสิกส์การแพทย์เพื่อให้ได้จัดเก็บ/สะสมคะแนน/CME credit การให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการออกก าลังกาย โภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มมาก
ขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และติดตาม

mailto:napat.rit@pccms.ac.th
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สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก่ียวกับโรค COVID-19 อีกด้วย  
      โดยในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 19 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการ “Cardiovascular Imaging Lecture Series 3 : Vascular Imaging Series” 
2) โครงการ “Cardiovascular Imaging Lecture Series 3 : Vascular Imaging Series” (2) 
3) โครงการประชุม iAOC Course Series  คร้ังที่ 1 
4) โครงการประชุม iAOC Course Series  คร้ังที่ 2 
5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรังสีวิทยาคลีนิค รุ่นที่ 1 
6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรังสีวิทยาคลีนิค รุ่นที่ 2 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อัลตราซาวด์ทางสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา ส าหรับแพทยน์ักอัลตราซาวด์ทาง

การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
8) โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการอัลตราซาวด์ล าคอและหลอดเลือดแคโรติค 
9) โครงการ Train the Trainer การอัลตราซาวด์ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
10) โครงการ Train the Trainer การอัลตราซาวด์ระบบหลอดเลือด 
11) โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 รุน่ที่ 2 
12) โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 รุ่นที่ 3 
13) โครงการ “Basic Coronary CT Angiogram (CCTA) : Lessons from the expert” 
14) โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  (สูตินรีเวชศาสตร์) 

*โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 1 
*โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 2 
*โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 3 
*โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รุ่นที่ 4 

15) โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค “Comprehensive Technique and Protocol for Imaging of 
Total Vascular System” 

16) โครงการสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค  
17) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 
18) โครงการออกหน่วยให้ค าปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
19) โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป 
 

เอกสารหลักฐาน 
3.1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3.1.1-2 แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 6/2562 เม่ือวันที่  26 กันยายน 2562 
3.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 2/2563 เม่ือวันที่  17 มีนาคม 2563 
3.1.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
3.1.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 5/2563  เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2563  
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3.1.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  
3.1.1-7 โครงการบริการวิชาการ 
 

 ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศกึษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
         โครงการบริการทางวิชาการตามแผนบริการวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคมไว้ทุกโครงการ เช่น โครงการ “อบรม
หลักสูตรระยะสั้น: การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง” ได้จัดท าขึ้นโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการสาธิต
ภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านฝึกทักษะการเรียน การสอน การใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา และยังเป็น
โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรภายนอก เรียนรู้การท างาน
เป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ และการเป็นผู้มีจิตอาสา เป็นต้น 
         นอกจากนี้ โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินงานโดยคณะฯ ยังตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
เพราะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ช้า เช่น 
โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน โอกาส            
มหามงคลบรมราชาภิเษก จัดท าขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้นักรังสีเทคนิค พยาบาลในชุมชนต่าง  ๆ ที่ขาดแคลน           
รังสีแพทย์ เพื่อให้สามารถท าการถ่ายภาพอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเบื้องต้นได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
สามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคม  

 

เอกสารหลักฐาน 
3.1.2-1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
3.1.2-2 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น: การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนส าหรับแพทย ์ 
นักอัลตราซาวดท์างการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
3.1.2-3 โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลบรมราชาภิเษก 
3.1.2-4 เผยแพร่องค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคมทาง  

(1) http://www.iaoc-cra.org/  
(2) https://www.facebook.com/iAOCofficial.TH/ 
 

 ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
         ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดการบริการวิชาการแบบให้เปล่า จ านวน 9 โครงการ ทุกโครงการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการจากทั้งภายในราชวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
 

https://www.facebook.com/iAOCofficial.TH/
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1. โครงการ Train the trainer: MSK ultrasound จัดโดยโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ร่วมกับ
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันทางการแพทย์และ Monach University วนัที่ 14-15 มกราคม 2563 

2. โครงการ Train the trainer: Vascular ultrasound จัดโดยโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่และ Monach University วันที่ 17-18 มกราคม 2563 

3. โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรู้และทักษะในการตรวจวิเคราะห์ด้ วยเครื่อง           

อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ (วันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2562) 

4. โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก          

รุ่ นที่  3 เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรของโรงพยาบาลให้ มี ความรู้ และทั กษะในการตรว จวิ เคราะห์ ด้ วยเครื่ อง 

อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ (วันที่ 16  มีนาคม - 3 เมษายน 2563  แต่เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID - 19 จึงจัดได้ถึงวันที่         

16 - 20 มีนาคม 2563 และรอบที่ 2 วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2563)  

5. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนา              

นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 1 (วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563) 

6. โครงการจัดท าคอร์สเรียนอัลตราซาวด์ออนไลน์ หลักสูตร “การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเบื้องต้น” ภาค
บรรยาย (Basic Ultrasound in Upper Abdomen (Lecture)” บนโปรแกรม MyCourseVile (CU MOOC) ภายใต้
แนวคิด "การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจ ากัด" แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 10 ส.ค. 2562 -              
10 ธ.ค. 2562  

7. ศูนย์ iAOC ได้จัดท าโครงการ Covid-19 & Radiology Disruption เพื่อให้ความรู้สถานการณ์เกี่ยวกับโรค 
COVID-19 ช่องทางออนไลนผ์่านทาง https://www.facebook.com/iAOCofficial.TH/  
Facebook Live แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ทีส่นใจ ดังหวัข้อต่อไปนี้ 

EP. 1 แลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการทางรังสีวิทยา Facebook live วันอาทิตยท์ี่ 19 เมษายน 2563 
EP. 2 โอกาสในวิกฤต COVID-19 ถอดประสบการณ์ของนักรบรังสีด่านหนา้ 
EP. 3 ติดอาวุธทางปญัญา เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
EP. 4 การปรับตัวและทิศทางการศึกษาในยุคโควิดและอนาคต 
EP. 5 รู้รอบการควบคุมการติดเชื้อและการออกแบบห้องเอกซเรย์ 
EP. 6 The New Normal of Imaging World 

8. ศูนย์ iAOC ได้จัดท าโครงการ iAOC Course Series (Special Edition): “Professional Development in 
Advanced Imaging during Covid-19” /Date: Weekly lecture (Sunday) /Time: 9.00-10.30 hours 
(Thailand time) /Venue: Online lecture via Zoom /Limited seat, free registration http://www.iaoc-
cra.org 

Module I 
1) Week 1: Sunday 14, June 2020: Chest: COVID 19 and the mimickers 
2) Week 2: Sunday 21, June 2020: Head & Neck: ENT Emergency Imaging 
3) Week 3: Sunday 28, June 2020: MSK: MRI of musculoskeletal Infection: Imaging 

https://www.facebook.com/iAOCofficial.TH/
http://www.iaoc-cra.org/
http://www.iaoc-cra.org/
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technique and interpretation 
4) Week 4: Sunday 5, July 2020:  Cardiac: Acute chest pain in ED 

9. ศูนย์ iAOC ได้จัดท าโครงการ iAOC Course Series (Special Edition):“Professional Development 
in Advanced Imaging during Covid-19”/Date: Weekly lecture (Sunday) /Time: 9.00-10.30 hours 
(Thailand time) /Venue: Online lecture via Zoom /Limited seat, free registration http://www.iaoc-
cra.org 

Module II: Head and Neck 
1) Week 1: Sunday 12, July 2020: Head & Neck: Imaging of Ophthalmology Emergency 
2) Week 2: Sunday 19, July 2020: Head & Neck: HRCT-Temporal bone: Common Pathologies 
3) Week 3: Sunday 26, July 2020: Head & Neck: Post treatment changes for Head and Neck 

Cancer: Imaging checklists and technique 
4) Week 4: Sunday, 2 August 2020: Special Neuro 101: Neuroimaging for non-

neuroradiologists - Dangerous intracranial mass effect 
 

เอกสารหลักฐาน 
3.1.3-1 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า  

1) โครงการ Train the trainer: MSK ultrasound 
2) โครงการ Train the trainer: Vascular ultrasound 
3) โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก รุ่นที่ 2 
4) โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

รุ่นที่ 3 
5) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนา        

นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 1 
6) โครงการจัดท าคอร์สเรียนอัลตราซาวด์ออนไลน์ หลักสูตร “การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเบื้องต้น” 

ภาคบรรยาย (Basic Ultrasound in Upper Abdomen (Lecture)” 
7) โครงการ Covid-19 & Radiology Disruption เพื่อให้ความรู้สถานการณ์เก่ียวกับโรค COVID-19 
8 ) โค รงก าร  iAOC Course Series (Special Edition): “Professional Development in Advanced 

Imaging during Covid-19” Module I 
9 ) โค ร งก า ร  iAOC Course Series (Special Edition):“ Professional Development in Advanced 

Imaging during Covid-19” Module II: Head and Neck 
 
 
 
 

http://www.iaoc-cra.org/
http://www.iaoc-cra.org/
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 ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
      จากการติดตามผลการด าเนินงานบริการวิชาการตามแผนงานของคณะ ตามก าหนดการที่ปรากฏอยู่ในแผน 
โครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ จะท าการรายงานและสรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
โครงการส่งให้กับคณะ เพื่อน ามาสรุปผลส าเร็จของการบริการวิชาการ ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนบริการ
วิชาการ จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 สามารถสรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการ
วิชาการดังนี้ 
       - โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการคือ  
       1.  โครงการประชุมวิชาการ Pediatric Neuro Imaging in Daily Practice II: Intermediate level และ 
Neuro Imaging for Technologists II: From Fetus to Adult วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 
            เนื่องจากมีจ านวนผู้ลงท าเบียนไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะ โครงการ Pediatric Neuro Imaging มีผู้ร่วม
โครงการเพียง 50% อาจเนื่องมาจากระยะเวลาการจัดงานกระชั้นชิดเกินไปและเป็นงานที่มีการเก็บค่าลงทะเบียนจึง
ท าให้ผู้สมัครน้อยลง  
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4-1 สรุปผลการด าเนินงานบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
3.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  
3.1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริการวิชาการประจ าปกีารศึกษา 

2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาและให้น าข้อเสนอแนะมาใช้ในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการปีการศึกษา 2563 โดยได้มีแผนการปรับโครงการ ดังนี้ 

โครงการบริการวิชาการที่จัดควรบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น การจัดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น  ด้านอัลตราซาวด์ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ เข้าร่วม
สอนและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3-4 ได้เข้าร่วมฟังและช่วยสาธิต เพื่อศึกษาเพิ่มเติมใน
วิชา จภรส 313 การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การฝึกส าหรับผู้ฝึกสอน
กีฬาและออกก าลังกาย ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อน ามาใช้ในการ
เรียนในหลักสูตร เป็นต้น 

การบูรณาการบริการทางวิชาการกับการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ 
จากการจัดโครงการประชุมวิชาการ Advanced Coronary CT Angiogram (CCTA) : Lesson from the Expert ได้
มีแผนการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานวิจัยในการตรวจ CTA coronary ในโครงการวิจัย TAVI Project “การ
เปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยการใช้สายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด” 
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และยังมีโครงการอ่ืน ๆ เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสุขภาพ นั่นคือศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางรังสีวิทยาอย่างยั่งยืน (iAOC) จากเดิมที่มีการจัดงานประชุมวิชาการหลายครั้ง มีการปรับระยะเวลาให้
เหมาะสมมากขึ้น และปรับแผนการให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และด าเนินการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในหัวข้อเก่ียวกับโรค COVID-19 

 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.5-1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

3.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 5/2563  เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2563  
3.1.5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 1/2563  เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2563 
 

 ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
     ปกีารศึกษา 2562 คณะฯ ได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับนานาชาติ โดยร่วมมือ

กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการ
จัดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “Princess Chulabhorn International Oncology 
Conference 2019” (PCIOC 2019) เพื่อให้ความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมจากหลากหลายสถาบันเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านมะเร็งในปัจจุบัน 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.6-1 โครงการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
   เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือ 
                  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภมิูปัญญาของไทย (ตัวบ่งชี้ รจภ.เพิ่มเติม) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้:  
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี/้รายงานผลการด าเนินงาน: 
1.อาจารย์ณภัทร  ฤทธิ์ล้ าเลิศ 
2.นายแพทย์ศิวัช  ภูมิวฒัน ์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี:้ 
1. นางสาวภัทรนิษฐ์  ฐิระโกมลศักดิ์  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : -  

โทรศัพท์ : 089-6632525 
 

โทรศัพท์ : 085-2245432,  
089-4574542081-6210721, 093-5271155 

E-mail: nat.wim@pccms.ac.th 
 

E-mail: napat.rit@pccms.ac.th, siwit.bhu@pccms.ac.th 
phattaranit.thi@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปกีารศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย จ านวน 8 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านการเรียนการสอน เช่น โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้: การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน โครงการพัฒนา

นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์มีการบูรณาการการการเรียนวิชาอัลตราซาวด์ช่องท้อง ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพทางการแพทย์ และวิชาคลื่นเสียงความถี่สูงของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   

รังสีเทคนิค  

2) ด้านการวิจัย เช่น โครงการ Advanced Coronary CT Angiogram (CCTA) : Lesson from the Expert โครงการ 

IAEA: Expert Mission Establishing National Programs on Patient Dose Monitoring, Audit and DRLs  

เป็นต้น น าไปสู่โครงการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียวโดยไม่ใช้สายสวน และการวิจัยเรื่องการประเมินปริมาณรังสีจากการ

ตรวจต่างๆ  

วิธีการค านวณ 
8 

= x 100 42.11% 
19 

 

 

mailto:napat.rit@pccms.ac.th
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 42.11 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้: การตรวจอัลตราซาวดช์่องทอ้งส่วนบน 
3.2-2 โครงการฝึกอบรมการอัลตราซาวด์เพื่อใช้ในห้องฉุกเฉิน 
3.2-3 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอัลตราซาวดท์างสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 
3.2-4 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “Neck and Carotid Doppler US workshop” 
3.2-5 โครงการประชุมวิชาการ Advanced Coronary CT Angiogram (CCTA) : Lesson from the 

Expert 
3.2-6 โครงการประชุมวิชาการ Cardiovascular Imaging Lectures Series 3: Vascular Imaging 

Series 
3.2-7 โครงการประชุมวิชาการ Basic Coronary CT Angiogram (CCTA) : Lessons from the 

expert 
3.2-8 โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
และงานวิจัยหลายโครงการ 

-  เพิม่การบูรณากับการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาของไทย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์มากข้ึนเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 

- นอกจากรูปแบบการจัดประชุมปกติ อาจเปลี่ยนรูปแบบ
การบรรยายเป็นแบบออนไลน์ผสมกับการจัดในภาคปฏิบัติ 
(workshop) เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ผู้ก ากับดแูลตัวบ่งชี้ :  
ประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะฯ 
 
  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน 
1.อาจารย์นิพนธ์     สายโย 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางสาวชารีรัตน์  เกษเกษ ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  ฝา่ยกจิการนักศึกษา 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

โทรศพัท์ : 095-9426740  โทรศัพท์ :  090-6853586, 087-9062479 

E-mail:  paramest.won@pccms.ac.th 
 

E-mail:  nipon.sai@pccms.ac.th, 
chareerat.kad@pccms.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
ผลการด าเนินงาน 
     คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อน ด้านการ
พัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.1-1) 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1-1 ค าสั่ง 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 
    คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และงบประมาณที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส าหรับโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562  ได้แก่ โครงการไหว้ครู และโครงการพระราชทานพระโอวาทแก่
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (จัดร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เข้ารว่มอีกด้วย  

mailto:nipon.sai@pccms.ac.th
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เอกสารหลักฐาน 
4.1.2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 
4.1.2-2 ภาพกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. 
 

 ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ผลการด าเนินงาน 
     ในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีการน าเสนอร่างโครงการ 
งบประมาณ แผนการด าเนินโครงการ และรายงานผลการด าเนินโครงการผ่านคณะกรรมการกิจการนักศึกษาทุกกิจกรรม
ที่จัดขึ้น ในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยโครงการไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2562 ได้มีการน าเสนอโครงการ ในที่ประชุม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ครั้งที่ 3/2562 (เอกสารหมายเลข 4.1.3-1) และมีการน าเสนอรายงานผลการด าเนินโครงการด าเนินงานเป็นที่
เรียบร้อย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครัง้ที่ 4/2562 (เอกสารหมายเลข 4.1.3-2) 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 3/2562 
4.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 4/2562 
 

 ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
      จากรายงานสรุปผลการด าเนินตามแผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 
(เอกสารหมายเลข 4.1.4-1) ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดไว้ 2 ประการ ได้แก่ ผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการมีค่าเฉลี่ยมากว่า 3.51 และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 พบว่า โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมบรรลุตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีจ านวน             
2 โครงการตามแผน ได้แก่ โครงการไหว้ครู (จัดโดย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และโครงการรับพระราชทาน
พระโอวาท (จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ทั้งสองโครงการพบว่า มีผล
การด าเนินโครงการดังนี้  
      1.โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
         วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
                          2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
                          3. เพือ่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ 
                          4. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู และส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
                         โดยจัดขึ้นใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จากผลการประเมินโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2562 มีค่าเฉลี่ย 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 (พึงพอใจมาก) จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยจากการประเมินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ พบว่า ข้อ 1 นักศึกษาได้รับทราบประวัติและความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25  
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ข้อ 2 นักศึกษารับทราบการจัดการด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.28  ข้อ 3 นักศึกษามีความภาคภูมิใจและประทับใจในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51  และข้อ 4 
นักศึกษาทราบแนวทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเข้าสู่อาชีพในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.27 (เอกสารหมายเลข 4.1.4-1) 
        2 โครงการพระราชพิธีทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  
           วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความส านึกรักและเกิดความผูกผันกับสถานบันของตน 
                           2. เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ประธานที่ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
และเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของนักศึกษาใหม่ที่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานพระโอวาทจากองค์ประธานสถาบัน 
                          ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผลจากโครงการพระราชพิธีทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 4.66 (พึงพอใจมากที่สุด) จากคะแนนเต็ม 5.00 โดย ข้อ 1 นักศึกษาได้เกิดความส านึก         
รักและเกิดความผูกพันกับสถาบันของตน คะแนนเฉลี่ย 4.67 ข้อ 2 นักศึกษาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์
ประธานที่ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของนักศึกษาใหม่ที่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทาน
พระโอวาทจากองค์ประธานสถาบัน คะแนนเฉลี่ย 4.66 (เอกสารหมายเลข 4.1.4-2) 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.4-1 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              
ปีการศึกษา 2563 
4.1.4-2 รายงานโครงการไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1.4-3 รายงานโครงการพระราชพิธีทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  
 

 ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ผลการด าเนินงาน 
     จากการประเมินการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในแต่ละโครงการ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการน าข้อเสนอแนะของ       
แต่ละโครงการมาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข รวมถึงปรับปรุงกิจกรรมโครงการ และจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบที่ 4.1.5-1 โดยมีการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 9/2562 ดังนี้ 
      1. ก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนและจัดท าปฏิทินกิจกรรมเพื่อเวลาเตรียมโครงการเพียงพอและสามารถ
ให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ตามจ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
      2. หลีกเลี่ยงการจัดโครงการในช่วงที่นักศึกษาใกล้สอบ เช่น การจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.5-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563  
4.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 9/2562 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 75 | 90 

 

 ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
    คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ของคณะ  
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.6-1 เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ www.chulabhornhospital.com  
4.1.6-2 เว็บไซต์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ www.pccms.ac.th 
4.1.6-3 เว็ปไซต์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ www.hst.pccms.ac.th  
4.1.6-4 เพจ Facebook คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
 

 ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
        - 
เอกสารหลักฐาน 
       - 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
   เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1-6)  
 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีโครงการที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักศึกษา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดี และ
ส านึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์  

ควรจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องทุกปีและเพิ่มเติมวิธีการปลูกฝงั
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงีานของไทย ให้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เพิ่มแนวทางการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป้าหมายให้มากข้ึน  

จัดโครงการที่มีทั้งการบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 

 

http://www.chulabhornhospital.com/
http://www.pccms.ac.th/
http://www.hst.pccms.ac.th/
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
1.รองคณบดีดา้นวิจยั นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ ์
2.รองคณบดีดา้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพ  
  การศึกษา 
3.ผู้ช่วยคณบดดี้านบรหิาร 
4.ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.ประธานคณะกรรมการการจดัการความรู้  
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1.รองคณบดีดา้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2.ผู้ช่วยคณบดดี้านบรหิาร  
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
1.นางจุลฉัตร  น้อยจินดา 
2.นางสาววารุณี  เหลืองสกลุพงษ์ 
3.นางปาริชาติ    เพชรวิเศษ 
4.นางราตรี        มีสมบัต ิ
5.นางสาวสิรินาถ เจือบุญ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
งานประกนัคุณภาพการศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์  - 

โทรศัพท์ : 081-8417682, 081-5886046,  
080-5053737 

โทรศัพท์ : 081-6210721, 095-1196424    

E-mail:  suebsai.boo@pccms.ac.th, 
onwaree.ing.cra.ac.th, 
numfon.pot@pccms.ac.th 

E-mail:  julachart.noi@pccms.ac.th, 
varunee.lua@pccms.ac.th, parichart.pet@cra.ac.th, 
ratree.mee@cra.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 6     : ปีงบประมาณ 2563  (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) 
                                   เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7  : ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
              คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ภายใต้
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรคณะฯ เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะฯ มีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 5.1.1-1 ถึง 5.1.1-2) เมื่อวันที่ 4-5 และ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบ และแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
และเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุ ทธศาสตร์ โดยมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็น
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สถาบันการศึกษา กลุ่มค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้
มีความครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้านที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของ
คณะฯ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 5.1.1-3)  
มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ของคณะฯ สู่บุคลากรทุกคน โดยผ่านการประชุมของ
กรรมการบริหารคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.1-4) และการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ (เอกสารหมายเลข 
5.1.1-5 และ5.1.1-6) เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และรับผิดชอบโดยตรง มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส า เร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2562 - 2566)  โดยก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้ ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) 
พร้อมกับได้มีการถ่ายทอดลง สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยคณะฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ จัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 (เอกสารหมายเลข 5.1.1-7) ทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีการมอบหมายผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร และหัวหน้าส านักงาน
คณบดี เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อน าผลการด าเนินงานมารายงานต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจ าคณะ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รับทราบ (เอกสารหมายเลข 
5.1.1-8) พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 (สค.-
กย. 2562) และ 2563 (ตค.-กค. 63) เพื่อน าผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงาน ปีละ 2 
คร้ัง โดยรายงานรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ต่อฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 
5.1.1-9) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.1-10) เพื่อก าหนดแนวทางเร่งรัด
ให้ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ให้ด าเนินการจนลุล่วงตามตัวบ่งชี้ในปีงบประมาณ 2563 การ
ประเมินผลเมื่อครบไตรมาสที่ 2 บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น  18 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 59 ตัวบ่งชี้ ส าหรับตัวบ่งชี้อีก 41 
ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีการปรับแผนการด าเนินการอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งการรายงานผล
การด าเนินงานตาม ตัวบ่งชี้เทียบค่าเป้าหมาย มีการวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางปรับปรุง และรายงานต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป  
              ส่วนแผนกลยุทธ์ทางการเงินนั้น คณะฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกด้าน และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ อีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงิน ให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานของคณะฯ โดยได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณรายได้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยครอบคลุมงบประมาณ ดังนี้ 
             1. ปีงบประมาณ 2562 
                 - งบประมาณแผ่นดิน 27,368,000 บาท (5.1.1-10) 
                 - งบประมาณรายได้ 25,097,400 บาท (5.1.1.11) 
                   รวมทั้งสิ้น 52,465,400 บาท  
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              2. ปีงบประมาณ 2563  
                 - งบประมาณแผ่นดิน 357,880,700 บาท (5.1.1-12) 
                 - งบประมาณรายได้ 19,065,500 บาท (5.1.1.13.1/5.1.1.13.2) 
                   รวมทั้งสิ้น 376,946,200 บาท  
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.1-1 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ  
5.1.1-2 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 
5.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2563 
5.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 (พูดถึงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์) 
5.1.1-5 รายงานการประชุมก าหนดภาระงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
5.1.1-6 รายงานการประชุมถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
5.1.1-7 แผนปฎิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
5.1.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2563   
5.1.1-9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ไตรมาส 1 และ 2) 
5.1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่          
2 กรกฏาคม 2563   
5.1.1-11 สมุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - เงินแผ่นดิน 
5.1.1-12 สมุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - เงินรายได้ 
5.1.1-12 สมุดงบประมาณประจ าปี 2563 – งบประมาณแผ่นดิน 
5.1.1-13.1 สมุดงบประมาณประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1   
5.1.1-13.2 สมุดงบประมาณประจ าปี 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 

             ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการก ากับติดตาม และช่วยเหลือคณะวิชาในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงินที่ประกอบด้วย ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในการจัดการ
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เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต

และโอกาสในการแข่งขัน โดยมีคณะท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินการคลัง งานงบประมาณ ของส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยจัด

การศึกษาของคณะวิชาต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรแต่ละคณะฯ แจกแจงข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน

การพัฒนาด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งทางตรง และทางอ้อม และ

จะแจ้งผลการวิเคราะห์รายหลักสูตรให้คณะฯ รับทราบหลังสิ้นสุดแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นต้นทุนการ

ผลิตบัณฑิต และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะ  

            คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้ งสิ้น                     

4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) คณะฯ ได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย จะด าเนินการ

จัดท าตามปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) และปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 

กันยายน 2562) ซึ่งจะมีการรายงานต้นทุนเพียง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพ

การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

           1. ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร 

               ค่าใช้จ่ายทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ส่วนที่เป็นงบด าเนินการที่คณะวิชาใช้จ่ายจริงในการจัด

การศึกษาแก่นักศึกษา 1 คนในเวลา 1 ปีงบประมาณ ในด้านการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแบ่ง

หมวดหมู่ตามผังบัญชีที่ก าหนดโดยฝ่ายบริหารการเงินการคลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายทาง

ตรงที่สาขาวิชาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถระบุได้ 2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถระบุได้ว่าเกิด

จากหน่วยต้นทุนใด เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในด้านสายสนับสนุน และ 3) 

ค่าใช้จ่ายปันส่วนที่เกิดจากการปันส่วนจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับทุกหน่วยงานเบิกจ่ายใน

ราชวิทยาลัยฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ได้รับการปันส่วนจากการได้รับการบริหารการสอนจากคณะวิชาอ่ืน โดยมีการ

ด าเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินการ 

และงบลงทุน มาจัดสรรค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ

สอนเพื่อปันส่วนตามเกณฑ์ปันส่วนเข้าสู่หลักสูตร ดังแสดงในตารางทื่ 1 เพื่อน ามาค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 
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           2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 
               เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในระยะ 2 ปีแรก มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับ
บางส่วนจึงด าเนินการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้การจ าแนกค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปในภาพรวม คือ ค่าใช้จ่ายส าหรับการผลิตบัณฑิต (ภายนอกราชวิทยาลัยฯ) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

 
             จากข้อมูลจ านวนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานกัศึกษา อาจารย์ บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มีการใช้จ่ายเพื่อผลิตบัณฑิตภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพิ่มขึ้น คิดเป็น           
ร้อยละ 103.66 ซึ่งสืบเนื่องมาจากมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนในชั้นปีที่ 3 และ 4 และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงอยู่เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี ในขณะที่สัดส่วน
ของค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตบัณฑิตภายนอกราชวิทยาลัยฯ เป็นค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกิดจากจ านวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจากนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เป็นรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เพียง 2 ชั้นปีแรกเท่านั้น เว้นแต่จะมีการปรับแผนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตร
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีค่าใช้จ่ายด้านการประชุม อบรม สัมมนาของ
หลักสูตร ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน
ประสบการณ์จริง  
            3. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต 
                 ในการวัดประสิทธิภาพของหลักสูตร ใช้อัตราส่วนระหว่างรายได้ต่อหน่วย โดยประกอบด้วย รายได้จาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา กับต้นทุนผลผลิต เพื่อค านวณอัตราส่วนประสิทธิภาพของ
การบริหารต้นทุน (Benefit to Cost ratio: B/C) ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
           จากตารางข้างต้น สรุปความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร พบว่า มี
ประสิทธิภาพต่ า เมื่อเทียบกับเกณฑ์อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผลผลิต (B/C ratio น้อยกว่า 1.00) เมื่อน ามาวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตร พบว่า  
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา จ านวน 77 คน จ าเป็นต้องรับ
นักศึกษาเพิ่มเป็น 650 คน จึงจะคุ้มทุนการผลิตบัณฑิต แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ควรเป็นการปรับลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง ด้วยการพิจารณาใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน และภายนอกคณะวิชา รวมถึงมีการจัดให้บริการ
วิชาการเพื่อหารายได้เข้าสู่หลักสูตร หรือมีการปรับแผนการรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา จ านวน 3 คน 
จ าเป็นต้องรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 30 คน จึงจะคุ้มทุนการผลิตบัณฑิต แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ควรเป็นการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง รวมถึงปรับเพิ่มการจัดให้บริการวิชาการเพื่อหารายได้เข้าสู่หลักสูตร หรือมีการปรับ
แผนการรบันกัศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 

เอกสารหลักฐาน 
5.1.2-1 รายงานสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
 

 ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
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ผลการด าเนินงาน 
                   คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 
5.1.3-1) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุม ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา ก่อนส่งแผนบริหาร
ความเสี่ยงของคณะต่อฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 คณะฯ มีการวิเคราะห์สถานการณ์และระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงนิ และด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร 
                  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม ก ากับ ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่พิจารณา (เอกสารหมายเลข 5.1.3-1 ถึง 5.1.3-4) ซึ่งและ
เสนอต่อฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุกปีงบประมาณ เพื่อรวบรวมรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อราชวิทยาลัยฯ โดยความเสี่ยงสูงมากและสูงที่ยังมีนัยส าคัญที่ยังคงเหลืออยู่และควบคุมต่อ คือ (เอกสารหมายเลข 
5.1.3-5) 
       1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  มีระดับความสูงมาก จ านวน 2 รายการ คือ 1.สัดส่วนอาจารย์/นักศึกษาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง โดยจัดท าแผนความต้องการอาจารย์ให้สอดคล้องกับจ านวน
นักศึกษา มีการค านวณภาระงานสอนอาจารย์ เพื่อให้ทราบจ านวนอาจารย์ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์และด าเนินการสรร
หาอาจารย์เชิงรุก ด้วยการประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่
ต้องการ และให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาก าลังศึกษาในหลักสูตรและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นอาจารย์ในหลักสูตร
ต่อไป 2.นักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่ก าหนด และคุณวุฒิที่จบ
ของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิง
รุกกวา้งขวางทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย ปรับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และสร้างหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสม 
       2. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีระดับความสูง จ านวน 1 รายการ คือ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน มีการจัดการความเสี่ยง โดยการชี้แจงแนวการบริหาร/การใช้จ่ายงบประมาณและก าหนดปฏิทินการบริหาร
งบประมาณ และมีการก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
    3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน มีระดับความสูง จ านวน 2 รายการ คือ 1.คณะยังมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
คณะ แผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ครอบคลุมและยังไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งคณะ และยังไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้               
มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดประชุมผู้บริหารคณะกับผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ทุกโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และ PA  2.การเตรียมรับกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ มีการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงโรคติดเชื้อและจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
     4. ด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร มีระดับความสูง จ านวน 2 รายการ คือ 1.เกิดการกระท าผิด
หรือละเลยการปฏิบัติงาน/หน้าที่ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัยการกระท าผิด               
2.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถูกฟ้องร้อง กรณีการคัดลอกผลงานวิจัย มีการจัดการความเสี่ยง โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการตรวจการซ้ าซ้อน/การคัดลอกผลงานวิจัย   
              เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้
มอบหมายให้คณะจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 5.1.3-6) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 1. มีการจัดเตรียมพื้นที่ 2.จัดเตรียมบุคลากร
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ปฏิบัติงาน 3.ให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work from Home เพื่อลดการแออัดและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 4.นักศึกษา 
มีการเรียนการสอนแบบ Online เพื่อลดการแออัด 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3-1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 
5.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 
5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
5.1.3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 
5.1.3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 
5.1.3-6 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
5.1.3-7 แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า             
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
 ข้ อ  4  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ ง  10  ประการที่ อธิบ ายการด าเนินงาน                
อย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 

        ผู้บริหารสูงสุดของคณะ คือ คณบดี โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการประจ าคณะ(เอกสาร

หมายเลข 5.1.4-1) ซึ่งประกอบด้วยคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาชีพ จ านวน 4 คน รองคณบดีด้านการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองคณบดีด้านการวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งหมด 

4 โรงเรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นผู้บริหารงาน

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรูปแบบของการประชุม โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ            

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ของพันธกิจ และแผน

ปฏิบัติงานประจ าปี และมีคณะกรรมการบริหารคณะ รับผิดชอบในการบริหารงานด้วย หลักธรรมาภิบาล ครบ 10 

ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

 1. หลักประสิทธิผล 

               คณะฯ มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ เป็นประจ าอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง มีการใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จโดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้

และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) (เอกสารหมายเลข 5.1.4-2)  แผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี 2562-2563 (เอกสารหมายเลข 5.1.4-3) รวมทั้งแผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการก ากับควบคุมให้การ

ด าเนินงานบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ ในปี 2562 คณะมีตัวบ่งชี้รวม 18 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย 18 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 

100 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน 59 ตัวบ่งชี้ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 บรรลุ



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 84 | 90 

 

เป้าหมาย 18  ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 30.51 ส าหรับตัวบ่งชี้อีก 41 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ที่มีการปรับแผนการด าเนินการ

อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีการควบคุม และการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของ สป.อว. ในระดับคณะ และมีการควบคุมการด าเนินงานของระดับหลักสูตร รวมทั้งมีผล

การด าเนินงานในองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบถ้วนทุกข้อ) 

 2. หลักประสิทธิภาพ 

               คณะฯ ได้บริหารงานและควบคุมการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการ และแล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการบริหารจัดการให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลด

ต้นทุนและเกิดประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น ได้แก่ การเวียนแจ้งเอกสารต่าง ๆ การสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในคณะใช้สื่อ

อิเล็คทรอนิกส์ เช่น Line Workplaceและ Email ซึ่งท าให้บุคลากรรับทราบข้อมูลต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการ

ประชุมเพื่อแก้ปัญหาการด าเนินงานต่าง ๆ เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ คณะฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรใน

คณะฯ เข้ารับการฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ(เอกสารหมายเลข 

5.1.4-4) 

 3. หลักการตอบสนอง 

              คณะฯ มีการด าเนินงานตามนโยบายของราชวิทยาลยัฯ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของราชวิทยาลัยฯ และ

บริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการตรวจติดตามการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านต่าง ๆ ดังนี้  

  - ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล

ป้อนกลับให้แก่อาจารย์ น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.1.4-5) 

  - ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อเป็นการ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษา (เอกสารหมายเลข 5.14-6 ถึง 5.1.4-7) 

  - ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุง/

พัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ช่วยให้คณะฯ สามารถก าหนดรูปแบบและหัวข้อของกิจกรรมที่คณะจัดให้แก่นักศึกษา 

หรือผู้รับบริการได้ตรงความต้องการมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 5.1.4-8 ถึง 5.1.4-9) 

 - ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1.4-10 ถึง 5.1.4-11)  

           - ส ารวจความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.1.4-12 ถึง 5.1.4-13) 

           - สรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจ าปี 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.4-

14) และมีผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://www.chulabhornhospital.com/Feedback/92          

 4. หลักภาระรับผิดขอบ 

               ผู้บริหารคณะฯ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ รับเรื่องราวร้องเรียน น าปัญหาของนักศึกษาและ

ผู้รับบริการ สู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ (เอกสารหมายเลข 5.14-6) เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

https://www.chulabhornhospital.com/Feedback/92
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การด าเนินงาน  คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1.4-15 ถึง 

5.1.4-16) ก ากับการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรได้รับการรับรองซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของคณะฯที่จะต้องคุ้มครองนักศึกษา และ

จัดท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลต่อราชวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ คณะฯ ยัง

แสดงความรับผิดชอบต่อบุคลากรในคณะฯ โดยส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ           

อันจะน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และการท างาน คณะฯยังแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนภายนอกโดย

ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าต่อชุมชนภายนอกราชวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.4-17)   

 5. หลักความโปร่งใส 

                คณะฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดเผย

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้

บุคลากรตรวจสอบการบริหารได้ และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านทางเวปไซต์ 

http://hst.pccms.ac.th/ และ http://www.pccms.ac.th/  และ Facebook: รังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ Sonographer school 

CRA ทั้งยังมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะฯ โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.4-1) 

นอกจากนี้ คณะฯ ก ากับให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

(เอกสารหมายเลข 5.1.4-18 ถึง 5.1.4-21) 

 6. หลักความมีส่วนร่วม 

              คณะฯ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะฯ เร่ิมตั้งแต่การร่วมจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ เสนอ

โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของคณะฯ 

(เอกสารหมายเลข 5.1.4-22 ถึง 5.1.4-38) เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระดับคณะ คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ คณะกรรมการจัดการความรู้ ฯลฯ ซึ่งมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วม

วางแผนด าเนินงาน รับผิดชอบ แก้ปัญหา และพัฒนางานตามพันธกิจที่คณะกรรมการแต่ละชุดรับผิดชอบ คณะฯ ยังเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะฯ เช่น นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม/

โครงการเพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของนักศึกษา ประเมินการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และให้

ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะฯ จะน าไปพัฒนากิจกรรม/โครงการต่อไป นอกจากนี้ ร่วมในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯ จัด

ขึ้นเพื่อเป็นการท านุบ ารุงศิลปะ อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เช่น วันรับเสื้อกาวน์ พิธีไหว้ครู พิธีประธาน

โอวาทนักศึกษาใหม่ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1.4-9) 

 

 

http://hst.pccms.ac.th/
http://www.pccms.ac.th/%20%20%20%20และ
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 7. หลักการกระจายอ านาจ 

               คณบดี (เอกสารหมายเลข  5.1.4-39) มีการมอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี(เอกสารหมายเลข  5.1.4-40 

และเอกสารหมายเลข 5.1.4-41) ผู้ช่วยคณบดี(เอกสารหมายเลข 5.1.4-42 ถึง 5.1.4-43) ผู้อ านวยโรงเรียน(เอกสาร

หมายเลข 5.14-44) หัวหน้าส านักงานคณบดี (เอกสารหมายเลข 5.1.4-45) มีการกระจายอ านาจให้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ และมอบอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท าหน้าที่ด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้

บรรลุเป้าหมาย 

 8. หลักนิติธรรม 

               คณะฯ มีการบริหารงาน ในรูปของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการพิจารณาเร่ืองเพื่อขออนุมัติตามล าดับ โดย

ยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของราชวิทยาลัยฯ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน 

ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ เพื่อความรอบคอบและเป็นธรรม ผู้บริหารเปิดโอกาส

ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับหรือเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในคณะฯ เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.1.4-28, เอกสารหมายเลข 5.1.4-30, เอกสาร

หมายเลข 5.1.4-33) 

 9. หลักความเสมอภาค 

              บุคลากรในคณะฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ ในการก าหนด

คุณสมบัติประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ไม่มีการระบุเพศ เชื้อชาติ ความเชื่อทาง

ศาสนา มีการเปิดโอกาสให้บคุลากรได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมีแนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมในเรื่องต่าง ๆ 

โดยก าหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน (เอกสารหมายเลข 5.1.4-15 ถึง 5.1.4-16, เอกสาร

หมายเลข 5.1.4-22 ถึง 5.1.4-37) ในการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ ได้รับการประเมินโดยใช้

เกณฑ์การประเมินสาหรับสายวิชาการเท่าเทียมกัน(เอกสารหมายเลข 5.1.4-46 ถึง 5.1.4-48) นอกจากนี้ คณะฯ 

ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนาตามสายงานของแต่ละบุคคลโดยเท่าเทียมกัน  

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

                 คณะฯ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีฉันทามติร่วมกันในการ

เสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ในการประชุมของคณะฯ เพื่อพิจารณาการด าเนินงานต่าง ๆ ที่คณะฯ 

ต้องรับผิดชอบในการประชุม คณบดีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาและให้ทุกฝ่าย

พิจารณาปัญหา เพื่อน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันในหลายกรณีที่ต้องมีการตัดสินใจ คณบดีจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจและหาข้อสรุปร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 5.1.4-15 ถึง 5.1.4-16, เอกสาร

หมายเลข 5.1.4-22 ถึง 5.1.4-37, เอกสารหมายเลข 5.1.4-49 และ เอกสารหมายเลข 5.1.4-50) 
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เอกสารหลักฐาน 
5.1.4-1 ค าสั่งที่ 280/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5.1.4-2 แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2562-2566 

5.1.4-3 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

5.1.4-4 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 

5.1.4-5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรรังสีเทคนิค 2562 

5.1.4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

5.1.4-7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2562 คร้ังที่ 1 

5.1.4-8 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

5.1.4-9 สรุปผลการจัดโครงการรังสีรักษ์วัฒนธรรม 

5.1.4-10 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

5.1.4-11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

5.1.4-12 ผลการประเมินโครงการ Train the trainersการอัลตร้าซาวด์ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 

5.1.4-13 ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“อัลตราซาวด์ล าคอและหลอดเลือดแคโรติด 

5.1.4-14 สรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจ าปี 2562 

5.1.4-15  ค าสั่งที่ 214/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

5.1.4-16 ค าสั่งที่ 232/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (แก้ไขเพิ่มเติม) 

5.1.4-17 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนา

นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล  

5.1.4-18 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 

5.1.4-19 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 

5.1.4-20 ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

5.1.4-21 คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 

5.1.4-22  ค าสั่งที่ 8/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 

5.1.4-23 ค าสั่งที่ 9/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ 

5.1.4-24 ค าสั่งที่ 16/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา (ฉบับแก้ไข) 

5.1.4-25 ค าสั่งที่ 21/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

5.1.4-26 ค าสั่งที่ 22/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.1.4-27 ค าสั่งที่ 357/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอัลตราซาวด์ทาง

การแพทย์ 
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5.1.4-28 ค าสั่งที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพ
การแพทย์ 
5.1.4-29 ค าสั่งที่ 46/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
5.1.4-30 ค าสั่งที่ 183/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 

5.1.4-31 ค าสั่งที่ 412/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและสุขภาพ 

5.1.4-32 ค าสั่งที่ 56/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต 

5.1.4-33 ค าสั่งที่ 138/2562 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิน

การแพทย์(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ส.2562) 

5.1.4-34  ค าสั่งที่ 8/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะและระดับหลักสูตร 

5.1.4-35 ค าสั่งที่ 261/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

5.1.4-36 ค าสั่งที่ 263/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 

5.1.4-37 ค าสั่งที่ 244/2563 เรื่อง แตงตั้งผูก ากับดูแล และผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามองคประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะประจ าปการศึกษา 2562   

5.1.4-38 ค าสั่งที่ 2209/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปี

การศึกษา 2562 

5.1.4-39 ค าสั่ง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ 262/2563 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้คณบดีคณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5.1.4-40 ค าสั่งที่ 169/2563 เร่ือง แต่งตั้งรองคณบดีด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.1.4-41 ค าสั่งที่ 179/2563 เร่ือง แต่งตั้งรองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 

5.1.4-42 ค าสั่งที่ 170/2563 เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านบริหาร 

5.1.4-43 ค าสั่งที่ 171/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ 

5.1.4-44 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียน (ฉบับแก้ไข        

คร้ังที่ 1) 

5.1.4-45 ค าสั่งที่ 1/2562 เร่ือง แต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี 
5.1.4-46 ประกาศ โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5.1.4-47 รายงานการประชุมการจัดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
5.1.4-48 002.ทส.01.63-186 แนวปฏิบัติการประเมินผลงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
5.1.4-49 ค าสั่งที่ 5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
5.1.4-50 ค าสั่งที่ 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้าน               
รังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ด้านการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ 
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ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 

การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการด าเนินการพัฒนา

องค์กรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในองค์กรและภายนอกองค์กรเป็นส่วน

ส าคัญที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะต้องท าการรวบรวม 

และสังเคราะห์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้คณะ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดการความรู้ จึงได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขึ้น เพื่อก าหนดนโยบาย วางแผน

ด าเนินงาน ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจนติดตามการจัดการความรู้ ให้เกิดการ

จัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย โดยมีสรุปผลการด าเนินงาน              

ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต :  

ในปีการศกึษา 2562 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-

19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ตามมาตราการณ์ควบคุม

ป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีระยะห่างทางสังคม (Social Dis.) คณะฯ จึงได้ด าเนินการจัดการ

ความรูด้้านการผลิตบัณฑิต : โดยก าหนดความรู้ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งได้มีการด าเนินงานเสร็จ

สิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่  

 ขัน้ตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู ้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ  

 ขัน้ตอนที่ 3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างองค์ความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  

 และก าหนดเป็นแผนด าเนินการต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรูใ้นกิจการงานของตน 

 ขั้นตอนที่ 5 การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 

“ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 

 ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 2. ด้านการวิจัย :  
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กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน และนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการการวิจัย  ซึ่งในการก าหนดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจ 

และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย ทรัพยากรทางการวิจัย เป็นต้น  ซึ่งมาจากทักษะ ประสบการณ์ในตัวบุคคล  

และการเข้ารว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ของบุคลากร โดยคณะฯ  

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ประชุมเพื่อก าหนดประเด็นในการ

จัดการความรู้ 2 ประเด็น ได้แก่ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ซึ่งประเด็นด้านการวิจัยในปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนด

ขอบเขตไว้ดังนี้ วิธีการท าวิจัยอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ กระบวนการสร้างเร่ืองวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ได้ การยื่นขอ

ตีพิมพ์ผลงาน (การ Submission Journal) การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุน

การวิจัย จากนั้นน ามาจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย จึงน ามาก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน และน าสู่การ

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดความรู้ คณะกรรมการได้ประชุมก าหนดความรู้ใน การจัดการความรู้ โดยพิจารณาแล้ว

เห็นว่าคณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ ยังมีประสบการณ์การท างานวิจัยค่อนข้างน้อย สอบถามความต้องการ 

ความต้องการในประเด็น ระดับองค์ความรู้ของคณาจารย์ที่มี เกี่ยวกับการการออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่าง

งานวิจัย ข้อเสนอเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยในแหล่งทุนต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 2 การเสาะหาความรู้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเสาะหาความรูท้ี่จะมาเติมเต็มในส่วนที่

คณะต้องการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีกิจกรรม “พบนักวิจัยต้นแบบ” 

โดย Dr.Fuzhong Li จาก Oregon Research Institute, USA. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562เป็นวิทยากรเติมเต็ม

ความรู้เพื่อต่อยอด 

ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างภายหลังการจัดกิจกรรม  

               ภายหลังการจัดกิจกรรม“พบนักวิจัยต้นแบบ” ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบ (After Action 

Review: AAR) พบว่า ผลลัพธ์ภาพรวมของความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ (=4.24) อยู่ระดับมาก นอกจากนี้  ได้

ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมมาสรุปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง กระบวนการขั้นตอนต่อไป และน าความรู้ที่ได้รับจากการ

จัดกิจกรรมมาประกอบการจัดท าเป็น คู่มือนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ในโอกาสต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ ก าหนดจะเชิญคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ไปแล้ว มา

ปรึกษาหารือแนวทางการจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า หรือ 

COVID-19 จึงท าให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมดังกล่าวออกไป 

ขั้นตอนที่ 5 สกัดขุมความรู ้“ขุมความรู”้ ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ คือ การออกแบบการวิจัย การเขียน

โครงร่างงานวิจัย  

               ขั้นตอนที่ 6 จดบันทึกความรู ้ได้สรุปประเด็นส าคัญเก่ียวกับกาด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ และสรุปรายงาน

เป็นปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของคณะฯ แ ล ะท าการเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 91 | 90 

 

ทางเว็บไซต์คณะเพื่อให้ผู้สอนน าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

เอกสารหลักฐาน 
5.1.5-1 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่  21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 1/563 
5.1.5-3 แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5.1.5-4 สรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้-ด้านการผลิตบัณฑิต 
 
 ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามแผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

              คณะฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามแผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยใน

ปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคงค้าง จ านวน 21 อัตรา  (เอกสาร

หมายเลข 5.1.6-1)  อัตราฯ ทดแทน จ านวน 2 อัตรา (เอกสารหมายเลข 5.1.6-2) และโอนย้ายหน่วยงาน จ านวน 10 

อัตรา (เอกสารหมายเลข 5.1.6-3 ถึง 5.1.6-4) และในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน จ านวนรวม 16 อัตรา (5.1.6-5) ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดสรร พบว่า

อัตราที่ได้รับอนุมัติข้างต้นไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง เนื่องด้วยคณะฯ มีการปรับผังโครงสร้างการบริหารคณะ

(เอกสารหมายเลข 5.1.6-6 และ 5.1.6-7)  โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนนักฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย (ตอเนื่อง) ซึ่งโอนย้ายมาจากศูนย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าจุฬาภรณ์ ส านักวิชาการศึกษาคลินิก

ชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนใหม่เพิ่มอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลและโรงเรียนวิทยาศาตร์ทางการแพทย์ รวมทั้งสิ้นจะมีการแบงสวนงานออก

เปน 1 ส านักงาน 5 โรงเรียนและ 1 ศูนย์ ท าให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว คณะฯ จึงด าเนินการขออนุมัติอัตราบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน นอกกรอบอัตราก าลังฯ เพิ่มเติมอีกจ านวน 31 อัตรา(เอกสารหมายเลข 5.1.6-8 ถึง 

5.1.6-10) โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ได้ด าเนินการเปิดรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจ านวนทั้งสิ้น 

31 อัตรา โดยมีผู้เริ่มปฏิบัติงานแล้ว 4 อัตรา มีการโอนย้าย 4 อัตรา (เอกสารหมายเลข 5.1.6-11 ถึง 5.1.6-14) รอ

โอนย้าย 2 อัตรา และอยู่ระหว่างการรับสมัคร 21 อัตรา เพื่อให้การบริหารบุคลากรของคณะเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะฯ ได้จัดท าแผนการจัดสรรอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปี (เอกสารหมายเลข 5.1.6-15 ถึง 5.1.6-16) 

และมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลส าคัญดังกล่าวให้ผู้สมัครได้ทราบล่วงหน้า โดยผู้สมัครฯ ต้องแสดงหลักฐานคุณวุฒิเพื่อ

ประกอบการสมัคร หากผู้สมัครฯได้รับเลือกให้เข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครฯต้องแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จึงจะได้รับเลือกเข้าเป็นบุคลากรประจ าคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 5.1.6-17 ถึง 5.1.6-23) 
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การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

          คณะฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย

กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ และด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 25 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5.1.6-24) โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะฯ ได้

ด าเนินการโครงการตามแผนฯ เสร็จสิ้นแล้วทั้งสิ้น 17 กิจกรรม โครงการระหว่างการด าเนินการ จ านวน 4 กิจกรรม และ

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5.1.6-25) 

          ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรที่ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กรของราช

วิทยาลัย จุฬาภรณ์ โดยมีกิจกรรมเชิดชูอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่น ได้ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้เกิด

แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองตามค่านิยมขององค์กร ซึ่งหากบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้ตามแผนที่วางไว้ จะมีการ

พิจารณาเชิดชูตามความเหมาะสม   

           นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้ขออนุมัติก าหนดอัตราค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สายวิชาการต าแหน่งอาจารย์ในสาขาขาดแคลน ได้แก่ อาจารย์โรงเรียนสัทภาพ
ทางการแพทย์และโรงเรียนรังสีเทคนิค (เอกสารหมายเลข 5.1.6-26) 
           ในอนาคต คณะฯ จะก าหนดให้บุคลากรทุกคนของคณะฯ จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individua 
lDevelopment Plan (IDP))  เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาตนเอง และเป็นช่องทางในการเก็บข้อมูลความต้องการ
ด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ             
พันธกิจของคณะในภาพรวมต่อไป   
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6-1 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ก าหนดกรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจ าปี 
2562 
5.1.6-2 บันทึกข้อความที่ 002(ทส)01.62/0273 เรื่อง ขออนุมัติอัตราพนักงานสายสนับสนุนและต าแหน่งนักวิชาการ  
โสตทัศนศึกษา (นอกกรอบอัตราก าลัง) จ านวน  2 อัตรา     
5.1.6-3 ค าสั่งที่ 75/2562 เร่ือง โอนย้ายบุคลากรไปสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 9 อัตรา 
5.1.6-4 ค าสั่งที่ 103/2562 เร่ือง โอนย้ายบุคลากรไปสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 อัตรา 
5.1.6-5 บันทึกข้อความที่ 002(ทส)01.63/185 เรื่อง ขออนุมัติแผนความต้องการกรอบอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 - 2565  
5.1.6-6 บันทึกข้อความที่ 002(ทส)01.63/146 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานคณะเทคโนโลยี              
วิทยาศาสตรสุขภาพ (แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563) 
5.1.6-7 ประกาศเรื่อง โครงสรางการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 
5.1.6-8 บันทึกข้อความที่ 002(ทส)01.63/301 เรื่อง ขออนุมัติอัตราผูปฏิบัติงาน สายสนับสนุน ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (นอกกรอบ) จ านวน 19 อัตรา 
5.1.6-9 บันทึกข้อความที่ 002(ทส)01.63/462 เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง (นอกกรอบ) สายวิชาการ จ านวน                
5 อัตรา และสรรหาเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด โรงเรียนวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉิน
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การแพทย หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป) 
5.1.6-10 บันทึกข้อความที่ 002(ทส)01.63/464 เรือ่ง ขออนุมัติอัตรานอกกรอบ สายวิชาการ จ านวน 5 อัตรา และสาย
สนับสนุน 2 อัตรา และสรรหาเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนนวัตกรรมการบริการจัดการสถานพยาบาล (หลักสูตร 
นวัตกรรมการบรหิารจัดการสถานพยาบาล)    
5.1.6-11 ค าสั่งที่ 173/2563 เรื่อง โอนย้ายบุคลากรไปสังกัด โรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  จ านวน 1 อัตรา 
5.1.6-12 ค าสั่งที่ 216/2563 เร่ือง โอนย้ายบุคลากรไปสังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 อัตรา 
5.1.6-13 บันทึกข้อความที่ 002(ทส)01.63/463 เร่ือง ขออนุมัติโอนยาย นางสาวกัญญา คงพรหม สังกดั หนวยงาน 
ผูปวยนอก ศูนยการแพทยจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ มาสังกัด ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
5.1.6-14 ค าสั่งที่ (E)422/2562 เร่ือง โอนย้ายบุคลากรไปสังกัดกลุ่มภารกิจด้านการบริหารส านักงาน ส านักคณบดีคณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 1 อัตรา 
5.1.6-15 แผนอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน 5 ปี พ.ศ. 2564 - 2568 
5.1.6-16 บนัทึกข้อความที่ 002(ทส)01.62/104 เร่ือง แผนความตองการอัตราก าลัง นักรังสีการแพทย ตามโครงการทุน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ 
5.1.6-17 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง นโยบายการรับบุคคลเป็นอาจารย์วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
5.1.6-18 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง จรรยาบรรณอาจารย์ 
5.1.6-19 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า พ.ศ.2562 
5.1.6-20 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
5.1.6-21 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
5.1.6-22 ประกาศรับสมัครรังสีแพทย์เฉพาะทางต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Advanced body imaging) เพื่อ
ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยเพื่อปวงชน ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
5.1.6-23 ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้า
เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5.1.6-24 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
5.1.6-25 การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
5.1.6-26 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4/2563 
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 ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคมุคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
            คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงาน โดยมีการก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ “คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ            
จะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ซึ่งก าหนดไว้ในคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1.7-1) โดยมีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในแต่ละระดับ ดังนี้  

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
1) การควบคุมคุณภาพ คณะก าหนดให้หลักสูตรภายใต้การก ากับของคณะ ด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะ             
ได้จัดท าระบบและกลไกการก ากับและการควบคุมการด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1.7-2 ถึง 5.1.7-3) เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบคุณภาพ และมีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7-4)  

2) การตรวจสอบคุณภาพ  คณะมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  โดยให้หลักสูตรมีการ
รายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 5.1.7-5 ถึง 5.1.7-6) มีการวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ในเดือน กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.1.7-7 ถึง 5.1.7-8) และมีการรายงานผลการ
ติดตามเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ า
คณะตามล าดับขัน้ เพือ่ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร (5.1.7-9 ถึง 5.1.7-10)  

3) การประเมินคุณภาพ คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (5.1.7-11 ถึง 5.1.7-14) ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในเดือน
สิงหาคม 2563    

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
1) การควบคุมคุณภาพ  คณะได้จัดท าระบบและกลไกการก ากับและการควบคุมการด าเนินงาน โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1.7-15) เพื่อท าหน้าที่จดัท า
แผนและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบคุณภาพ และมีแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7-16) มีการแต่งตั้งผู้ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบ               
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1.7-17) เพื่อท าหน้าที่ก ากับ 
ติดตามตัวบ่งชี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา และมีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(เอกสารหมายเลข 5.1.7-18)   
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   นอกจากนี้ คณะยังมีการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน และมีกลไกในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1.  คณะจัดสรรงบประมาณตามโครงการประกันคุณภาพหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.1.7-19)  

2.  มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าและต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 5.1.7-20 ถึง 5.1.7-21)  

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

3.1 อบรมเกณฑ์  AUN-QA Overview Program เมื่อวันที่  3-4 กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสาร
หมายเลข 5.1.7-22) 

3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis” เมื่อวันที่ 29 -
31 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.1-7-23)  

2) การตรวจสอบคุณภาพ  
ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน เนื่องจากคณะได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะจึงได้มีการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ (ระยะเวลา 8 เดือน)   
                      คณะมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 5.1.7-24 ถึง 5.1.7-26) มีการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1.7-27 ถึง 
5.1.7-28) และมีการรายงานผลการติดตามเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการ
บริหารคณะ (5.1.7-29) ตามล าดับขัน้ เพือ่ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะ  
                3) การประเมินคุณภาพ  คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.7-30) และก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม MC222 ส านักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร 2 
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์             
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
5.1.7-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.1.7-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1) 
5.1.7-4 แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7-5 บันทึกข้อความ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ 002.ทส.63/017 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
เร่ือง ขอให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐาน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 96 | 90 

 

5.1.7-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 
5/2563 เมือ่วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  
5.1.7-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7-8 รายงานผลการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 3.หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพ
การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 และ 15 กรกฎาคม 2563 
5.1.7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 
มิถุนายน 2563  
5.1.7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 
13 สิงหาคม 2563 
5.1.7-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7-12 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.1.7-13 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7-14 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7-15 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.1.7-16 แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
5.1.7-17 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7-18 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์    
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
5.1.7-19 สมุดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินแผ่นเดิน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (หน้า 37)  
5.1.7-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 
4/2563 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563   
5.1.7-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 
5/2563 เมือ่วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563   
5.1.7-22 ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview Program เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 
5.1.7-23 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap 
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Analysis” เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 
5.1.7-24 บันทึกข้อความ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ 002.ทส.63/017 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ขอให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐาน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  
5.1.7-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คร้ังที่ 
5/2563 เมือ่วันศุกร์ที่ 8 มถุินายน 2563   
5.1.7-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครัง้ที่ 
6/2563 เมือ่วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563   
5.1.7-27 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.7-28 รายงานผลการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
5.1.7-29 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่              
13 สิงหาคม 2563 
5.1.7-30 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

  เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 
5  ขอ้ 

(ข้อ 2,4,5,6,7) 
4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตวับ่งชี้ :  
1.รองคณบดีดา้นการศึกษาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
2.ประธานคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะฯ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/รายงานผลการด าเนินงาน :  
รองคณบดดี้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้
นางปาริชาติ  เพชรวิเศษ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :  
งานประกันคุณภาพการศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์  - 

โทรศัพท์ : 081-5886046 
 

โทรศัพท์ : 081-5886046, 095-1196424    

E-mail:  onwaree.ing.cra.ac.th E-mail: onwaree.ing.cra.ac.th, parichart.pet@cra.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 สงิหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 
 

ผลการด าเนินงาน 

  ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

             ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จ านวน              

4 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)                  

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ซึ่งคณะฯ ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 5.2.1-1 ถึง 5.2.1-2) ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรร่วมเป็น

คณะกรรมการ และหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อจัดท าแผน ระบบและ

กลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.1-3)   

2. จัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

ก ากับติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงคุณภาพในการจัดการศึกษาของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2.1-4) 

3. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 5.2.1-5) 

4. หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2.1-6 ถึง 5.2.1-10)  
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5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มี

ความรูค้วามเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Overview Program เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข            

5.2.1-11)  

                 5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis เมื่อวันที่ 29-31 

กรกฏาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.1-12) 

               6. หลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  (เอกสารหมายเลข 5.2.1-13 ถึง 5.2.1-16)       

              

เอกสารหลักฐาน 
5.2.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 1) 
5.2.1-3 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ 2/2563 เรื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
5.2.1-4 แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2562    
5.2.1-5 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
5.2.1-6 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค คร้ังที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 
5.2.1-7 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค คร้ังที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
5.2.1-8 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค คร้ังที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 
5.2.1-9 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
5.2.1-10 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
5.2.1-11 ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview Program เมือ่วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 
5.2.1-12 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap 
Analysis เมื่อวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2563  
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5.2.1-13 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 256 2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค  
5.2.1-14 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวและสุขภาพ  
5.2.1-15 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉิน
การแพทย์ (ต่อเนื่อง)  
5.2.1-16 รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพ
การแพทย์  
 

 ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีหน้าที่
ก ากับ ติดตาม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งระดับและระดับหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข
5.2.2-1 ถึง 5.2.2-2) และได้มีการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.2.2-3) และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 5.2.2-4) แต่เนื่องจากประกาศเร่ือง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ วันที่ 
13 ธันวาคม 2561 (ข้อ 11) จึงไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบ จึงยังไม่
มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาได้ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.2-5) 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.2.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 1) 
5.2.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครัง้ที่ 
4/2563 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563   
5.2.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครัง้ที่ 
5/2563 เมือ่วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563   
5.2.2-5 ประกาศราชวิทยาลัย เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ 13 ธันวาคม 
2561 
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 ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
            ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านงบประมาณ  คณะฯ มีนโยบายการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินการในแต่ละหลักสูตร 
โดยปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เอกสารหมายเลข 5.2.3-1 ถึง 5.2.3-4) 
ดังนี้  

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค จ านวนเงิน 1,368,750 บาท                  
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จ านวนเงิน 

6,253,200 บาท 
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ จ านวนเงิน 2,943,000 บาท 

2.  ด้านบุคลากร คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปอบรม/สัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูแ้ละพัฒนาอาจารย์ให้มีคณุภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาวิจัยนวัตกรรมและผลิตเอกสารทางวิชาการเพื่อการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เอกสารหมายเลข 5.2.3-4)  

2.2 โครงการพบนักวิจัยต้นแบบ (เอกสารหมายเลข 5.2.3-5) 
2.3 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรมาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข 5.2.3-6)  
2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Overview Program (เอกสารหมายเลข 5.2.3.7)   
2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis” (เอกสาร

หมายเลข 5.2.3-8) 
3.  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

3.1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์  ประกอบด้วย 
- ห้องเรียนบรรยาย  ขนาด 20 ที่นั่ง    จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนบรรยาย  ขนาด 35 ที่นั่ง    จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนบรรยาย  ขนาด 40 ที่นั่ง    จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องเรียนบรรยาย  ขนาด 60 ที่นั่ง    จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องวิจัย                                   จ านวน 4 ห้อง 

                  3.2 อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข 
5.2.3-9 ถึง 5.2.3-11)  
                       - ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง 
                       - ห้องเตรียมปฏิบัติการ ขนาด 20 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ห้อง (ระหว่างด าเนินงาน*) 
                       - ห้องปฏิบัติการ ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง (ระหว่างด าเนนิงาน*) 
                       - ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ขนาด 30 ทีน่ั่ง จ านวน 2 ห้อง (ระหว่างด าเนนิงาน*) 
                       - ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 ห้อง (ระหว่างด าเนินงาน*) 
                       - ห้องเรียนกลุ่มย่อย ขนาด 20 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง (ระหว่างด าเนนิงาน*) 
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                       - ห้องสมุดอาคารบริหาร 2 บรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 1 (ระหว่างด าเนนิงาน*) 
            3. ด้านเทคโนโลยี  
               คณะมีสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ A-Tutor และ Moodle  ผ่านทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัย   
จุฬาภรณ์  และคณะฯ ได้วางแผนการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการและ
สังคม โดยประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการจัดหาและพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคณะฯ รวมทั้งจัดท าระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมาย โดยมีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา ประกอบด้วย 

• การใช้ WIFI ของราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.3-12)  

• การใช้งานคอมพิวเตอร์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา (เอกสารหมายเลข
5.2.3-13)  

• การใช้งาน Google Drive ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.3-14)  

• แบบฟอร์มการขอรหัสใช้ WIFI และรหัสการเข้าใช้งานเคร่ืองถ่ายเอกสาร (เอกสารหมายเลข          
5.2.3-15)   

• คู่มือการลงทะเบียนฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Database) และการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ (เอกสาร
หมายเลข 5.2.3-16)   
        4. ด้านทุนการศึกษา เพื่อจัดหาโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ 
กระตุ้นความตั้งใจเรียนให้กับนักศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งเงินทุนช่วยเหลือให้สามารถจบการศึกษาออกไปสู่สังคมได้ต่อไป (เอกสารหมายเลข 
5.2.3-17) เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีความห่วงใยนักศึกษา จึงมีการส่งเสริม
โอกาส เพิ่มประสบการณ์และการใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียน จึงได้ก าหนดเกณฑ์และค่าตอบแทนส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มาช่วยงานภายในราชวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.2.3-18) 
         5. ด้านสวัสดิการนักศึกษา คณะฯให้บริการและจัดสวัสดิการที่จ าเป็นพื้นฐานด้านต่าง ๆ  เช่น การประสานงาน
อาคารสถานที่หอพัก การรับเร่ืองร้องเรียนพร้อมด าเนินการจัดการปัญหาให้นักศึกษา การดูแลรับส่งนักศึกษาระหว่าง
เดินทางไปศึกษาสถาบันสมทบ การด าเนินงานกองทุนนักศึกษา การดูแลนักศึกษากรณีเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย รวม
ไปถึงการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เอกสารหมายเลข 5.2.3-19)        
             
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3-1 บันทึกข้อความ งานแผนและงบประมาณ ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 001(005).438 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติสมุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินแผ่นดินและสมุด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินรายได้ พร้อมประกาศใช ้
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5.2.3-2 สมุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 1  
5.2.3-3 สมุดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินรายได้ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
5.2.3-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิจัยนวัตกรรมและผลิตเอกสารทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5.2.3-5 โครงการพบนักวิจัยต้นแบบ    
5.2.3-6 โครงการประกนัคุณภาพหลักสูตรมาตรฐานสากล  
5.3.3-7 รายชื่ออาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN-QA Overview Program  
5.3.3-8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap 
Analysis” 
5.2.3-9 แปลนห้องปฏิบัติการโรงเรียนรังสีเทคนิค 
5.2.3-10 แปลนห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
5.2.3-11 แปลนห้องส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
5.2.3-12 การใช้ WIFI ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
5.2.3-13 การใช้งานคอมพิวเตอร์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
5.2.3-14 การใช้งาน Google Drive ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
5.2.3-15 แบบฟอร์มการขอรหัสใช้ WIFI และรหัสการเข้าใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร 
5.2.3-16 คูม่ือการลงทะเบียนฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Database) และการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ 
5.2.3-17 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระดับปริญญาตรี ประเภทผลการเรียนดีเด่น และ
ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.2.3-18 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ระดับปริญญาตรี 
5.2.3-19 โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 http://hst.pccms.ac.th/ 
 
 ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
           หลักสูตรมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ครบทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณา ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจะรับการ
ตรวจประเมินในเดือน สิงหาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.2.4-1 ถงึ 5.2.4-2)  
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจ าปี
การศกึษา 2561 
 

http://hst.pccms.ac.th/
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5.2.4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพ
การแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างตอ่เนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
               - 
เอกสารหลักฐาน 
              - 

 ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
          คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 4 หลักสูตร  (เอกสารหมายเลข 5.2.6-1 ถึง 
5.2.6-4) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 
5.2.6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
5.2.6-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
5.2.6-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย   ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 
5 ข้อ 

(ข้อ 1,3,4, 6) 
3 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็น และร่วมกันพัฒนาคณะ 

2. คณะมีการด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ

หลักสูตร และสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อน ามาใช้ในการบริหาร

จัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

 

- 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ/

สถาบัน และมีความเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานมาก

ยิ่งขึ้น  

2. ควรมกีารติดตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

3. ควรมีการส่งเสริมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการ

จัดการความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่อย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ควรมีการจัดท าแผนพฒันาบคุลากร และทบทวนกรอบ

อัตราก าลังที่เหมาะสม ทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุน

วิชาการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู ่

 

- 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2562 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   จากผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก าหนด จ านวน             
4 ตัวบ่งช้ี รวม 17 ตัวบ่งช้ี ในปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

12.53 
= 3.13 คะแนน 

ไม่บรรล ุ
3.13 คะแนน 

4 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การส่งเสริม
ทักษะความสามารถดา้นการ
สื่อสารภาษาและดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ 
(ตัวบ่งชี้ รจภ.เพ่ิมเติม) 

 
4 ข้อ 

 
3 ข้อ (ข้อ 1-3) 

 
ไม่บรรล ุ

2 คะแนน 
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
40 ข้ึน

ไป 

 

10 X100 = 54.05 % 
 

บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 
18.5 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
60 

ขึ้นไป 

 

6 X100 = 32.43 % 
 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 2.70 คะแนน 
18.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

  
< 

 
-3.2 

X100 = -40 

 
บรรลเุป้าหมาย 

5 คะแนน 
8 
  

ตัวบ่งชี้ที ่1.6 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

4 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1,2,4,5) บรรลเุป้าหมาย 
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.7 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.69 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

  6 ข้อ 
 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
 

บรรลเุป้าหมาย 
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม 

50,000 
บาท/คน 

13,622,593 
X 100 = 825,611.70 บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

16.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 
30 

11.20 
18.5 

X 100 = 60.54 % บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 จ านวน
บทความวิชาการและ
บทความวิจัยที่ตพีิมพ์อยู่ใน
วารสารระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล SCOPUS  
(ตัวบ่งชี้ รจภ.เพ่ิมเติม) 

 
ร้อยละ 

20 6 
18.5 

X 100 = 32.43 % บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกต่อ
จ านวนเงินสนับสนุนเงินวิจัย
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ รจภ.
เพ่ิมเติม) 

 
ร้อยละ 

20 2,297,143 
11,325,450 

X 100 = 20.28 % บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวน
โครงการบริการวิชาการทีม่ี
การบูรณาการกับการเรียน
การสอน การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ของไทย (ตัวบ่งชี้ รจภ.
เพ่ิมเติม) 

 
 

ร้อยละ 
20 

8  x 100 = 42.11% 
              19 

บรรลเุป้าหมาย 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและ 
ความเป็นไทย 

 
5 ข้อ 

 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
 

บรรลเุป้าหมาย 
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพือ่การก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 2,4,5,6,7) บรรลเุป้าหมาย 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

5 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1,3,4, 6) บรรลเุป้าหมาย 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

3.50 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

7 4.23 3.33 3.13 3.69 ระดับคณุภาพ ด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัยและ
นวัตกรรม 

5 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพ ดมีาก  
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคณุภาพ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 บริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 ระดับคณุภาพ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้รวม 17 5 8 4   

ผลการประเมิน  4.54 4.00 4.53 4.28 ระดับคุณภาพ ดี 
 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก 

2. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

   ที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

3. มีโครงการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางด้านการเรียนรู้ นวัตกรรม และทักษะชีวิต   
4. จัดโครงการอย่างต่อเนื่องและติดตามศักยภาพนักศึกษาตามความถนัดด้านตา่ง ๆ ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
   21   
5. โครงสร้างและระบบการสนับสนุนงานวิจัยของววจ./ส่วนกลางที่เข้มแข็ง 

6. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของววจ.ที่เพียงพอ 

7. มีความเป็นอิสระที่หลากหลายในการขอทุนเพื่อการวิจัย ตามความสนใจของผู้วิจยั 
8. จัดโครงสร้างและระบบการสนับสนุนงานวิจัยคณะฯ 
9. มีคณะกรรมการวิจัยเพือ่ก าหนดกรอบงานวิจัยและมีเจา้หน้าที่เพื่อท าหน้าที่ติดตามและประสานส่วนกลาง 
10. จัดท าปฏิทินดา้นงานวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับเวลาของส่วนกลางและยุทธศาสตร์ของคณะและวทิยาลัยฯ 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม 
11. ควรมีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัย 
12. มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจยัหลายโครงการ 
13. เพิ่มการบูรณากับการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
14. มีโครงการที่ส่งเสริมและปลกูฝังจิตส านึกให้กับนักศึกษาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดี และ 
     ส านึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
15. ควรจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องทุกปีและเพิ่มเติมวิธีการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงีานของไทย  
     ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
16. ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ 

      คิดเห็น และร่วมกันพัฒนาคณะ 

17. คณะมีการด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร และสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อน ามาใช้ในการบริหาร 

     จัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. พึงให้การสนับสนุนหลักสูตร ในการด าเนินการ และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้สามารถสะท้อน 

    คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 

2. ควรส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการก าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล 

3. ควรมีการพิจารณาแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายการ 

   ผลิตบัณฑิตของคณะ 

4. จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการสร้างแรงบันดาลใจทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา 

5. ควรเตรียมความพร้อมในโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะฯ เพื่อ 

   ด าเนนิงานได้ครบถ้วนตามหลัก PDCA 

6. เป็นคณะใหม่ที่นักวิจัยหน้าใหม่ควรได้รับการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งแนวทาง เงินทุนและการเอ้ือด้าน 

   ระบบ การจัดชั่วโมงการสอนเพื่อการท างานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

7. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

8. มีการเสวนาระหว่างสาขาในคณะฯ เพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัยและการบูรณาการข้ามสาขา 

9. สร้างกลไกการบูรณาการระหว่างงานประจ า คือ การสอน การวิจัยกับการพัฒนาตนและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง 

    วิชาการ 

10. มีระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิตงานวิจัยนวตักรรมและการเผยแพร ่  
11. ควรจดัท าแผนและงบประมาณด้านงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ในรูปของคณะกรรมการและก าหนดเป็น
แผนปฏบิัติงานตามหลัก PDCA และการประเมินผลเปน็ประจ าทุกปี 
12. เร่งสร้างและพัฒนานักวิจยัหน้าใหม่และนักพัฒนานวัตกรรมในปี 2564 
13. จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยและนวัตกรรมและเร่งสร้างผลงานอย่างน้อย 2ปี/1เรื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
14. จัดการสัมมนาและเสวนาเพื่อการสร้างงานวิจัยในสาขาและข้ามสาขา 
15. จัดท าปฏิทิน ประกาศและระเบียบเก่ียวกับงานวิจยั นวัตกรรมและการใช้งบประมาณให้มีความคล่องตัวยิ่งขึน้ 
16. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมส าหรับนักวิจัยหนา้ใหม่ในคณะ 
17. ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์มากข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

18. นอกจากรูปแบบการจัดประชุมปกติ อาจเปลี่ยนรูปแบบการบรรยายเป็นแบบออนไลน์ผสมกับการจัดใน   
     ภาคปฏิบัติ (workshop) เพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น 
19. เพิ่มแนวทางการบูรณาการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป้าหมายให้มากข้ึน 
20. จัดโครงการที่มีทั้งการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
     ด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจกรรม 
21. ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ/ 

     สถาบัน และมีความเป็นรูปธรรมในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น  

22. ควรมีการติดตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

23. ควรมีการส่งเสริมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่อย่างเป็น 

     ลายลักษณ์อักษร 

24. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และทบทวนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม ทั้งสายวชิาการและ 

     สายสนับสนนุวิชาการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



                      รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2562

                                 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 4

2 - ---ระดับปริญญำตรี 3

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต -

4 - ---ระดับปริญญำโท 1

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

6 - ---ระดับปริญญำเอก -

7 จ ำนวนหลักสูตรท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีต้ัง -

8 - ---ระดับปริญญำตรี -

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต -

10 - ---ระดับปริญญำโท -

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

12 - ---ระดับปริญญำเอก -

13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ 196

14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำตรี 192

15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต -

16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำโท 4

17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญำเอก  -

19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
18.5

20
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 

วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

-

21
−   −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 

วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ

9.5

22
− −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 

9

23 −  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 12.5

24
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ

-

25
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ

8.5
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26
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ

4

27 −  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
4

28
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ

-

29
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำ

โท หรือเทียบเท่ำ

-

30
− −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ
4

31 −  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 1

32
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำ

ตรี หรือเทียบเท่ำ

-

33
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำ

โท หรือเทียบเท่ำ

-

34
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ
1

35 −  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 1

36
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำตรี 

หรือเทียบเท่ำ

-

37
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำโท 

หรือเทียบเท่ำ

-

38
−  −−−จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 

หรือเทียบเท่ำ

1

39 −  −−−จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
-

40
−  −−−บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

-

จ ำ
นว

นอ
ำจ

ำร
ย์จ

 ำแ
นก

ตำ
มต

 ำแ
หน่

งท
ำง

วิช
ำก

ำร
แล

ะคุ
ณวุ

ฒิ

กำ
รศึ

กษ
ำ

ผล
งำ

นท
ำง

วิข
ำก

ำร
ขอ

งอ
ำจ

ำร
ย์ป

ระ
จ ำ

หลั
กสู

ตร
จ ำ

นว
นอ

ำจ
ำร

ย์จ
 ำแ

นก
ตำ

มต
 ำแ

หน่
งท

ำง
วิช

ำก
ำร

แล
ะคุ

ณวุ
ฒิก

ำร
ศึก

ษำ
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41

−  −−−บทสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร

ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่

ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ

จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ

ภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง

วิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน

น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ

-

42 - - --ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร -

43
−  −−−บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ี

ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2

-

45

−  −−−บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 

-

46 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 1

47
−  −−−ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว -

48 −  −−−ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร
-

49
−  −−−ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจด

ทะเบียน -

44

−  −−−บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ระดับนำนำชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
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50
−  −−−ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำร

ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว -

51

−  −−−ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์

กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร -

52
−  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนส่ืออิเลคทรอนิกส์ online -

53 −  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน -

54 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ -

55
−  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ -

56 −  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-

57 −  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
-

58

−  −−−จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับ

กำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร -

59 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท้ังหมด -

60
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมีงำนท ำภำยใน 

1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ -

61
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับ

รวมผู้ท่ีประกอบอำชีพอิสระ) -

62 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีประกอบอำชีพอิสระ -

63 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ -

64
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีมีกิจกำรของตนเองท่ีมีรำยได้ประจ ำอยู่

แล้ว -

65 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ -

66 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีอุปสมบท -

67 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีท่ีเกณฑ์ทหำร -

68
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีได้

งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉล่ีย) -

69
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -
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70
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ี

ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ -

71 -----จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีมีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
-

72
−  −−−จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับชำติ -

73

-----จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่

อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบ

ท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกำศ
-

74 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร -

75
-----จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 -

76

−   −−−จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีไม่

อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้

ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ท่ีปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1
-

77

-----จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีปรำกฏ

อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร

เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 -

78 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร -

79
-----จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนส่ืออิเลคทรอนิกส์ online -
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ล าดับท่ี ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน

80 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน -

81 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ -

82
-----จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ -

83 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-

84 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  -

85
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเป็น

วงรอบประเมิน) -

86
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำ

เอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ -

87
-----จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับชำติ  -

88

จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำ

ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้

ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกำศ -

89 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร -

90
−  −−−จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 -

91

−  −−−จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ีไม่

อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้

ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ท่ีปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1
-
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ล าดับท่ี ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน

92

−  −−−จ ำนวนบทควำมท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท่ี

ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร

เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-

93 - ---ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร -

94
−  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนส่ืออิเลคทรอนิกส์ online -

95 −  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน -

96 −  −−−จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ -

97
−  −−− จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ -

98 −  −−− จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
-

99 −  −−− จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 
-

100
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำท่ีเป็น

วงรอบประเมิน) -

101 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร -

102 - ---ระดับอนุปริญญำ -

103 - ---ระดับปริญญำตรี -

104 - ---ระดับ ป.บัณฑิต -

105 - ---ระดับปริญญำโท -

106 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง -

107 - ---ระดับปริญญำเอก -

108 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน -

109 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

110 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

111 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน -

112 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

113 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

114 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) -

115 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -
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ล าดับท่ี ชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน

116 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

117 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำท่ีปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) -

118 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

119 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

120 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีลำศึกษำต่อ 2

121 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  -

122 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  -

123 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำท่ีลำศึกษำต่อ -

124 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   -

125 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   -

126 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย -

127
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
17

128 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

130

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง

วิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน

น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ

-

131 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

133 ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 4

134 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

135 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

136
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำง

วิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  1

137 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

138 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -
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139

 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำง

วิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร

ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก

ประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1

3

140 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

142

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำง

วิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน

ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

7

143 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

145 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 1

146 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

147 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

148
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว
-

149 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

150 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

151 ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร -

152 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

154 ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน -

155 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

157
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
-

158 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -
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159 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

160

ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 1

161 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

162 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

163
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online
-

164 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

166 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน -

167 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

169 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ -

170 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

171 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

172 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ -

173 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ -

174 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

175 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

176 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน -

177 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

178 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -

179 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ -

180 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ -

181 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -

182 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ -
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คําสั่ง
ที ่   ๒๑๔/๒๕๖๓

เรื่อง     แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2562

...........................................
เพ่ือใหการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัย

วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดวยความเรียบรอย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 และสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

อาศัยอํานาจตามความในขอ 9   แหงระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ วาดวยการบริหารงานวิทยาลัย
วิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ (แกไขครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562) จึงขอยกเลิกคําสั่งคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ
ท่ี 18/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ประจําปการศึกษา 2562  ลงวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2562 มีตําแหนงและชื่อ ดังตอไปน้ี

1.   รองคณบดีดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                ประธานกรรมการ
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรีย อิงคเตชะ)

2.   ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย สุรเชษฎ สิริพงษสกุล                  กรรมการ
3.   ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง รพีพร โรจนแสงเรือง                  กรรมการ
4.   อาจารย ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท                                            กรรมการ
5.   อาจารย ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย                                      กรรมการ
6.   อาจารย ปรเมษฐ วงษา                                                     กรรมการ
7.   อาจารย นิพนธ สายโย                                                      กรรมการ              
8.   อาจารย ณภัทร ฤทธิ์ลํ้าเลิศ                                                กรรมการ
9.   นายแพทย ศิวัช ภูมิวัฒน                                                   กรรมการ
10. นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ                                            เลขานุการ

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี
1)   จัดทําแผน และดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดม

ศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหรือระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน อ่ืน ๆ

2)  จัดทําระบบจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน และขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เพื่อ
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
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3)  กํากับ ติดตาม ดูแล สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร
การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง

4)  จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร
สุขภาพ และรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาตอคณะ
กรรมการประจําคณะฯ

5)   จัดเตรียมความพรอม และรวมชี้แจงรายการเอกสาร หลักฐาน และขอมูลดานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ

6)   ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
 
                ท้ังนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป
 

  สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นิธิ มหานนท
(ลงนามอิเล็กทรอนิกส)

(ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ มหานนท)
รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

 



 








