
คํานํา 
 
 ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมท้ังการสร้างผลงานและผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนโดยครอบคลุมการดําเนินงานในภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าว
เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานสากล คณะฯ จึงได้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และได้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทํางานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 (ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31  พฤษภาคม 2557) 
เพ่ือสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ และการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 32 ตัวบ่งช้ี ซึ่งจะแสดงให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ประเมินในระหว่างวันที่ 28-29 
กรกฎาคม 2557 ได้รับทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้อย่าง
ชัดเจน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านของคณะฯที่ได้ร่วมสร้างผลงานตลอดจนให้
แนวคิด ข้อเสนอแนะ และเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาและปรับปรุง 
คณะฯ ขอขอบคุณคณะทํางานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ที่มุ่งมั่นทํางานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
รวมท้ังบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือทําให้การจัดทํารายงานการประเมินตนเองสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  
 

 
 
 
        (รองศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล) 

     รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
              วันที่  29  สิงหาคม  2557 

 
 
 
 
 

สารบญั 
            หน้า 



บทนํา 
บทสรุปผู้บรหิาร 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง  

คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 8 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1 2 3 
4 (คณะฯ มีบัณฑิตเป็นปีแรก) และ 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งช้ีที่  15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมาพิจารณา) รวมท้ังหมด 32 ตัวบ่งช้ี  

          ผลการประเมินตนเองของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 
32ตัวบ่งช้ี (มก. 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 8 ตัวบ่งช้ี ไม่รวมตัวบ่งช้ี 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 3.79 อยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผล
การประเมิน 2.29 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ด้านกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.39 อยู่ใน
ระดับดี และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 3.25 อยู่ในระดับพอใช้ 
 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 2 2.04 4.50 2.50 3.23 การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 3.03 3.50 2.08 2.71 การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 5 - 4.50 4.50 4.50 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 6 - 4.00 4.50 4.33 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 7 - 4.50 - 4.50 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.29 4.39 3.25 3.79 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ระดับด ี ระดับพอใช ้     
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• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         5.00 3.00 ดีมาก พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา         
 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  5.00 4.57 ดีมาก ดีมาก 
 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.73 3.90 ดีมาก ดี 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.92 2.45 ดี ปรับปรุง 

คะแนนภาพรวม 4.67 4.39 ดีมาก ดี 
  

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.89 4.44 ดีมาก ดี 
ด้านกระบวนการภายใน 4.92 4.50 ดีมาก ดี 
ด้านการเงิน 4.97 4.02 ดีมาก ดี 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรมม 3.97 1.92 ดี ปรับปรุง 

คะแนนภาพรวม 4.67 3.79 ดีมาก ดี 
  
• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1.   มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.74 3.79 ดีมาก ดี 

ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก 1)   ดีมาก 
ด้านวิชาการ 4.36 2.85 ดี 2)   พอใช้  
ด้านการเงิน 5.00  5.00 ดีมาก 3)   ดีมาก 
ด้านการบริหารจัดการ 5.00  4.33 ดีมาก 4)   ดี 

2.   มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.62  3.78 ดีมาก ดี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 5.00 4.25 ดีมาก 1)    ดี  
ด้านการวิจัย 4.09 2.71 ดี 2)    พอใช้  
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4.75 4.50 ดีมาก 3)    ดี  
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.33 ดีมาก 4)    ดี 

คะแนนภาพรวม 4.67 3.79 ดีมาก ดี 
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  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 
4.51-5.00) จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 10 ตัว
บ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และ สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับรอง
คุณภาพ 

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีจุดแข็ง และจุด
ที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

 
ประเมินตนเอง   คณะกรรมการประเมินฯ 

จุดแข็ง 1.  ทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จากการปฏิบัติท้ังในและนอก
ห้องเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.  มีการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการ
สอน เช่น การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ มีการกําหนดจํานวนนิสิตต่อหมู่
ปฏิบัติการ เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ อุปกรณ์ ได้ง่ายและเท่า
เทียมกัน  

3.  มีรายวิชาในหลักสูตรท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และ
องค์ความรู้ของนิสิต 

4.  คณะมีระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตท้ังนิสิต
ภาคปกติและภาคพิเศษ และมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตท่ีมีปัญหาด้านการ
เรียนและการใช้ชีวิตให้กับอาจารย์ภายในคณะ เพ่ือร่วมหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

5.  คณะมีความสมัพันธ์อันดีกับภาคส่วนท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เทศบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นเครือข่ายบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง 

6.  บุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์มีศักยภาพในการทําบริการวิชาการ 
7.  มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ของบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์เกษตรเพ่ือ

ดําเนินการบริการวิชาการในพ้ืนท่ี 
8.  คณะมีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย โดย

การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนสิิต 
9.    คณาจารย์และบุคลากรของคณะเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีวิสัยทัศท่ีดี มีการทุ่มเทให้กับ

งานอย่างเต็มท่ี 
10.    มีการรายงานสถานะการเงินต่อผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน 
11.    คณะสาธารณสุขศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยท่ีสอนด้านสาธารณสุขศาสตร ์
 

1. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ มี
ความมุ่งม่ันและพร้อมท่ีจะได้รับ
การพัฒนา 
2. คณะมีแนวปฏิบัติท่ีดี ได้แก่ 
โครงการเชียงเครือสุขภาวะ ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีทําให้เกิดความ
ย่ังยืนของชุมชน  

  
  

แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

1.   ส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้จากการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพมาพัฒนาต่อยอดเป็น
งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

2.   เพ่ิมจํานวนอาจารย์ ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในด้านการทํา
วิจัยของหลักสูตร 
พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

1. คณะควรมีแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรให้ครบทุกพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
2. 

3.   
ควรมีการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไป

ขยายสู่ชุมชนอ่ืน 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                         หน้า  3 
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  ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
4.   สนับสนุนการทํางานวิจัยในหัวข้อท่ีตอบสนองสภาพชุมชนท้องถ่ิน และปัญหา

สุขภาพของประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.   ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการ 
6.   จัดระบบความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ภายในคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือใน

การบริการวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
7.   ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเห็นความสําคัญของ

การบูรณการวิชาชีพสาธารณสุขเข้ากับวิถีชุมชน 
8.   ควรจัดทําระบบสารสนเทศหรือการวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ

ใช้ข้อมูลหรือการตัดสินใจ  

 
  

จุดท่ีควร
พัฒนา 

1.  คณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ยังไม่ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 

2.  สนับสนุนระบบและกลไกให้คณาจารย์ได้ตําแหน่งทางวิชาการ โดยผลิตตํารา 
เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย 

3.  ในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตควรมีการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนานิสิตและการวิเคราะห์ไปใช้การวางแผนการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.  การเผยเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชนจะต้องเข้าถึงได้ง่ายกว่าในปัจจุบันซ่ึง
มีเฉพาะในเว็บไซต์ โดยอาจทําเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของคณะ 

5.  ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก 
6.  คณะยังไม่มีระบบการประเมินความสําเร็จของการจัดการองค์ความรู้ท่ีเป็นแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
7.  การบริหารการเงินภายในคณะ ยังไม่สมบูรณ์เต็มท่ี เนื่องจากเป็นคณะใหม่ จึงทํา

ให้ต้องมีการปรับแผนการใช้เงินอยู่บ่อยคร้ัง 

 1. คณะมีการจัดทําแผนยังไม่
ครอบคลุมทุกมิติ 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานและ
บุคลากร ยังไม่สอดคล้องกับ
ภาระงานกับจํานวนนิสิต 
3. การสื่อสารภายในองค์กรยัง
ไม่คลอบคลุมและท่ัวถึง ทําให้
เกิดความซํ้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 1.   ส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการทําวิจัยร่วมกัน 
2.   สนับสนุนการหาแหล่งทุนภายนอกให้มากย่ิงข้ึน 
3.    สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการทํา

บริการวิชาการ 
4.   ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัย และ

การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
5.   ส่งเสริมให้นิสิตในคณะฯ มีส่วนช่วยในด้านการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่

ชุมชนใกล้เคียง เช่น การกระจายเสียงในหมู่บ้าน 
6.   คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นองค์กรพ่ึงเริ่มต้นพัฒนางานด้านต่างๆ จึงสามารถ

วางรากฐานงานประกันคุณภาพหรือแนวทางปฏิบัติทีดี ให้เกิดภายในคณะ 

1. คณะควรมีการจัดทําแผนให้
ครอบคลุมทุกมิติ 
2. ควรมีการวางแผนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบุคลากร ท้ังระยะ
สั้น ระยะกลา และระยะยาว 
3. เพ่ิมช่องทางส่ือสารภายใน
องค์กรให้คลอบคลุมและท่ัวถึง 

แนวปฏิบัติท่ีดี 1.   มีการจัดกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอน เข้ากับการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ 
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ และโครงการรักษ์โลก รักษ์ขยะ รัก
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.   คณาจารย์นําปัญหาในชุมชนมาสู่การเรียนการสอน และมีผลงานวิจัย 
3.   กระบวนการเรียนการสอนของคณะสอนให้นิสิตต้ังแต่ระดับปริญญาตรีสามารถ

ทําวิจัยเอง และเป็นผู้ช่วยวิจัยของคณาจารย์ได้ 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

 
1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

• ชื่อหน่วยงาน  
          คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

• สถานทีต้ั่ง  
          59/7 หมู่ 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
 ช้ัน 1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ        
จังหวัดสกลนคร 

• ตราประจําหนว่ยงาน    
        
 
  
 
 
 

•  สีประจําหน่วยงาน  
             สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink) 

• ประวัติความเป็นมา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตหน่ึงที่จัดต้ังขึ้น

ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการส่งเสริม 
สนับสนุน และขยายโอกาสทางการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารจัดการตลาดและธุรกิจ รวมทั้งด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ปีการศึกษา 2545 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
(ต่อเน่ือง) 2 ปี เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขระดับ
ชุมชนของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาค 

ปีการศึกษา 2553 ได้ยุติการรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเน่ือง) 2 ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การ
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องยุติการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) และได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) ดําเนินการจัดการเรียนการ ภายใต้การสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตามรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตร (ทุกๆ 4 ปี)  

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จึงเสนอ
ขออนุมัติจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ได้รับความ
เห็นชอบจาก 
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        - ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ คร้ังที่ 1/2555เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2555 
        - ที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2555 
        - ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 1 สํานักงาน 3 ภาควิชา ได้แก่ 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข  
3) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว  
4) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
พร้อมกันน้ีได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา2556มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ
ทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์

1.  รศ.ดร.พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล         ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ 3 พ.ค. 2556– ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  

• ปรัชญา/ปณิธาน  
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็น
สถาบันที่มีปณิธาณมุ่งมั่น พัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม
ทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําด้านสุขภาวะที่ดีของ
สังคมอย่างย่ังยืน 
 

• วัตุประสงค์  
      1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้
ทักษะ จรรยาบรรณในวิชาชีพ และเจตคติในการจัดการในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชนได้อย่างมี
บูรณาการ 
      2. ผลิตและพัฒนางานวิจัยทางด้านสาธารณและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวมและ
แบบบูรณาการ 
      3. บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรและ
ชุมชน รวมท้ังให้สามารถสนองตอบต่อการจัดการในระบบบริการทางสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
      4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ทางภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพให้สามารถถ่ายทอด เผยแพร่และสืบ
สานภูมิปัญญาไทยได้อย่างย่ังยืน 
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• วิสัยทัศน์ 
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน

ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 

• พันธกิจ 
      1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพสาธารณสุข เป็นผู้นําสุขภาพในชุมชนได้ 
      2. สร้างงานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ของภูมิภาคและ
ประเทศไทย       
      3. บริการวิชาการและถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ 
สืบสานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      4. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

• เป้าหมาย  
      1. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขง 
      2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
      3. เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
      4. เพ่ืออนุรักษ์ เอกลักษณ์ความเป็นไทยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
      5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมนโยบายหลัก 
 

• เป้าหมายหลัก  
       1. การศึกษา 
          พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรหรือรายวิชาที่สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ ปรับสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ต่อนิสิตให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด เสริมสร้างศักยภาพ
อาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ และเพ่ิม
ประสบการณ์ด้านวิชาการ และวิชาชีพให้แก่นิสิต  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

2. การวิจัย 
    ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ สร้าง

เครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์และ
บุคลากรวิจัย สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น 
สนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และทางวิทยาการระบาด 

3. การบริการวิชาการ 
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    พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการวิชาการแบบครบวงจรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม  ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้เข้าสู่คณะอย่างมั่นคงและ
ต่อเน่ือง พัฒนาทักษะของคณาจารย์และบุคลากรเพ่ือรองรับการบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย 
       4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
          ส่งเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       
       5. การบริหารจัดการ 
          พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนรวมของ
บุคลากร สนับสนุนการหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคณะ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในทุกภารกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน 
  
 
 
 
1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
แผนภูมิโครงสร้าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหาร 
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1.4  รายนามผู้บริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ  

• รายนามผู้บรหิารและคณะกรรมการประจําคณะ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายนามผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ ดังน้ี 
 

 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ สุริยวนากุล  
รักษาราชการแทนคณบดี 

 
 
 
 
 
 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สทุธิบาก  
                                     รักษาราชการแทนรองคณบดี 
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อาจารย์นิติกร ภู่สุวรรณ  
รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองคณบดี 

 
 

ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล 
รักษาราชการแทนหัวหน้า 

สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข 
 

 
 

     อาจารย์อภิรดี วังคะฮาต   
   รักษาราชการแทนหัวหน้า 

    สาขาวิชาอนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว 
 
 

 
 

อาจารย์รัตนี คํามูลคร  
รักษาราชการแทนหัวหน้า 
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สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

       นางสาวสุนิสา โถหินัง  
 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะ 

 1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดิสอน  
  ปีการศึกษา 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 3 หลักสูตร 2 
ภาควิชา โดยเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ..-.. หลักสูตร ..-.. 
สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ก รวม 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ข รวม ..-.. หลักสูตร 
..-.. สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก ..-.. หลักสูตร..-.. สาขาวิชา ทั้งน้ี หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 
(หน่วย : หลักสูตร) 

ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวม หลักสูตรภาคพิเศษ*
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

สาขาวิชานโยบาย
และการบริหารงาน
สาธารณสุข 

 1       1     

1        1 1    สาขาวิชาอนามัย
ชุมชนและอนามัย
ครอบครัว 

รวม 2 0 2 1 
หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่หลักสตูรภาคพิเศษ หากเป็นการนําหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แลว้ ไปเปิดสอน 

• หลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งหมด 3 หลักสตูร 
 ระดับปริญญาตรี รวม 2 หลกัสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

1 สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 1 1 2 
รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน    

 
 ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมด 1 หลักสูตร 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ รวม 

1 สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต 1 - 1 
รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน    

1.6 จํานวนนิสิตทั้งหมด FTES และผู้สําเร็จการศึกษา 
1. จํานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและ

ประมวล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556) 
 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ 
ปริญญาตร ี 913 58 - - 971 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 20 - - - 20 

แผน ข - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - 
รวมจํานวนนสิิตทั้งหมด 933 58 - - 991 
รวมจํานวนนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และปริญญาเอก 

20 - - - 20 

ร้อยละของจํานวนนิสิตปริญญา
โท แผน ก และปริญญาเอกต่อ
จํานวนนิสิตทั้งหมด 

2.0 - - - 2.0 

      
2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 แยกตาม

ภาควิชา/สาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญา รวมทั้งหมด 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ 

ปริญญาตร ี 631.35 15.29 - - 646.65 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 18.23 - - - 18.23 

แผน ข - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - 
รวม FTES 649.58 15.29 - - 664.87 
 
 
 

     

3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 12 
มิถุนายน 2557) 
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ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ 

ปริญญาตร ี 144 - - - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก - - - - - 

แผน ข - - - - - 
ปริญญาเอก - - - - - 
รวมจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 144 -    
      
1.7 จํานวนอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตรป์กีารศึกษา 2556  
   (การนับจํานวนบุคลากร กําหนดให้นับที่มีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 
คน   6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้) 
 

• จํานวนอาจารย์ประจํา (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 
 

วุฒิการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 9 1 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - 1 1 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 9 2 11 
     

• จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาทกุประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยต่างประเทศและลา) 
วุฒิการศึกษา

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 4 - 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 4 - 4 
     

• จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 
   วุฒิการศึกษา

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 12 2 14 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - 1 1 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - - - 15 
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• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

นักวิจัย - - - - - 
ช่วยวิชาการ - 5 - - 5 

รวม - 5 - - 5 
     แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับ

รถ ฯลฯ 
 
1.8   ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ อาคารสถานท่ี 
- 
 
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะท่ีโดดเด่นขององค์กร 
เอกลักษณ์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งสร้างผู้นําด้านสุขภาพ 
(PHCSC : เอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
คําอธิบาย : 
การมีส่วนร่วม (Participation)  
ผู้นําด้านสุขภาพ (Health Modeling)  
การสื่อสาร และเทคโนโลยี (Communication & Technology) 
ความเป็นพ่ีเป็นน้อง (Seniority) 
การเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน (Community base learning) 
 

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 
(IDKU : อัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
คําอธิบาย : 

 สํานึกดี (Integrity) หมายถึง  มีจิตใจที่ดีงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
 มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง  มีความต้ังใจมั่น มีความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน และในการปฏิบัติใดๆ 
 สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความขวนขวาย แสวงหาความรู้ มี
ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม 
 สามัคคี (Unity) หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทํางานเป็นทีมและ
สามารถบูรณาการเช่ือมโยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจ 

1. โครงการกรุงไทยต้นกล้า  
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวรอบชิงชนะเลิศ 40 ทีม

สุดท้ายระดับประเทศโดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
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- จํานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 408 ทีมจาก 54 สถาบัน 
- รอบคัดเลือกเพ่ือเข้าโครงการ White Camp จํานวน 113 ทีมจาก 43 สถาบัน ในจํานวนดังกล่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ผ่านเข้ารอบจํานวน 10 ทีม 
- รอบชิงชนะเลิศจํานวน 40 ทีมจาก 17 สถาบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ผ่านเข้ารอบจํานวน 5 ทีม 
- รอบชิงชนะเลิศจํานวน 10 ทีม คณะสาธารณสุขศาสตร์ผ่านเข้ารอบจํานวน 2 ทีม 
- อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 ทีม ประกอบด้วย รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก    

อาจารย์อนันต์ อิฟติคาร และ อาจารย์อภิรดี วังคะฮาต 
- ในการเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 40 ทีม คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันจํานวน 4 ทีม 
1. ทีมKU-KingKong“โครงการเชียงเครือน่าอยู่ น้อมนําสู่ วิถี ชี วิตที่พอเพียง”อาจารย์ที่ปรึกษา               

รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ (ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม) 
2. ทีม PH-Signature “ โครงการเยาวชนสร้างตน สร้างคน หลุดพ้นอบายมุข เพ่ิมความสุขสู่ชุมชนท่ี

ย่ังยืน”อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ 
3. ทีม KU-Win Indy“โครงการรักษ์โลกรักษ์ขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม”อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิ

บาก (ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม) 
4. ทีม Unicity of PH “โครงการน้อมนําหลักปรัชญา นําสิ่งไร้ค่าสู่การพัฒนาชีวิตอย่างย่ังยืน” อาจารย์

ที่ปรึกษา อาจารย์อนันต์ อิฟติคาร 

 
นอกจากน้ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยสง่เสริมโครงการดีเด่นโดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา       
(การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี) 

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โครงการส่งเข้าประกวดทั้งหมด 13 โครงการ จาก 4 สถาบัน ผ่านเข้ารอบรอบ
แรก 10 โครงการ ผลพิจารณาตัดสินรางวัล ได้รับ รางวัลชมเชย “โครงการ รักษ์โลก รักษ์ขยะ รักษ์
สิ่งแวดล้อม”  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก 
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3. โครงการกระทิงแดง U-project 
โครงการ U-Project เป็นโครงการที่เน้นเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน โดยในปี

การศึกษา 2556 มี 4 สาขาย่อย หน่ึงในนั้นคือสาขาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าประกวดและทํากิจกรรมร่วมกับทีมผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 ทีม ณ จังหวัดปราจีนบุรี และมี
การประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ได้รับรางวัลรางวัลยอดเย่ียมด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข โดยมีอาจารย์นิติกร ภู่สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้รับเงินรางวัล สําหรับทีม 50,000 
บาท และเงินรางวัลสําหรับสถาบัน 10,000 บาท  

 

 
 

4. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 4 สถาบนั “เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษา” 

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 4 สถาบัน จัดขึ้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพดําเนินงาน                     
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ี 1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านสนับสนุนการเรียนการสอน  
ภายใต้ช่ือผลงาน “เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ” 
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5. โครงการรากแก้ว 

ตัวแทนทีมนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกนําเสนอผลงานของโครงการรากแก้ว 
ภายใต้ช่ือ "โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4-5 
ธันวาคม 2556 

 

 
 
 

6. โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภูมิใจในการจัดโครงการ “เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ” โดยความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนในตําบลเชียงเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เทศบาลตําบล กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  และสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีสุขภาวะ
ต้นแบบ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตหาประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในชุมชน ทั้งทางด้านอนามัยชุมชน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การทํางานเป็นทีมตามสายรหัสของนิสิต ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่น
น้อง และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ดีในอนาคต 
ตลอดจนได้นําความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และบ้านเมือง 
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7. โครงการปัญญาชน คนทําความดี ประจําปี 2556 
มูลนิธิเอสซีจี ดําเนินโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากมายหลากหลายโครงการ การ

ปลูกฝังจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่ึงในโครงการท่ีมูลนิธิฯ ให้ความสําคัญโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่ง
เป็นกลุ่มช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ิง เพราะอยู่ในวัยที่กาลังเติบโตไปเป็น
กาลังสําคัญของชาติในอนาคต และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีโครงการเข้าร่วมทั้งหมด 317 โครงการ ผลการประกวดโครงการ “ปัญญาชน...คนทําดี” ทีมจาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี 
อาจารย์อนันต์ อิฟติคาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการ “สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมโอบอ้อมชีวิต ชุมชน
ร่วมคิดดูแลสุขภาพ” เข้ารอบ 20 ทีมระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 
ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

• รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ แผน่ดิน : เงิน
รายได้ แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

รวม 1,526,000 1,100,000 2,626,000 100 1.5 : 1.1 
-  งบบุคลากร - - -  - 
-  งบดําเนินการ - - -  - 
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-  งบลงทุน 1,526,000 800,000 2,326,000 88.60 1.5 : 0.8 
-  งบอุดหนุน - 290,000 290,000 11.00 0 : 0.29 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 10,000 10,000 0.40 0 : 0.01 

 
 

• ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผ่นดิน 7,673,800 
-  4,851,830 งบประมาณเงินรายได้ 

รวมทั้งหมด 12,525,630 
สัดส่วนงบประมาณแผน่ดิน : เงินรายได้    

 
 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

-  งบบุคลากร - 230,330 230,330 
-  งบดําเนินการ 600,000 2,337,500 8,337,500 
-  งบลงทุน 350,000 1,294,000 1,644,000 
-  งบอุดหนุน 6,723,800 850,000 7,573,800 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 40,000 40,000 
-  งบสํารองจ่าย - 100,000 100,000 

7,673,800 4,851,830 12,525,630 รวมท้ังหมด 
 

 อาคารและสถานท่ี 
 
ชื่ออาคาร ปีที่เริ่ม

ใช ้
พื้นที่ใช้
สอย 

(ตาราง
เมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อาคารประหยัด

พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่)

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ที่ 
ชื่ออาคาร 

1 อาคารเรียนรวม 2542 6,376 ใช่  
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 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 
• พื้นที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 
1. พ้ืนที่แนวราบทั้งหมด  5,487,676.00 
2. พ้ืนที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  50,946.00 
3. พ้ืนที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับ

ผิวหน้าโดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยาง
มะตอย ฯลฯ  

24,740.25 

4. พ้ืนที่ภายในอาคารที่เป็น GreenArea  4,141.00 
5. พ้ืนที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 5,416,131.00 
• รถของคณะ จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 27.00 
2. รถจักรยานยนต์ 10.00 
3. รถจักรยาน 2,500.00 
 



บทที่ 2 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

2.1 สรุปผลการดําเนนิงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 
2.1.1 ความเป็นมาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเน่ือง) 2 ปี เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขระดับชุมชนของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและภูมิภาค 

ปีการศึกษา 2553 ได้ยุติการรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเน่ือง) 2 ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การ
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ .  2551 ซึ่งกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องยุติการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) และได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี) ดําเนินการจัดการเรียนการ ภายใต้การสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์และได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร (ทุกๆ 4 ปี)ในปีการศึกษา 2555  
       ในปีการศึกษา 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร ได้รับการอนุมัติจัดต้ังเป็นหน่วยงานระดับคณะ ในวันที่ 2พฤษภาคม 2556 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 1 สํานักงาน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข 
3) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว 
4) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
พร้อมกันน้ีได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2556 มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการทางด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1.2 ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมดจํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 
2.1.3 ด้านการวิจัย 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกดังน้ี 

1) การระบาดเชิงพ้ืนที่ของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อนํ้าดีในจังหวัดสกลนคร 
2) ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการปฏิบัติตัวในการเลิกบุหรี่ของเยาวชน

ในประเทศไทย : การวิเคราะห์อภิมาน 
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3) พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จังหวัดสกลนคร 
4) ความชุกและปัจจัยของการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในนิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนคร 
5) โครงการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 8: 2 ชุด

กิจกรรม DHS/PPA 
6) โครงการสถานการณ์การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในประเทศไทย 
7) โครงการผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการสาธารณสุข 
8) โครงการสถานการณ์การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กับการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายอําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
2.1.4 ด้านการบริการวิชาการ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ดําเนินโครงการบริการวิชาการดังน้ี 

1) โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้านสาธารณสุข เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
2) โครงการร่วมไตรภาคีเพ่ือการส่งเสริมการออกกําลังกายแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืนสําหรับประชาชน

ุขภาพเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
ตําบลแร่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

3) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส
2.1.5 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเด่นด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดังน้ี 
รือรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมี

กิจกรรม

ื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

” โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตําบลเชียงเครือ ได้แก่ 
โรงพยา

าร กองทุนขยะรีไซเคิลเพ่ือโลกสวยสําหรับนิสิตชุมนุมธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ือจะได้นําขยะทีได้รับ
บริจาคม

.1.6 ผลงานเด่นในรอบปี 

โครงการรักษ์โลก รักษ์ขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ห
ย่อยโดยมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 5 โครงการประกอบด้วย 
1) โครงการบอกเก้า เล่าสิบเร่ืองขยะสร้างเงิน 
2) โครงการแรงงานร่วมใจคัดแยกขยะลดมลพิษเพ
3) โครงการ ผ้าป่าขยะสามัคคี สร้างไมตรีวัดกับชุมชน 
4) โครงการ อ่ิมท้องสองเท่ากับกล่องนมมหัศจรรย์ 
5) โครงการทูตน้อย กล่องนมมหัศจรรย์ 
โครงการ “เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ
บาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เทศบาลตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อส

ม.)และสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีสุขภาวะต้นแบบ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตหาประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน ทั้งทางด้านอนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การทํางานเป็นทีมตามสายรหัสของ
นิสิต ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็น
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ดีในอนาคต ตลอดจนได้นําความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และบ้านเมือง 

โครงก
าขายและรายได้ที่นําขยะไปขายจะนําไปสมทบทุนสร้างระบบสุขาภิบาล ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน ค๊อกนิสไทย บ้านพรหมศรีธาตุ หมู่ที่ 9ตําบลแมดนาทุ่ม อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เน่ืองใน
วโรกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
 
2

1) โครงการกรุงไทยต้นกล้า 
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นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์จํานวน 5 ทีมได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวรอบชิง
ชนะเลิศ 40 ทีมสุดท้ายระดับประเทศจากจํานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 408 ทีมจาก 54 สถาบันโดยมี
ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 สุดท้ายจํานวน 2 ทีมได้แก่ 

- ทีมKU-KingKong “โครงการเชียงเครือน่าอยู่ น้อมนําสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง”  
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.พิเศษ.ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ ์

- ทีม KU-Win Indy “โครงการรักษ์โลก รักษข์ยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม”  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก 

2)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (การ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี) 

- การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โครงการส่งเข้าประกวดทั้งหมด 13 โครงการ จาก 4 สถาบัน 
ผ่านเข้ารอบรอบแรก 10 โครงการ ผลพิจารณาตัดสินรางวัล ได้รับ รางวัลชมเชย “โครงการ 
รักษ์โลก รักษ์ขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม”  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก 

3) โครงการกระทิงแดง U-project 
- โครงการ U-Project เป็นโครงการที่เน้นเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน โดย

ในปีการศึกษา 2556 มี 4 สาขาย่อย หน่ึงในน้ันคือสาขาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ส่งทีมเข้าประกวดและทํากิจกรรมร่วมกับทีมผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 
ทีม ณ จังหวัดปราจีนบุรี และมีการประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ได้รับรางวัล
รางวัลยอดเย่ียมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยมีอาจารย์นิติกร ภู่สุวรรณ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการได้รับเงินรางวัล สําหรับทีม 50,000 บาท และเงินรางวัลสําหรับสถาบัน 
10,000 บาท 

4) โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 4 สถาบัน “เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา” 

- โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ ดี 4 สถาบัน จัดขึ้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพดําเนินงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านสนับสนุนการ
เรียนการสอน  ภายใต้ช่ือผลงาน “เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ” 

 5) โครงการรากแก้ว 
- ตัวแทนทีมนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกนําเสนอผลงานของโครงการรากแก้ว 

ภายใต้ช่ือ "โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2556 

6) โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภูมิใจในการจัดโครงการ “เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ” โดย

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตําบลเชียงเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
เทศบาลตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่ บ้าน (อสม .)และ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีสุขภาวะต้นแบบ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตหาประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานจริงในชุมชน ทั้งทางด้านอนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การทํางาน
เป็นทีมตามสายรหัสของนิสิต ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง และฝึกตนเองให้
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 7) โครงการปัญญาชน คนทําความดี ประจําปี 2556 
- มูลนิธิเอสซีจีดําเนินโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากมายหลากหลายโครงการการ

ปลูกฝังจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน่ึงในโครงการท่ีมูลนิธิฯให้ความสําคัญโดยเฉพาะกลุ่ม
นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มช่วงวัยที่เหมาะสมท่ีจะพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ิงเพราะ
อยู่ในวัยที่กาลังเติบโตไปเป็นกาลังสําคัญของชาติในอนาคตและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์รวมทั้งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีโครงการเข้าร่วมทั้งหมด 317 
โครงการผลการประกวดโครงการ “ปัญญาชน...คนทําดี” ทีมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีอาจารย์อนันต์  
อิฟติคาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการ “สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมโอบอ้อมชีวิต ชุมชน
ร่วมคิดดูแลสุขภาพ” เข้ารอบ 20 ทีมระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพสาํหรับคณะวิชา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน 9 องค์ประกอบจํานวน 
32ตัวบ่งช้ี (มก. 1 ตัวบ่งช้ีสกอ.23 ตัวบ่งช้ีและสมศ. 8 ตัวบ่งช้ีไม่รวมตัวบ่งช้ี 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 3.79 อยู่ในระดับดีโดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ีมีผลการ
ประเมิน2.29 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงด้านกระบวนการจํานวน 19 ตัวบ่งช้ีมีผลการประเมิน 4.39 อยู่ในระดับดี
และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์จํานวน 9 ตัวบ่งช้ีมีผลการประเมิน 3.25 อยู่ในระดับพอใช้ 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.79ผล
ประเมินได้คณุภาพระดับรายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านรวม 33 ตัวบ่งชี้  
(คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
  

ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.75 3.59 4.57 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 4.93 5.00 3.19 4.09 การดําเนินงานระดับดี 
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องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 4.50 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.98 4.94 3.97 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

    

หมายเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 15 
  
 
 
 
สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย หมายเหตุ 
  

 ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
1.1 

8 ข้อ - - 7 x 4.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.1 

5ข้อ - - 6 / 4.00   

x 1.11  ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.2 

10 2 15 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก=13.33เม่ือเทียบค่า
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 
ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 

1.11) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

2.3 
30 0.00 15 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ี

ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ=0.00เม่ือเทียบค่า

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 

x 0.00  
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ คะแนน หมายเหตุ 
เป้าหมาย ประเมิน  

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ (/ = (เกณฑ์ 
(%หรือสัดส่วน) บรรลุ ,  สกอ.) 

x = ไม่
บรรลุ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.4 

5ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.5 

5ข้อ - - 7 / 5.00   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.6 

7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.7 

5ข้อ - - 5 x 4.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
2.8 

5 ข้อ - - 3 
 

x 3.00  
 

ตัวบ่งชี้
สมศ.  
ท่ี ๑ 

- - -  - -  

ตัวบ่งชี้
สมศ.  
ท่ี ๒ 

- - -  - -  

ตัวบ่งชี้
สมศ.  
ท่ี ๓ 

- - -  - -  

ตัวบ่งชี้
สมศ.  
ท่ี ๔ 

- - -  - -  

/ 2.00   ตัวบ่งชี้
สมศ. ท่ี 
๑๔ 

1 คะแนน 36.00 15.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์
ประจําเท่ากับ36.00/จํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมดเท่ากับ 
15.00 ) เท่ากับ 2.40เม่ือเทียบ
ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 

เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนน
จึงเท่ากับ 2.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3.1 

7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ข้อ - - 6 / 5.00   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ คะแนน หมายเหตุ 
เป้าหมาย ประเมิน  

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ (/ = (เกณฑ์ 
(%หรือสัดส่วน) บรรลุ ,  สกอ.) 

x = ไม่
บรรลุ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
3.3 

5ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4.1 

7ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้ท่ี 
4.2 

6 ข้อ - - 3 x 2.00  

x 3.03   ตัวบ่งชี้ท่ี 
4.3 

150,000 998,840 11.00 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน = 998,840/
จํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจํา=
11.00)=90,803.64บาทเม่ือเทียบ

ค่าคะแนนเต็ม  

บาท/คน 

5 = 150,000.00 บาท ดังน้ัน
คะแนนท่ีได้ 
เท่ากับ3.027) 

/ 4.58   ตัวบ่งชี้
สมศ.  

15 2.75 15.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เท่ากับ 2.75/จํานวน
อาจารย์และนักวิจัยประจํา

ท้ังหมดเท่ากับ 15.00) = ร้อยละ
18.333เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนนดังนั้นคะแนน

เท่ากับ 4.583 

ท่ี ๕ 

x 1.67   ตัวบ่งชี้
สมศ.  

15 1.00 15.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้

ประโยชน์=1.00/จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําคณะ
เกษตร =15.0)= ร้อยละ 6.667
เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 
คะแนนจึงมีค่าเท่ากับ 1.667 

ท่ี ๖ 

ตัวบ่งชี้
สมศ.  

1 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน
วิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
0.0/จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมด = 15.0)= 
ร้อยละ0.0เม่ือเทียบค่าร้อยละ 10 
เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 

ท่ี ๗ 

x 0.00   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ คะแนน หมายเหตุ 
เป้าหมาย ประเมิน  

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ (/ = (เกณฑ์ 
(%หรือสัดส่วน) บรรลุ ,  สกอ.) 

x = ไม่
บรรลุ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5.1 

5 ข้อ - - 4 x 4.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
5.2 

5 ข้อ - - 5 / 5.00 
 

  

/ 5.00   ตัวบ่งชี้
สมศ.  

10 2.00 3.00 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการที่
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย=2.00/

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการทั้งหมด =3.00)=มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 66.667เม่ือเทียบ
ค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน

จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

ท่ี ๘ 

ตัวบ่งชี้
สมศ.  

4ข้อ - - 4 / 4.00   

ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

6.1 
5 ข้อ - - 4 x 4.00  

ตัวบ่งชี้
สมศ.  

4ข้อ - - 4 / 4.00   

ท่ี ๑๐ 
5 ข้อ - - 5 / 5.00   ตัวบ่งชี้

สมศ.  
ท่ี ๑๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
7.1 

7 ข้อ - - 6 x 4.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
7.2 

5 ข้อ - - 4 x 4.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี 
7.3 

5ข้อ - - 5 / 5.00   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
7.4 

5ข้อ - - 6 / 5.00   
 

ตัวบ่งชี้
สมศ.  
ท่ี ๑๓ 

- - - - / -  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5ข้อ - - 7 / 5.00   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
9.1 

9 ข้อ - - 8 x 4.00  

ตัวบ่งชี้
สมศ.  
ท่ี ๑๕ 

3.5 
คะแนน 

0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น

สังกัด) 

/ 3.96  

 



บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนนิงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จั ด ก า ร ด้ าน ต่ า ง ๆ  และมุ ม มอ งต ามม าต ร ฐ านสถ า บั น อุ ดมศึ กษ า  โ ด ยมี ตั ว บ่ ง ช้ื ที่ กํ า หนดขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 19 ตัวบ่งช้ี รวมท้ังหมด 43 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 
ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน 
ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมาย
ของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 
23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี รวมท้ังหมด 32 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ... ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
  

ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.75 3.59 4.57 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 4.93 5.00 3.19 4.09 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 4.50 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.98 4.94 3.97 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

    

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะฯ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 คือ การผลติบัณฑิต โดยเฉพาะเรื่องคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอก เพ่ือรองรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก และการเพ่ิมสัดส่วนจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา ให้มากกว่าร้อยละ 30 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า คณะฯ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 คือ การวิจัย โดยเฉพาะเรื่องงานวิจัย, งานสร้างสรรค์ทีตี่พิมพ์หรือเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และบทความทางวิชาการให้มากขึ้น 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คณะฯ ยังต้องพัฒนาผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 คือ การบริการวิชาการสังคม โดยเฉพาะเรื่อง การบริการวิชาการมี
การดําเนินตามวงจรคุณภาพ (PDCA)โดยนําผลการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน, งานวิจัยและองค์กรภายนอกสามารถนําความรู้มาดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คณะฯ ยังต้องพัฒนาผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 คือ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องบูรณา
การกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยก่อให้เกิดประโยชน์และได้รับการยกย่องระดับชาติ/
นานาชาติ 

การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หาก
พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.2 
ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
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0.00<=1.50  I P O รวม การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข 4.98 4.89 4.23 4.73 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 3.19 3.92 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

4.98 4.94 3.97 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

    

  

คณะสาธารณสุขศาสตร์พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐาน
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า 

- มาตรฐานที่ 2 ก คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
- มาตรฐานที่ 2 ข คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.73การดําเนินงานระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 3.92การดําเนินงานระดับดี  
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน 
และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 
4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ... ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 
ตารางที่ 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00<=1.50I P O รวม  การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 5.00 4.67 4.89 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 5.00 4.92 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.ด้านการเงิน 4.93 5.00 - 4.97 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

5.00 5.00 2.94 3.97 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมุมมอง 

4.98 4.94 3.97 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

    การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 

สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังน้ี 
1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย  4.89 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย  4.92 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3. ด้านการเงิน พบว่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย  4.97การดําเนินงานระดับดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย  3.97 การดําเนินงาน

ระดับดี 
 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
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ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00<=1.50I P O รวม 

 
การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

- - -  -  

 (1)ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ด้านวิชาการ 5.00 4.67 2.17 4.36 การดําเนินงานระดับดี 

 (3)ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4)ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1 

5.00 4.91 2.17 4.74 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- - -  -   

 (1)ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (2)ด้านการวิจัย 4.93 5.00 3.19 4.09 การดําเนินงานระดับดี 

 (3)ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 4.50 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 (4)ด้านการทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 2 

4.93 5.00 4.20 4.62 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

4.98 4.94 3.97 4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

    

  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 

สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังน้ี 
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1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ พบว่า คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
- ด้านวิชาการ พบว่า คะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.36 การดําเนินงานระดับดี 
- ด้านการเงิน พบว่า คะแนนการประเมินเฉลีย่ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
- ด้านการวิจัย พบว่า คะแนนการประเมินเฉลี่ย4.09 การดําเนินงานระดับดี 
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.75 การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 
- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5.00 การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ยังไม่ครบถ้วนทุกตัวบ่งช้ี 
2. ควรรายงานให้ครบทุกตัวบ่งช้ี 
3. จัดทําแบบฟอร์มมาตรฐานในการรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลที่ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. คณะมีการดําเนินการสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. ทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 
3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชา และนํา

ผลการประเมินมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร 
4. วิชาชีพมีความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
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5. บุคลาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ความสําคัญและทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

6. มีการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดการ
เรียนการสอนปฏิบัติการ มีการกําหนดจํานวนนิสิตต่อหมู่ปฏิบัติการ เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าถึงเน้ือหา
ความรู้ อุปกรณ์ ได้ง่ายและเท่าเทียมกัน 

7. มีรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ของนิสิต 
  

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตมากที่สุด 
2. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3. ส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้จากการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติต่อไป 
  
 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. สนับสนุนให้บุคลาการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก 
2. สนับสนุนระบบและกลไกให้คณาจารย์ได้ตําแหน่งทางวิชาการ โดยผลิตตํารา เอกสารประกอบการ

สอน และงานวิจัย 
3. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในด้านการทําวิจัยของหลักสูตร 
4. สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อนิสิตด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
5. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง

สถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ 
6. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม จากหน่วยงาน

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. มีการควบคุณคุณภาพการเรียนการสอนโดยจํากัดจํานวนนิสิตต่อกลุ่มบรรยายและปฏิบัติการ 
2. อาจารย์ผู้สอนทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนิสิต 
3. มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิชาการและการผลิตบัณฑิตโดยเช่ือมโยงกับผู้เก่ียวข้องทั้งจาก

กรรมการวิชาการ กรรมการหลักสูตร และกรรมการคณะฯ อย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 
4. การจัดการเรียนสอน สามารถบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะเรียนรู้และการ

ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง รวมท้ังก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  จุดแข็ง 

1.  คณะมีระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตทั้งนิสิตภาคปกติและภาค
พิเศษ และมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับอาจารย์ภายใน
คณะ เพ่ือร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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2. คณะมีการจัดบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง เช่น website, 
facebook, ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ 

3. คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นิสิตทํากิจกรรมท่ีหลากหลายตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและส่งเสริมการทํากิจกรรมท่ีนําความรู้ด้านประกันคุณภาพร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง 

จุดที่ควรพัฒนา 
นําผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมกรพัฒนานิสิตและการวิเคราะห์ไปใช้การวางแผนการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน มีความกระตือรือร้นในการทําวิจัย รวมท้ังอายุงานที่อยู่ในช่วงต้อง
ทําผลงานวิชาการ ดังน้ันจึงคาดว่าผลงานวิจัยจะต้องออกมาหลายช้ินต่อปี 

2. สภาพชุมชนท้องถิ่นเอ้ือต่อการสร้างประเด็นในการทําวิจัยในเร่ืองของสุขภาพ 
3.  คณะมีความสัมพันธ์อันดีกับภาคส่วนท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เทศบาล, องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
4. บริบทในเชิงพ้ืนที่ใกล้กับประเทศพ้ืนบ้าน เหมาะสมในเชิงประเด็นงานวิจัย 
5. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน สวพ. มก. ฉกส. ที่สนับสนุน และเป็นพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัย 
6. คณะมีหน่วยงานภายนอกท่ีมีศักยภาพในการทําความร่วมมือด้านวิจัยในอนาคต เช่น -สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา (ศวส.) 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนทุนเพ่ือการทําวิจัยของบุคลากร 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
3. สนับสนุนการทํางานวิจัยในหัวข้อที่ตอบสนองสภาพชุมชนท้องถ่ิน และปัญหาสุขภาพของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. สนับสนุนการทําวิจัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก (แหล่งทุน และหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาค) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์มีภาระงานในด้านการสอนมาก มีเวลาในการทําวิจัยจํากัด 
2. เงินทุนภายในเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของคณะมีไม่เพียงพอ 
3. ครุภัณฑ์ในการทําวิจัยไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สนับสนุน และส่งเสริมระบบผู้ช่วยวิจัย 
2. สนับสนุนการหาแหล่งทุนภายนอกให้มากย่ิงขึ้น 
3. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการทําวิจัยร่วมกัน 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. คณาจารย์นําปัญหาในชุมชนมาสู่การเรียนการสอน และมีผลงานวิจัย 
2. กระบวนการเรียนการสอนของคณะสอนให้นิสิตต้ังแต่ระดับปริญญาตรีสามารถทําวิจัยเอง และ

เป็นผู้ช่วยวิจัยของคณาจารย์ได้ 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   จุดแข็ง 

1. บุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์มีศักยภาพในการทําบริการวิชาการ 
2. มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในเขตชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการสร้างประเด็นสําหรับการทําบริการ

วิชาการ 
3. คณะฯ มีเครือข่ายการทําบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
4. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ของบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์เกษตรเพ่ือดําเนินการบริการ

วิชาการในพ้ืนที่ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. จัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะทําโครงการบริการวิชาการ 
2. ค้นหาประเด็น หรือความต้องการของท้องถ่ินให้คณาจารย์ภายในคณะทราบ เพ่ือจะจัดบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
3. มีการส่งเสริมงานบริการวิชาการกับเครือข่าย 
4. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการ 
5. จัดระบบความเช่ียวชาญของคณาจารย์ภายในคณะเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการบริการ

วิชาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์มีภาระงานการสอนมาก มีเวลาทําบริการวิชาการจํากัด 
2. การบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัยยังไม่ชัดเจน 
3. การเผยเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชนจะต้องเข้าถึงได้ง่ายกว่าในปัจจุบันซึ่งมีเฉพาะใน

เว็บไซต์ โดยอาจทําเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของคณะ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการทําบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัย และการเรียนการ

สอนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส่งเสริมให้นิสิตในคณะฯ มีส่วนช่วยในด้านการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง เช่น 

การกระจายเสียงในหมู่บ้าน 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
1. คณะมีความพร้อมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงาน 
2. การบริการวิชาการของคณะสอดคล้องกับนโยบายของ สกว. (การวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่) 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   จุดแข็ง 

1. คณะมีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและนิสิต 

2. คณะมีการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิตและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเห็นความสําคัญของการบูรณการวิชาชีพ
สาธารณสุขเข้ากับวิถีชุมชน 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
   จุดแข็ง 
   คณะกรรมการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศที่ดี มีการทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ 
   จุดที่ควรพัฒนา 

1. กระบวนการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายลงสู่ระดับบุคคลยังไม่เป็นระบบชัดเจน 
2. ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก 
3. คณะยังไม่มีระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 
4. คณะยังไม่มีระบบการประเมินความสําเร็จของการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
   จุดแข็ง 

1. มีการรายงานสถานะการเงินต่อผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน 
2. มีการนําเสนอสถานะทางการใช้เงินในที่ประชุมกรรมการประจํา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดทําระบบสารสนเทศหรือการวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลหรือการ
ตัดสินใจ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารการเงินภายในคณะ ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เน่ืองจากเป็นคณะใหม่ จึงทําให้ต้องมีการ

ปรับแผนการใช้เงินอยู่บ่อยคร้ัง 
2. นําผลการวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณมาวางแผนและปรับแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   จุดแข็ง 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่สอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
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   แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   จัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านประกันคุณภาพ โดยการจัดศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ร่วมเครือข่าย
กับทางคณะฯ 
   จุดที่ควรพัฒนา 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นองค์กรพ่ึงเร่ิมต้นพัฒนางานด้านต่างๆ จึงสามารถวางรากฐานงานประกัน
คุณภาพหรือแนวทางปฏิบัติทีดี ให้เกิดภายในคณะ 
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บทท่ี 4 
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
 
4.1 บทสรุปสาํหรับผู้บรหิาร (Executive Summary) 

รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ          
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 
พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์จํานวน 3 คน บุคลากรจํานวน 3 คน 
นิสิตจํานวน 6 คน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจํานวน 4 คน กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 32 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.79 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ รวม 37 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 2 2.04 4.50 2.50 3.23 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 3.03 3.50 2.08 2.71 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 5 - 4.50 4.50 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 6 - 4.00 4.50 4.33 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 7 - 4.50 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.29 4.39 3.25 3.79 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับต้อง
ปรับปรุง 

การดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

    

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 
 จุดแข็ง 
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1.บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ มีมุ่งม่ันและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา 
2.คณะมีแนวปฏิบัติที่ดี  ได้แก่โครงการเชียงเครือสุขภาวะ ซึ่งเป็นโครงการที่ทําให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2.ควรมีการนําแนวทางปฏิบัติที่ดีไปขยายสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1.คณะมีการจัดทําแผนยังไมค่รอบคลุมทุกมิติ 
2.โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร ยังไม่สอดคล้องกับภาระงานกับจํานวนนิสิต 
3.การสื่อสารภายในองค์กรยังไม่คลอบคลมุและทั่วถึง ทําใหเ้กิดความซ้ําซอ้นในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.คณะควรมีการจัดทําแผนให้ครอบคลุมทกุมิติ 
2.ควรมีการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
3.เพ่ิมช่องทางส่ือสารภายในองค์กรให้คลอบคลุมและทั่วถึง  

 2นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่ 
 -  

4.2 รายนามคณะกรรมประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบปีการศกึษา 2556 
 1. ประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต  แจ้งบํารุง 
  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. รองประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ 
  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
 3. กรรมการ อาจารย์จินตนา  ต๊ะย่วน 
  สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
 4. กรรมการและเลขานุการ นางสาวมโนรม  มาลัยกรอง 
  สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
 5. ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวเกศินี  พิลาภ 
  สังกัดสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.3 สรปุข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 
ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลการดําเนินงานครบท้ัง 4 พันธกิจ โดยพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี ส่วนการดําเนินงานด้านการวิจัยอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งต้องเร่ง
พัฒนาและปรับปรุงให้การดําเนินงานมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในปีถัดไป 
ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 เน่ืองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นปีแรก ในรอบปีการศึกษา 
2556 จึงยังไม่มีผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2555   
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยคร้ังน้ี รอบปี
การศึกษา 2556 ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เป็นคร้ังแรก 
 
4.4 วิธีการประเมิน 
 6แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
  กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
 

  กําหนดการประเมินฯ 
 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารบริหาร  

- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สาํคัญ ดังน้ี 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
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4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์   
  เวลา 13.00 – 13.45 น.  กลุ่มที ่1 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร)  
  เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละช้ันปี  
   เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มที ่3 กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง   
  เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุ่มที ่4 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมนนทร ี
เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

- เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะ 
- ผู้บริหารและบุคลากรของคณะแสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 

  วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 
พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
 
  เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

 
คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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4.5 ผลการประเมิน 
4.5.1 ผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 32 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสาธารณสุขศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังน้ี 
 
 
 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 1.1 

8 ข้อ - - 7 x 4.00 ในเกณฑ์ข้อท่ี 8 คณะยังไม่มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ี
2557 เป็นของคณะเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.1 

5 ข้อ - - 6 / 4.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.2 

10 2 15 (ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจําท่ีมี

คุณวุฒิ 
ปริญญาเอก=13.33 
เม่ือเทียบค่าร้อยละ

ของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5= ร้อยละ 60 

ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ี
ได้เท่ากับ 1.11) 

x 1.11 เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มี
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
รอบปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้เป็น
ครั้งแรก จึงต้องเลือกแนวทางการ
ประเมิน แนวทางท่ี 1 คือค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.3 

30 0.00 15 (ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจําท่ีดํารง

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ=0.00 
เม่ือเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5= 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีได้

เท่ากับ 0.0) 
 

x 0.00 คณะฯ ยังไม่มีอาจารย์ประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ *ท้ังนี้ไม่
นับตําแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์(พิเศษ) 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.4 

5 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.5 

5 ข้อ - - 7 / 5.00   
 
 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.6 

7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.7 

5 ข้อ - - 5 x 4.00 เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมข้อท่ี 7 ไม่
พบหลักฐานแสดงการพัฒนาทักษะ
นิสิตในการจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.8 

5 ข้อ - - 3 x 3.00 ไม่พบหลักฐานแสดงผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อท่ี 4 และ 
5 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๑ 

- 0.00 0.00 (จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี) 

- - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๒ 

- 0.00 0.00 (คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และ

เอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๓ 

- 0.00 0.00 (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ

ปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่) 

- - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๔ 

- 0.00 0.00 (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่) 

- - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ท่ี 
๑๔ 

1 คะแนน 36.00 15.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของอาจารย์ประจํา

เท่ากับ 36.00/จํานวน
อาจารย์ประจํา
ท้ังหมดเท่ากับ 

15.00 ) เท่ากับ 2.40 
เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพ
อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 

5 คะแนน ดังน้ัน
คะแนนจึงเท่ากับ 

2.00 

/ 2.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 3.1 

7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 3.2 

6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 3.3 

5 ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.1 

7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.2 

6 ข้อ - - 3 x 2.00 คณะมีการดําเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไปข้อท่ี 1 และ 4 และ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมข้อท่ี 6 ส่งผลให้ผลการ
ประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.3 

150,000 
บาท/คน 

998,840 11.00 (จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ

สร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน 
= 998,840/จํานวน

x 3.03   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

5 = 150,000.00 
บาท ดังน้ันคะแนนท่ี

ได้ 
เท่ากับ 3.027) 

 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๕ 

15 2.75 15.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ 

2.75/จํานวนอาจารย์
และนักวิจัยประจํา

ท้ังหมดเท่ากับ 15.00) 
= ร้อยละ18.333 เม่ือ
เทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน  

ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 
4.583 

/ 4.58   

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๖ 

15 1.00 15.00 (ผลรวมของจํานวน
งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์=1.00/

จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

คณะเกษตร =15.0)= 
ร้อยละ 6.667 เม่ือ
เทียบค่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน  จึง
มีค่าเท่ากับ 1.667 

 

x 1.67   

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๗ 

1 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของผลงานวิชาการท่ี
ได้รับรองคุณภาพ = 
0.0/จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย

x 0.00   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.1 

5 ข้อ - - 4 x 4.00 เกณฑ์ข้อท่ี 1 ไม่พบระบบและ
กลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.2 

5 ข้อ - - 5 / 5.00 
 

  

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๘ 

10 2.00 3.00 (ผลรวมของจํานวน
โครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการ ท่ี
นํามาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=

2.00/จํานวน
โครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ

ท้ังหมด =3.00)=มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 

66.667 เม่ือเทียบค่า
ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 

คะแนน  จึงมีค่า
เท่ากับ 5.000 

/ 5.00   

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๙ 

4 ข้อ - - 4 / 4.00   

ตัวบ่งชี้
ท่ี 6.1 

5 ข้อ - - 4 x 4.00 เกณฑ์ข้อท่ี 1 ไม่พบระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ท่ีชัดเจน 
 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๑๐ 

4 ข้อ - - 4 / 4.00   

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๑๑ 

5 ข้อ - - 5 / 5.00   
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.1 

7 ข้อ - - 6 x 4.00 เกณฑ์ข้อท่ี 1 ไม่พบการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ล่วงหน้าของคณะกรรม- 
การประจําคณะ 
 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.2 

5 ข้อ - - 4 x 4.00 เกณฑ์ข้อท่ี 5 ไม่พบหลักฐานของ
คณะในการนําความรู้ท่ีได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา
(ซ่ึงดําเนินงานภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) 
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.3 

 

5 ข้อ - - 5 / 5.00   
 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.4 

5 ข้อ - - 6 / 5.00   
 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๑๓ 

- - - - / - รายงานข้อมูลแต่ไม่นําคะแนนมา
พิจารณา 
 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.1 

5 ข้อ - - 7 / 5.00   
 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 9.1 

9 ข้อ - - 8 x 4.00 เกณฑ์ข้อท่ี 5 คณะนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(จากเดิมตรวจประเมินในระดับ
สาขาวิชา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์)มาปรับปรุง
การทํางาน และพัฒนาผลการ
ดําเนินงานไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.  
ท่ี ๑๕ 

3.5 
คะแนน 

0.00 0.00 (ผลรวมคะแนน
ประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด) 

/ 3.96 รายงานข้อมูลแต่ไม่นําคะแนนมา
พิจารณา 



 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                  หน้า  173 

 

4.5.2 จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง จดที่ควรพัฒนา/ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบคณุภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00     
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง (ไม่มี) 
 
  แนวทางเสริม (ไม่มี) 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากแยกจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 
  ข้อเสนอแนะ 
 1.คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องมีการถ่ายทอดแผนนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะ 
 
 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 

 
ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.23 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 
 1.บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงาน และตั้งใจเป็นอย่างมาก 

 

   
แนวทางเสริม 

 1.บุคลากรควรมีการวางแผนในการพัฒนาตนเอง อาทิ การศึกษาต่อ การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.การดํารงตําแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับตํ่า 
 2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ยังมีจํานวนน้อย 
 3.ค่า FTES ต่อ อาจารย์ มีค่าสูง 
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  ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการวางแผนเป็นรายบุคคลและมีการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ไปสู่ตําแหน่งวิชาการโดยเร็ว 
 2.คณะควรมีการจัดสรรทุนหรือวางแผนการสร้างทุนเพ่ิมเติม (เงินรายได้) จากทุนส่วนกลาง เพ่ือ
สนับสนุนการไปศึกษาต่อของอาจารย์จากคณะ 
 3.ควรพิจารณา ค่า FTES ต่อ อาจารย์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปี 2558 
 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
 

ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
 

ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 
 1.ความใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นอย่างมาก 
 

  แนวทางเสริม 
 1.การฝึกทักษะด้านวิชาชีพ ยังมีความต้องการสูงจากนิสิต  ซึ่งควรเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
กับวิชาชีพให้มากย่ิงข้ึน 

 

 จุดที่ควรพัฒนา (ไม่มี) 
 

  ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
 
ข้อสังเกต (ไม่มี) 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี พบว่า      
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.88 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 



 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                  หน้า  175 

 

 จุดแข็ง 
 1.มีบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา 
 2.มีการเผยแพร่งานวิจัยจํานวนมากพอสมควร (11 เร่ือง) 

 
  แนวทางเสริม 
 1.คณะควรมีระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการทําวิจัยให้กับบุคลากรให้กับสายวิชาการทุกคน 
 2.ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้เผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบอ่ืน เช่น การเขียนบทความวิจัย 
 3.คณะควรมีงบประมาณที่สนับสนุนเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการไปนําเสนอ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.งานวิจัยของบุคลากรยังไม่กระจายเท่าที่ควรไปยังบุคลากรทุกคนในคณะ 
 2.ไม่พบระบบกลไก การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจง่าย 
 3.ไม่พบงานวิชาการของบุคลากรในคณะ 

 

  ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรในคณะทําวิจัยทุกคน โดยอาจทําเป็นกลุ่มหรือวิจัยเด่ียว 
 2.ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงคอยดูแลนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 3.ควรมีระบบและกลไกลการจัดการความรู้งานวิจัยให้เป็นความรู้ที่ ง่ายต่อการเข้าใจ และมีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 4.คณะควรมีนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตําราหรือบทความวิชาการ พร้อม
ทั้งการสนับสนุนการตีพิมพ์ 
 5.มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านวิจัย การเขียนตํารา การเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการแก่
บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
 

ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 
 1.มีโครงการท่ีสามารถใช้บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ด้าน คือ การเรียนการสอน      
การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
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 แนวทางเสริม 
 1.ควรมีการดําเนินการจัดทํากระบวนการจัดการความรู้ด้านการบูรณาการทั้ง 4 พันธกิจ เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถนําไปประยุกต์ได้ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ไม่พบระบบและกลไกในการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
 

  ข้อเสนอแนะ 
 1.คณะควรสร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการ และมีแผนการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.โครงการเชียงเครือสุขภาวะ 
 

ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง (ไม่มี) 

 
  แนวทางเสริม (ไม่มี) 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ไม่พบแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะที่ชัดเจน 

 
  ข้อเสนอแนะ 
 1.คณะควรพัฒนาแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนดังกล่าวควรแสดงความชัดเจนใน
การบูรณาการกับการเรียน การสอน และกิจกรรมนิสิต 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
 

ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4     
ตัวบ่งช้ี พบว่า พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ   
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 
 1.ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทํางาน ภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากร 

 
  แนวทางเสริม 
 1.ผู้บริหารควรเน้นยํ้าเป้าหมายและแผนการดําเนินงานของคณะให้บุคลากรทุกระดับรับทราบอย่าง
สม่ําเสมอ 

 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.คณะกรรมการประจําคณะขาดการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 

  ข้อเสนอแนะ 
 1.คณะควรหาแนวทางจัดทําแบบประเมินตนเอง ประมวลผล และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 2.ควรมีการวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ของคณะ รวมท้ังมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
 

ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 

 
 จุดแข็ง (ไม่มี) 

 

  แนวทางเสริม (ไม่มี) 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.มีงบประมาณในการบริหารจัดการ จากค่าหน่วยกิตเพียงแหล่งเดียว ทําให้มีงบประมาณจํากัดในการ
บริหารจัดการ 

 

  ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรสร้างระบบหรือกลไกในการแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน 
 2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากแยกการบริหารจัดการจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารด้านการเงินของคณะเอง 
 3.ควรมีการวิเคราะห์ค่าจ่ายต่อหัวนิสิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
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ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 
 1.มีการดําเนินงานด้านประคุณภาพครบถ้วน 

 
  แนวทางเสริม 
 1.ควรมีการเสริมสร้างตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพที่สอดคล้องหรือวัดผลเอกลักษณ์ของคณะ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.ระบบการจัดการเอกสารที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายในไม่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 

 
  ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการวางแผนการจัดการระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (ไม่มี) 
 

ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
4.5.3 ผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แล้ว พบว่า    
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.79 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ
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I P O รวม 0.00<=1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

  
มาตรฐานที่ 1 - - 3.00 3.00 การดําเนินงานระดับ

พอใช้ 
  

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.57 - 4.57 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

  

มาตรฐานที่ 2 ข 2.29 4.56 4.00 3.90 การดําเนินงานระดับดี   

มาตรฐานที่ 3 - 3.00 2.08 2.45 การดําเนินงานระดับ
ต้องปรับปรุง 

  

เฉลี่ยภาพรวม 2.29 4.39 3.25 3.79 การดําเนินงานระดับดี   

ผลการประเมนิ การดําเนินงาน
ระดับ 

ต้องปรับปรุง 

การดําเนินงาน
ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

     

 

  
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังน้ี  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ควรพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
และพัฒนากิจกรรมพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนมากย่ิงขึ้น  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย
4.16 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา       
มีคะแนนเฉล่ีย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 
ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.45 ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง สะท้อนให้เห็นว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังมี
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไม่มากเท่าที่ควร จึงควรมีนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น
ตําราหรือบทความวิชาการ พร้อมทั้งการสนับสนุนการตีพิมพ์ให้มากข้ึน 
4.5.4 ผลการประเมินคณุภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมิน
ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.79 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
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มุมมองด้านการ
บริหารจดัการ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ
I P O รวม 0.00<=1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

  
ด้านนิสิตและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.67 4.00 4.44 การดําเนินงานระดับดี   

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.44 4.50 4.50 การดําเนินงานระดับดี   

ด้านการเงิน 3.03 5.00 - 4.02 การดําเนินงานระดับดี   

ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

0.56 3.00 2.06 1.92 การดําเนินงานระดับ 
ต้องปรับปรุง 

  

เฉลี่ยภาพรวม 2.29 4.39 3.25 3.79 การดําเนินงานระดับดี   

ผลการประเมนิ การดําเนินงาน
ระดับ 

ต้องปรับปรุง 

การดําเนินงาน
ระดับดี 

การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

     

  
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังน้ี  
- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพ

ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนจากการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรภายนอก การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วน มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับ    
ดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีกระบวนการการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร การพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรเป็นไปอย่างดี มีการจัดบริการสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนครบถ้วน 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี โปร่งใส และมุ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดี 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 1.92       
ได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง สะท้อนให้เห็นว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ควรหาแนวทางเพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่มี
คุณภาพในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ค่อนข้างมาก รวมท้ังควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเร่งพัฒนาคุณวุฒิ
อาจารย์ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมมากขึ้น 
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4.5.5 ผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.79 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
 



ตารางที่ 5  สรปุผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

  
หมายเหตุ 

I P O รวม 0.00<=1.50 การดําเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 2.04 4.50 2.00 3.79 การดําเนินงานระดับดี   

1.ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

2.ด้านวิชาการ 0.56 4.67 2.00 2.85 การดําเนินงานระดับพอใช้  

3.ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

4.ด้านการบริหารจัดการ - 4.33 - 4.33 การดําเนินงานระดับดี  

มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 3.03 4.25 3.41 3.78 การดําเนินงานระดับดี  

1.ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.67 3.00 4.25 การดําเนินงานระดับดี   

2.ด้านการวิจัย 3.03 3.50 2.08 2.71 การดําเนินงานระดับพอใช้   

3.ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 4.50 4.50 4.50 การดําเนินงานระดับดี   

4.ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 4.50 4.33 การดําเนินงานระดับดี  

เฉลี่ยภาพรวม 2.29 4.39 3.25 3.79 การดําเนินงานระดับดี   

การดําเนินงานระดับ
พอใช ้

การดําเนินงาน
ระดับ 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดี 

ต้องปรับปรุง
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพ  

ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 
5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉล่ีย 2.85 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
เฉลี่ย4.33 สะท้อนให้เห็นว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาครบตาม
มาตรฐานทั้ง 4 ด้าน แต่ควรมีการพัฒนาในด้านวิชาการให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น เช่น การเพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่มีคุณภาพ
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ รวมทั้งควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเร่งพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมมากขึ้น 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.25 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 2.71 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 สะท้อนให้เห็นว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาครบตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน โดยควรเร่งพัฒนาและปรับปรุงในด้าน
การวิจัยโดยกําหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นตําราหรือบทความวิชาการ พร้อมทั้ง
การสนับสนุนการตีพิมพ์ให้มากข้ึน เพ่ือให้การดําเนินงานมีรูปธรรมชัดเจนและมีผลการดําเนินงานในระดับที่ดี
ย่ิงขึ้น  
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 
องค์ประกอบท่ี  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 หรือ 
7 ข้อ  

มีการดําเนินการ 8 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ประจําปีให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน โดย
จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาและกําหนดกลยุทธ์  ตลอดจนกําหนดกรอบทิศ
ทางการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสูก่าร
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 5 ด้าน ของ
คณะฯ โดยยึดกระบวนการดําเนินวางแผน  การ
ถ่ายทอดแผน การนําแผนลงสู่การปฏิบัติ การควบคุม
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว้ 
รวมท้ังทบทวน ปรับปรุง การดําเนินงาน ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทของคณะฯ และร่วมพิจาณา
กับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยงาน
นโยบายและแผนของคณะฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและ
ภายนอก รวมท้ังภาพในอนาคตที่คณะมุ่งจะ
เป็น  จากนั้น ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพการณ์ปัจจบุัน โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯและทบทวนร่วมกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
2556  โดยมีการเชื่อมโยงกับแผนมหาวิทยาลัย และ
วิทยาเขต  

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554)  

  - แผนยุทธศาสตร์ 10 
ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์
(2556-2565)และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (พ.ศ.2555-2558) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
  -  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2553-2555 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 
  - แผนยุทธศาสตร์ 
มก.ฉกส. (พ.ศ.2555-
2558) (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งท่ี1)  

2 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  จากผลการประชุมโครงการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2556 ในวันพุธท่ี 15 
พฤษภาคม 2556 คณะฯนําผลการจัดทําโครงการ เข้า
ในท่ีประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ   - รายงานการประชุม
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  - รายงานการประชุม
โครงการประชุม
บุคลากร ในวันท่ี 7 
มิถนุายน 2556 

3 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  

หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ได้นําแผน
กลยุทธ์ไปวางแผนปฏิบัติการประจําป ีโดยส่งข้อมูล
กลับมาท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในขณะนั้น เพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการในภาพรวมของคณะ และนําไปสู่
การจัดทําคําของบประมาณประจําปี 2556  ซ่ึงยืนยัน
ความเป็นระบบและความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอน
ภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

  - แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี Action plan 
ประจําปี 2556 
  - ตารางแสดงความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รวม กลยุทธ์ พันธกิจ 
และกิจกรรมโครงการ
งบประจําปี 2556  
และ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจําปีพ.ศ.
2556-2557 

4 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจํา ปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือกํากับ ติดตาม
ความสําเร็จในภาพรวมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ซ่ึงในขณะนั้นอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  

 - บันทึกข้อความ ศธ 
0513.40301/ว1396 
เรื่อง ขอให้ระบุค่า
เป้าหมายแผนการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ ปี 2555-2558 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
และ มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 3 พันธกิจ 
ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงในส่วนของพันธกิจ ด้าน

เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  
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 - รายงานสถานภาพ
การเงินแต่ละหมวด
รายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2556       
 - แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี Action plan 
ประจําปี 2556 
 - ตารางแสดงความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
รวม กลยุทธ์ พันธกิจ 
และกิจกรรมโครงการ
งบประจําปี 2556 

6 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 โดยกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตามสาขาวิชาและฝ่ายงาน
ต่างๆ ด้วยการทําบันทึกข้อความให้สาขาวิชาและฝ่าย
งานต่างๆรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2556 ในรอบ 6 เดือน โดยผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2556  และ ใน
รอบ 12 เดือน โดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2556  เพ่ือพิจารณาว่าท้ังผล
การดําเนินงานของคณะฯ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนการใช้จ่าย ประจําปีงบประมาณ 
2556  ว่ามีผลการดําเนินงานบรรลุและไม่บรรลุตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

 - บันทึกข้อความ ศธ 
0513.40301/319 ลง
วันท่ี 27 มีนาคม 2556 
เรื่อง ขอให้รายงานผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี 2556 ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน  
 - บันทึกข้อความ ศธ
0513.40301/848  ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม 
2556 เรื่อง ขอให้
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี 2556 ในรอบ
ระยะเวลา 12 เดือน 
 - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะฯครังท่ี 4/2556 
และครั้งท่ี 9/2556 

7 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์  

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ นําผลการติดตามจากการดําเนินการ
ข้อ 6 พิจารณาประเมินผลการติดตามความสําเร็จใน
ทุกประเด็นในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และผ่านท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556 
และครั้งท่ี 9/2556 จะพบข้อสังเกตและปัญหา - รายงานผลการ
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- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2556 รอบระยะ 12 
เดือน 

  8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้เงินงบประมาณของ คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงตามการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
และ วิศวกรรมศาสตร์  แต่ในปี 2557 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ได้มีการวางแผนการดําเนินงาน
โครงการต่างๆ เพ่ือนําผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 (1.1-8-1) 
มาปรับปรุงในแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจําปี 
2557 (1.1-8-2)  

1.1-8-1 งบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2556 

มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  1.1-8-2 งบประมาณ

เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ 2557 
เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 
2556  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะฯ นําผลการพิจารณาจากข้อ 7 รวมท้ังการ

จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลาคม 
2556(1.1-8-3) เกิดการระดมความคิดเห็นและ
พิจารณาร่วมกันกันจากการประชมุ พบว่า คณะฯต้อง
รองรับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนิสิตไม่แน่นอน 
และสถานการณ์ปัจจุบัน จําเป็นต้องคํานึงความเสี่ยง
การบริหารจัดการคณะฯในภาพรวมทําให้เกิดแผนงาน
และกิจกรรมท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง และนําไปสู่
แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ท่ีครอบคลุมทุกพันธ
กิจของคณะฯต่อไป(1.1-8-4) นอกจากนี้คณะฯ ยังได้
นําข้อเสนอแนะจาก สภามหาวิทยาลัย มาเป็น
แนวทางดําเนินงานในรอบปีถัดไป (1.1-8-5) 

1.1-8-3 ลาํดับเอกสาร
การประชุม เชิงปฏิบัติ 
การเพ่ือจัดทําปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์และ
แปลงเป็นแผนปฏิบัติ
การ ประจําปี
งบประมาณ 2557 
1.1-8-4  แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2557  
1.1-8-5  รายงานผล
การปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก
หลังจากท่ีได้ดํารง
ตําแหน่งในการบริหาร
ครบรอบ 2 ปี 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 7 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

 ในเกณฑ์ข้อที่ 8 คณะยังไม่มกีารจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 เป็นของคณะเอง 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 
 
จุดแข็ง : ไม่มี 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : ไม่มี 
 
จุดที่ควรพฒันา : 

1. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ยังไม่ครบถ้วนทุกตัว
บ่งช้ี 

2. ควรรายงานให้ครบทุกตัวบ่งช้ี 
3. จัดทําแบบฟอร์มมาตรฐานในการรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลที่ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบณัฑติ 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

- คณะสาธารณสขุศาสตร์มี
ระบบและกลไกการเปิดและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ท่ีกําหนดโดยมีคณะกรรมการ
คณะ, คณะกรรมการวิชาการ
ร่วมดูแลและติดตาม  

2.1-1-1ผังกระบวนการเปิดหลักสูตรใหม่ 

2.1-1-2 ผังกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ 

2.1-1-3 คําสั่งคณะกรรมการวิชาการ 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด  

- คณะสาธารณสขุศาสตร์มี
ระบบและกลไกการเปิดและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ท่ีกําหนดโดยมีคณะกรรมการ
คณะ, คณะกรรมการวิชาการ
ร่วมดูแลและติดตาม  

2.1-2-1 ผังกระบวนการปิดหลักสูตร 

2.1-2-2 บันทึกข้อความข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปิด
หลักสูตรและรายวิชา  

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ี
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตาม

- อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร - มีรายละเอียด 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ - มี มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนครบ
ทุกรายวิชา - มีรายงานผล 
มคอ. 5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา - มี มคอ.7 เม่ือ
สิ้นสุดปีการศึกษา - มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์นิสิต อย่างน้อย
ร้อยละ 25 – มีการพัฒนาปรับ 
ปรุงการเรียนการสอนจาก 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว - อาจารย์ใหม่
ได้รับการปฐมนิเทศ - อาจารย์

2.1-3-1 รายงานการประชุมกรรมการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและ
รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

2.1-3-2 รูปเล่ม มคอ.2 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 และ
รูปเล่ม มคอ.2 หลักสูตร สาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิต พ.ศ.2556 

2.1-3-3 มคอ.3, 4 5 และ 6 ภาคต้น/ภาค
ปลาย ออนไลน์ 

2.1-3-4 รายงานการกรอก มคอ.7 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 

2.1-3-5 รายงานการกรอก มคอ.7หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555  

2.1-3-6 รายงานการกรอก มคอ.7หลักสูตร

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-1-1 &#3586;&#3633;&#3657;&#3609;&#3605;&#3629;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3629;&#3609;&#3640;&#3617;&#3633;&#3605;&#3636;&#3648;&#3611;&#3636;&#3604;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-1-2 &#3586;&#3633;&#3657;&#3609;&#3605;&#3629;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3629;&#3609;&#3640;&#3617;&#3633;&#3605;&#3636;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-1-2 &#3586;&#3633;&#3657;&#3609;&#3605;&#3629;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3629;&#3609;&#3640;&#3617;&#3633;&#3605;&#3636;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-1-3 &#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-2-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-2-2 &#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3586;&#3657;&#3629;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3586;&#3657;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3648;&#3585;&#3605;&#3649;&#3621;&#3632;&#3586;&#3657;&#3629;&#3648;&#3626;&#3609;&#3629;&#3649;&#3609;&#3632;&#3648;&#3585;&#3637;&#3656;&#3618;&#3623;&#3585;&#3633;&#3610;&#3649;&#3609;&#3623;&#3607;&#3634;&#3591;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3636;&#3604;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3649;&#3621;&#3632;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-2-2 &#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3586;&#3657;&#3629;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3586;&#3657;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3648;&#3585;&#3605;&#3649;&#3621;&#3632;&#3586;&#3657;&#3629;&#3648;&#3626;&#3609;&#3629;&#3649;&#3609;&#3632;&#3648;&#3585;&#3637;&#3656;&#3618;&#3623;&#3585;&#3633;&#3610;&#3649;&#3609;&#3623;&#3607;&#3634;&#3591;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3636;&#3604;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3649;&#3621;&#3632;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-2-2 &#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3586;&#3657;&#3629;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3586;&#3657;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3648;&#3585;&#3605;&#3649;&#3621;&#3632;&#3586;&#3657;&#3629;&#3648;&#3626;&#3609;&#3629;&#3649;&#3609;&#3632;&#3648;&#3585;&#3637;&#3656;&#3618;&#3623;&#3585;&#3633;&#3610;&#3649;&#3609;&#3623;&#3607;&#3634;&#3591;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3636;&#3604;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3649;&#3621;&#3632;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1+2 &#3611;&#3637; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1+2 &#3611;&#3637; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1+2 &#3611;&#3637; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1+2 &#3611;&#3637; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-2 &#3648;&#3621;&#3656;&#3617; &#3617;&#3588;&#3629;.2 &#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610;2555.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-2 &#3648;&#3621;&#3656;&#3617; &#3617;&#3588;&#3629;.2 &#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610;2555.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-3 &#3617;&#3588;&#3629;.3 &#3617;&#3588;&#3629;.5 &#3617;&#3588;&#3629;.4 &#3617;&#3588;&#3629;.6 &#3629;&#3629;&#3609;&#3652;&#3621;&#3609;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-3 &#3617;&#3588;&#3629;.3 &#3617;&#3588;&#3629;.5 &#3617;&#3588;&#3629;.4 &#3617;&#3588;&#3629;.6 &#3629;&#3629;&#3609;&#3652;&#3621;&#3609;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-3-4 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3619;&#3629;&#3585; &#3617;&#3588;&#3629;.7 &#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610; 2555.pdf


2.1-3-7 การแก้ไขปัญหาจาก มคอ.7 ปี
2555 (รายวิชาท่ีมีการเปิดใหม่ในปี 2556) 

2.1-3-8 คําสั่งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1-3-9 ผลการทวนสอบของคณะกรรมการ
ทวนสอบ 

2.1-3-10 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

2.1-3-11 ตัวโครงการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ 

2.1-3-12 ผลการอบรม/ประชุมวิชาการของ
อาจารย์และบุคลากร 

2.1-3-13 ข้อมูลการพัฒนาวิชาการของ
คณาจารย์ 

2.1-3-14 ข้อมูลการพัฒนาวิชาการของ
บุคลากร 

2.1-3-15 ผลการประเมินความพึงพอใจ
นิสิต  

4 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการท่ี
มีหน้าท่ีกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร  

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้
มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดํา 
เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี 
ทุกหลักสูตร  

2.1-4-1 คําสั่งคณะกรรมการวิชาการ  

5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ได้ทําการปรับปรุงมา
ครั้งหนึ่งแล้ว เม่ือปี 2555 ซ่ึงใน
รอบปี 2556 เรายังไม่ทําการ
ปรับปรุง เพราะยังไม่ถึงรอบท่ี
จะปรับปรุงหลักสูตร และจําทํา
การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป
ในปี 2558  

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้
มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในข้อ 4กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร  

2.1-5-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
2.1-5-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ 
 

6 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการ
เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิต 

2.1-7-1 เอกสารอนุมัติหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                 หน้า  42 
 

2.1-7-2 เอกสารอนุมัติหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน    
- 
หมายเหตุ 
-    
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-7-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3629;&#3609;&#3640;&#3617;&#3633;&#3605;&#3636;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3617;&#3627;&#3634;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605; &#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.1-7-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3629;&#3609;&#3640;&#3617;&#3633;&#3605;&#3636;&#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3617;&#3627;&#3634;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605; &#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656; 2556.pdf


จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  15 15 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

2 2 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ)  

  

 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=13.333 เม่ือเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.111) 
(ค่าการเพิ่มข้ีนของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=13.333 เม่ือเทียบค่าการเพิ่มข้ีนข
องร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้น
ไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 
 
ผลการดําเนินงาน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ท้ังหมด  18 คน โดยแบ่งได้ดังน้ี 
- อาจารย์ จํานวน 18 ท่าน (สามารถนับได้เท่ากับ 15 คน)  
- อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก มี 2 ท่าน (สามารถนับได้เท่ากับ 2 คน) 
 
รายการหลักฐาน 
2.2-1-1 รายชื่ออาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมตําแหน่งคุณวุฒิปริญญาเอก  
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 5.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก=13.333 เม่ือ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.111) 
(ค่าการเพิ่มข้ีนของร้อยละอาจารย์
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=13.333 
เม่ือเทียบค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละ
ของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้

บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

1.11 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก=13.333 เม่ือ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.111) (ค่า
การเพ่ิมข้ีนของร้อยละอาจารย์
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=0.003 
เม่ือเทียบค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละ
ของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 0.001) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึง
เลือกค่าคะแนน = 1.111 

ร้อยละ 10 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้เป็นคร้ังแรก จึงต้องเลือกแนว
ทางการประเมิน แนวทางท่ี 1 คอืค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน    
- 
หมายเหตุ 
-    
 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน
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จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  15 15 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์  14 14 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  1 1 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์    
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ)  

  

 
 
 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=6.667 เม่ือเทียบค่า
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 1.111) (ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=6.667 เม่ือเทียบ
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 
 

ผลการดําเนินงาน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ท้ังหมด  18 คน โดยแบ่งได้ดังน้ี 
แต่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (เท่ากับ 0 คน) 
 
รายการหลักฐาน 
2.3-1-1 รายชื่ออาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และตารางตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5.00 ร้อยละ 30 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ=6.667 เม่ือเทียบ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 1.111) 
(ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจํา
ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=6.667 เม่ือ
เทียบค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละอาจารย์
ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้

บรรลุเป้าหมาย 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                 หน้า  45 
 



เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน 
= 5.000 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ=0.000 เม่ือ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้
เท่ากับ 0.000) (ค่าการเพิ่มของร้อย
ละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา=0.000 เม่ือเทียบค่าการเพิ่มข้ึน
ของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีได้เท่ากับ 0.000) 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน 
= 0.000 

0.00 ร้อยละ 30 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คณะยังไม่มีอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ *ท้ังนี้ไม่นับตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์(พิเศ ) 
 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 

มีการดําเนินการ  3 
หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
หรือ 6 ข้อ 2  5  

มีการดําเนินการ 7  ข้อ 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสําคัญ
แก่การดําเนินงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยมีการจัดทําข้อมูลอัตรากําลัง
ของอาจารย์และบุคลากรในปัจจบุัน 
รวมท้ังท่ีต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 
ปีข้างหน้า  - มีการสํารวจความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กร และเพ่ือนําข้อมูลมาวางแผน
และเป็นแนวทางการพัฒนาคณาจารย์
ให้สอดคล้องกับความต้องการ  - มีการ
จัดทําข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้
สอดคล้องกับความต้องการผู้ปฏิบัติงาน 
และของสถาบัน   

2.4-1-1รายงานข้อมูลอัตรากําลังของ
อาจารย์และบุคลากรปีปัจจุบันและ
รายงานข้อมูลความต้องการอัตรากําลัง
ของอาจารย์และบุคลากร 5 ปี
ข้างหน้า หรือแผนอัตรากําลังของ
อาจารย์และบุคลากร ในอนาคตปัจจุบัน
และอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า 

2.4-1-2 ตัวอย่างแบบสํารวจความ
ต้องการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน 

2.4-1-3 สรุปผลการสํารวจความ
ต้องการพัฒนาของคณาจารย์และ
บุคลากรสนับสนนุ 

2.4-1-4ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ (แผน
นโยบายคณะข้อท่ี 7)   
2.4-1-5 แผนกําหนดการลาศึกษาต่อ 
แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์และ
บุคลากร 
2.4-1-6 บทสรุปงานฝ่ายวิชาการและ
การจัดทําแผนอัตรากําลังในอนาคต  

2 ในปี 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้
อนุมัติให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษา
ในระดับปริญญาเอก (เอกสารหมายเลข 
2.4-2-1)  และคดัเลือกบุบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการ
สรรหา คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
ตามอัตรากําลังท่ีได้รับจัดสรร ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะเพ่ิมเติมท่ีจําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงานกําหนด 
และทุกกระบวนการได้ดําเนินการตาม
ระเบียบอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และ
กําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (เอกสารหมายเลข 2.4-2-2) เม่ือ
มีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ทาง
คณะฯได้จัดระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน 
รวมท้ังชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 
2.4-2-3) และมีการส่งเสริมและ

มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนท่ีกําหนด  

2.4-2-1  ข้อมูลการลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

2.4-2-2  แนวปฏิบัติหรือข้ันตอนการ
สรรหาบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายใต้เวลาและกรอบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

2.4-2-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง  

2.4-2-4 สรุปข้อมูลหรืองบประมาณการ
เข้าร่วมประชุม การฝึกอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานของบุคลากร  

2.4-2-5  วิธีการประเมินงานบุคลากร 
เพ่ือการพิจารณาปรับเงินเดือน หรือผล
การประเมินการปฏิบัติงานของบคุลากร 
2.4-2-6 รายงานผลการศึกษาดูงาน/
ฝึกอบรม 
2.4-2-7 รายงานข้อมูลการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันท่ี 1 
มิ.ย. 2556 -31 พ.ค. 2557 (อาจารย์+
บุคลากร) 
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3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และ
สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการปรับปรุง
ห้องทํางานให้น่าอยู่และมีความสุขใน
การทํางาน เช่น การปรับปรุงห้องพัก
อาจารย์ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
2.4-3-1) มีการจัดสวัสดิการ การเอาใจ
ใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค
ทัดเทียมกัน เช่น การพาไปศึกษาดูงาน
นอกพ้ืนท่ี การจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้
พบปะพูดคุย สังสรรค์ในโอกาสสําคัญ 
หรือการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้บุคลากร
ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-2 และ 2.4-3-3) 
รวมท้ังมีการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้แก่
บุคลากรโดยการสนับสนุนให้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
ประจําปี 2556 (เอกสารหมายเลข 2.4-
3-4) และมีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานใน
หน้าท่ีให้กับบุคลากรใหม่ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-5)  

2.4-3-1 ภาพถ่ายห้องทํางานของ
บุคลากร  หรือเอกสารการให้สวัสดิการ
ต่างๆ/การทํา 5 ส. หรือ big cleanning 

2.4-3-2 โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี (โครงการและภาพถ่าย) 

2.4-3-3 กิจกรรมสัมมาทิฐิ (โครงการ, 
ภายถ่ายท่ีจัดประชุมและเลี้ยงอาหาร
กลางวันช่วงหลังปีใหม่) 

2.4-3-4 ภาพกิจกรรมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ร่วมงานกีฬาบุคลากรและสาน
สัมพันธ์ในวิทยาเขตฯ วันท่ี 10 มกราคม 
2557 

2.4-3-5 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
(อ้างอิงจากข้อ 2)  

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ผ่านการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เพ่ือนร่วมงาน  

2.4-4-1 รายงานการประชุม (รายงาน
ผลการเข้าร่วมการประชุม อบรม และ
สัมมนาของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมา
ถ่ายทอดให้ท่ีประชุมฟัง ) (วาระท่ี 5 
เรื่องอ่ืนๆ)  
2.4-4-2 รายงานการฝึกอบรม 
2.4-4-3 รายงานการไปศึกษาดูงาน 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสําคัญ
แก่เรื่องจรรยาบรรณและวินัยของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  โดยได้นํา“จรรยาบรรณ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ท่ี

2.4-5-1 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4-5-2 โครงการการปฐมนิเทศอาจารย์
และบุคลากรใหม่ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์  

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                 หน้า  48 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-1 5 &#3626; &#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-1 5 &#3626; &#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-1 5 &#3626; &#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;&#3609;&#3629;&#3585;&#3626;&#3606;&#3634;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;&#3609;&#3629;&#3585;&#3626;&#3606;&#3634;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-3 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3633;&#3617;&#3617;&#3634;&#3607;&#3636;&#3599;&#3600;&#3636; &#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-3 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3633;&#3617;&#3617;&#3634;&#3607;&#3636;&#3599;&#3600;&#3636; &#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-3 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3633;&#3617;&#3617;&#3634;&#3607;&#3636;&#3599;&#3600;&#3636; &#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-4 &#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3637;&#3628;&#3634;&#3626;&#3637;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3648;&#3586;&#3605;&#3631; &#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 10 &#3617;&#3585;&#3619;&#3634;&#3588;&#3617; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-4 &#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3637;&#3628;&#3634;&#3626;&#3637;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3648;&#3586;&#3605;&#3631; &#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 10 &#3617;&#3585;&#3619;&#3634;&#3588;&#3617; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-4 &#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3637;&#3628;&#3634;&#3626;&#3637;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3648;&#3586;&#3605;&#3631; &#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 10 &#3617;&#3585;&#3619;&#3634;&#3588;&#3617; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-4 &#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3637;&#3628;&#3634;&#3626;&#3637;&#3616;&#3634;&#3618;&#3651;&#3609;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3648;&#3586;&#3605;&#3631; &#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 10 &#3617;&#3585;&#3619;&#3634;&#3588;&#3617; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-5 &#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3637;&#3656;&#3648;&#3621;&#3637;&#3657;&#3618;&#3591;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-3-5 &#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3637;&#3656;&#3648;&#3621;&#3637;&#3657;&#3618;&#3591;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-4-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 5-2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-4-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 5-2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-4-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 5-2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-4-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 5-2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-4-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 5-2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-5-1 &#3592;&#3619;&#3619;&#3618;&#3634;&#3610;&#3619;&#3619;&#3603;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660; &#3617;&#3585;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-5-1 &#3592;&#3619;&#3619;&#3618;&#3634;&#3610;&#3619;&#3619;&#3603;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660; &#3617;&#3585;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-5-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3600;&#3617;&#3609;&#3636;&#3648;&#3607;&#3624;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;_merged.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-5-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3600;&#3617;&#3609;&#3636;&#3648;&#3607;&#3624;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;_merged.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-5-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3600;&#3617;&#3609;&#3636;&#3648;&#3607;&#3624;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;_merged.pdf
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2.4-5-3 เว็ปไซต์ของ
คณะ http://fph.csc.ku.ac.th/directl
ines  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดให้มีการ
ประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล
และงบประมาณการเข้าร่วม
ประชุม  การฝึกอบรม  สัมมนา และ
ศึกษาดูงานของบุคลากร  

2.4-6-1การประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2.4-6-2 แผนกรอบการรับอาจารย์ 

 (รายงานการประชุมซ่ึงมาจากการ
วิเคราะห์สรุปข้อมูลและงบประมาณการ
เข้าร่วมประชุม และแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน)  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยการ
สัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุร ี
ระหว่างวันท่ี 24-27 เมษายน 2557 
เพ่ือศึกษาข้อมูลและแนวทางการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน  ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.4-7-1)  

2.4-7-1รายงานผลการศึกษาดูงาน
ระหว่างวันท่ี 24-27 เมษายน 2557 ณ 
จังหวัดชลบุรี(สรุปผลท่ีได้จากการไป
ศึกษาดูงานท่ี ม.บูรพา)  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-5-3 &#3627;&#3609;&#3657;&#3634;&#3648;&#3623;&#3610;&#3652;&#3595;&#3605;&#3660;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586; + &#3626;&#3634;&#3618;&#3605;&#3619;&#3591;&#3588;&#3603;&#3610;&#3604;&#3637;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-5-3 &#3627;&#3609;&#3657;&#3634;&#3648;&#3623;&#3610;&#3652;&#3595;&#3605;&#3660;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586; + &#3626;&#3634;&#3618;&#3605;&#3619;&#3591;&#3588;&#3603;&#3610;&#3604;&#3637;.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/directlines
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-6-1 &#3649;&#3612;&#3609; 4 &#3611;&#3637; &#3588;&#3603;&#3632; &#3626;&#3608; (&#3586;&#3657;&#3629; 10).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-6-1 &#3649;&#3612;&#3609; 4 &#3611;&#3637; &#3588;&#3603;&#3632; &#3626;&#3608; (&#3586;&#3657;&#3629; 10).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-7-1 &#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-7-1 &#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-7-1 &#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.4-7-1 &#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf


เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 ข้อ  มีการดําเนินการ 7 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดการ 
หรือจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ให้กับนิสิต ใน 2 ลักษณะ คือ นิสิต
ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยแบบ
บริการเครือข่ายไร้สาย รวม 85 เครื่อง 
ดังน้ี มือถือ/แทปเล็ต  1 เครื่อง 
โน้ตบุ๊ค 83 เครื่อง พีซี 1 เครื่อง และ
ในส่วนของห้องปฏิบัติการ/ห้อง
คอมพิวเตอร์ รวม  8 เครื่อง 
ดังน้ี  โน้ตบุ๊ค 3 เครื่อง พีซี  5 เครื่อง 
โดยมีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) เท่ากับ 656.77 ดังน้ัน นิสิตมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราส่วน 

มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง  

2.5-1-1 แบบสรุปข้อมูลตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 
ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ข้อมูลจาก
กองแผนงาน) 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.5-1-1 &#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3586;&#3657;&#3629;&#3617;&#3641;&#3621;&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656; 2.5 &#3627;&#3657;&#3629;&#3591;&#3626;&#3617;&#3640;&#3604; &#3629;&#3640;&#3611;&#3585;&#3619;&#3603;&#3660;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3649;&#3621;&#3632;&#3626;&#3616;&#3634;&#3614;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3619;&#3637;&#3618;&#3609;&#3619;&#3641;&#3657;.pdf


2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
มีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศกึษา
ทุกปีการศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้บริการ
ห้องสมุดผ่านทางสํานักวิทยบริการ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม ให้กับ
นิสิต (2.5-2-1) และมีการอบรมการใช้
งานแก่นิสิตเป็นประจําทุกปี (2.5-2-2)  

2.5-2-1เว็บไซค์ห้องสมุด สํานักวิทย
บริการ 

2.5-2-2 รายงานผลการดําเนินงาน
สนับสนุนวิชาการ ป ี56 (ข้อมูลสํานัก
วิทยบริการ) 

3 มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบริการด้าน
กายภาพท่ีเหมาะสม  อาทิเช่น - การ
จัดการเรียนการสอน ท้ังทางด้าน
ห้องเรียน ซ่ึงใช้ร่วมกันท้ังวิทยาเขต มี
อาคารท่ีใช้ในการเรียนการสอน
บรรยาย ดังน้ี  อาคารเรียนรวม อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร
สารสนเทศ เป็นต้น ในส่วนอาคารท่ีใช้
เรียนการสอนปฏิบัติการ มี
ดังน้ี  อาคารปฏิบัติการรวม อาคาร
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร เปน็
ต้น (2.5-3-1) และ ในส่วนของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีห้องปฏิบัติท่ีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบ ดังน้ี 
ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย, ห้องปฏิบัติการอนามัย
ชุมชน และห้องปฏิบัติการพยาบาล

และกายวิภาคศาสตร์ (2.5-3-2) - 
อุปกรณ์การศึกษา ในปีงบประมาณ 
2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
เป็นจํานวนเงิน 900,000 บาท   (2.5-
3-3) - จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้
สาย โดยในส่วนของการเชื่อมโยง
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร ์จะมี
การใช้งานภายในอาคารเรียนรวม 
จํานวน 5 จุดติดต้ัง ซ่ึงเป็นการใช้
เครือข่ายไร้สาย ภาพรวมท้ังวิทยาเขต  

2.5-3-1รวมภาพถ่ายอาคารภายใน
วิทยาเขต(ฝ่ายอาคารสถานท่ี) 
2.5-3-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.5-3-3 สรุปงบ วัสดุครุภัณฑ์ ประจําปี 
2556 
2.5-3-4 ข้อมูลสรุปเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ข้อมูลสํานักวิทยบริการ)  

4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  

2.5-4-1 หน้าเว็บไซค์ ฝ่ายทะเบียน 
สํานักวิทยบริการ 

-  งานทะเบียนนิสิต โดยฝ่ายทะเบียน 
สํานักวิทยบริการ จะดูแลและอํานวย
ความสะดวกให้กับนิสิตผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทุกคณะ ภายในวิทยา
เขต (2.5-4-1)      การบริการด้าน
อนามัยและการรักษาพยาบาลน้ัน มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ ฝ่าย

2.5-4-2 ใช้ข้อมูลกลางงานกิจการนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจดัของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี
ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน บริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจดัของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
(2.5-5-1)  

2.5-5-1 ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
(ข้อมูลกลาง ฝ่ายอาคารสถานท่ี วิทยา
เขต) 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน
ข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการ
ประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 

2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา 
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7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นําผลประเมิน
การใช้บริการในส่วนของ
ห้องปฏิบัติการ ท่ีคณะฯ ดูแล
รับผิดชอบโดยตรงมาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ต้องการของผู้บริการ ซ่ึงหมายถึง 
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภายใน
คณะมีความต้องการภาพรวม คือ 
ต้องการพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน 
(2.6-7-1)  

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 
6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

2.5-7-1 บันทึกข้อความต่อเติมพ้ืนท่ี
ด้านหลังของห้องปฏิบัติการ  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
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เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 ข้อ  มีการดําเนินการ 7 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน.ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสําคัญแก่
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยมีกระบวนการการขออนุมัติและ
ปิดหลักสูตรท่ีชัดเจน (เอกสารหมายเลข 
2.6-1-1) และมีการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดย
มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-2)รับผิดชอบการ
ดําเนินงานของหลักสูตร รวมท้ังมี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-3)และคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะ เพ่ือควบคุมกํากับให้มี
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ (เอกสารหมายเลข 2.6-1-4) 
นอกจากนี้ในบางรายวิชาได้จัดให้มีการ
อภิปรายกลุ่ม ทํากรณีศึกษา หรือการจัด
สัมมนา (เอกสารหมายเลข 2.6-1-5 และ 
2.6-1-6)  และมีบทเรียนออนไลน์  (E-
learning) ในรายวิชาต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ  

2.6-1-1 รายงานการประชุม
คณะ “ขั้นตอนในการขออนุมัติ
และปิดหลักสูตร” 

2.6-1-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร  

2.6-1-3 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

2.6-1-4 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิชาการประจํา
คณะ 

2.6-1-5 ภาพถ่ายการอภิปราย
กลุ่มเกี่ยวกับอุบัติเหตุการ
รั่วไหลหรือการปนเปื้อนของ
น้ํามันทางทะเลท่ีอ่าวพร้าว 
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ใน
รายวิชาการจัดหานํ้าสะอาด
และการบําบัดน้ําเสีย 

2.6-1-6 ภาพถ่ายการจัดสัมมนา
ของนิสิต ในรายวิชาสัมมนา 

2.6-1-7เว็บไซด์การเรียนการ
สอนออนไลน์ (e-
learning) 
learning.csc.ku.ac.th/  

http://e-

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปีการศึกษา 2556 ทุกรายวิชาของทุก
หลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ได้จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3, 4) ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และประมวลรายวิชา (Course 
syllabus) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ใน
ระดับปริญญาตรี ได้มีการกรอกข้อมูล

2.6-2-1 ตัวอย่างมคอ.3/มคอ.4 
ของแต่ละสาขาวิชา (ป.ตรี และ 
ป.โท )  

2.6-2-2 ตัวอย่างแผนการสอน 
(Course Syllabus) ของแต่ละ
สาขาวิชา (ป.ตรี และ ป.โท)  

2.6-2-3 ระบบฟอร์ม 
มคอ.https://tqf.cpe.ku.ac.t
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3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย  

ทุกหลักสูตรท้ังปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
มีรายวิชาหรือโครงการท่ีส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติท้ังในและนอก
ห้องเรียน   (เอกสารหมายเลข 2.6-3-1, 
2.6-3-2, 2.6-3-3, 2.6-3-4 และ 2.6-3-5)  

2.6-3-1 ภาพถ่ายปฏิบัติการ
วิชาการจัดหานํ้าสะอาดและ
การบําบัดน้ําเสีย 

2.6-3-2 เอกสารและรูปถ่าย
การศึกษาดูงานในรายวิชา (การ
สุขาภิบาลและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม แลวิชาการควบคุม
มลพิษทางอากาศ)  

2.6-3-3 โครงการฝึกปฏิบัติงาน  

2.6-3-4 โครงการศึกษาดูงาน
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (โครงการ กําหนดการ 
และภาพถ่าย)  

2.6-3-5 โครงการศึกษาดูงาน
ของของบัณฑิตศึกษา (โครงการ
, กําหนดการ และภาพถ่าย) 

2.6-3-6 โครงการเชียงเครือ
สร้างสุขภาวะ  

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร  

ทุกหลักสูตรมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนท้ังในระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในฐานะ
วิทยากรและอาจารย์พิเศษ (เอกสาร
หมายเลข 2.6-4-1 และ 2.6-4-
2)  นอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอน
โดยการส่งนิสิตไปฝึกปฏิบัติ ณ แหล่งฝึก
ภายนอก เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ  (เอกสารหมายเลข 
2.6-4-3 และ 2.6-4-4)  

2.6-4-1 เอกสารการเชิญ
อาจารย์พิเศษมาบรรยายใน
รายวิชา (หนังสือเชิญ และ
ภาพถ่าย) 

2.6-4-2 เอกสารการเชิญ
อาจารย์พิเศษมาอบรม ISO 
14000 (หนังสือเชิญ 
กําหนดการ และภาพถ่าย) 

2.6-4-3 คู่มือฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ/เฉพาะด้านสาธารณสุข 
(ชื่อแหล่งฝึกงาน)  

2.6-4-4 เล่มรายงานการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชพี/เฉพาะด้าน
สาธารณสุข  

5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดบรรยาย
พิเศษเพ่ือให้นิสิตท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้ 
เช่น การบรรยายพิเศษเร่ืองวิทยาการ
ระบาดในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย โดยดร.นพ.พรเทพ ศิริวนา

2.6-5-1 การบรรยายพิเศษเร่ือง
วิทยาการระบาดในงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
(หนังสือเชิญและภาพถ่าย)   

2.6-5-2 ภาพถ่ายโครงการ
ตลาดนัดขยะ 0 บาท 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                 หน้า  56 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-1 &#3616;&#3634;&#3614;&#3606;&#3656;&#3634;&#3618;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619; &#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3627;&#3634;&#3609;&#3657;&#3635;&#3626;&#3632;&#3629;&#3634;&#3604;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3635;&#3610;&#3633;&#3604;&#3609;&#3657;&#3635;&#3648;&#3626;&#3637;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-1 &#3616;&#3634;&#3614;&#3606;&#3656;&#3634;&#3618;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619; &#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3627;&#3634;&#3609;&#3657;&#3635;&#3626;&#3632;&#3629;&#3634;&#3604;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3635;&#3610;&#3633;&#3604;&#3609;&#3657;&#3635;&#3648;&#3626;&#3637;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-1 &#3616;&#3634;&#3614;&#3606;&#3656;&#3634;&#3618;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619; &#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3627;&#3634;&#3609;&#3657;&#3635;&#3626;&#3632;&#3629;&#3634;&#3604;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3635;&#3610;&#3633;&#3604;&#3609;&#3657;&#3635;&#3648;&#3626;&#3637;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;+&#3616;&#3634;&#3614; &#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;&#3651;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;+&#3616;&#3634;&#3614; &#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;&#3651;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;+&#3616;&#3634;&#3614; &#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;&#3651;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;+&#3616;&#3634;&#3614; &#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;&#3651;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;+&#3616;&#3634;&#3614; &#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609;&#3651;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-3 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3594;&#3637;&#3614;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-4 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3605;&#3619;&#3637; &#3607;&#3637;&#3656;&#3586;&#3629;&#3609;&#3649;&#3585;&#3656;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-4 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3605;&#3619;&#3637; &#3607;&#3637;&#3656;&#3586;&#3629;&#3609;&#3649;&#3585;&#3656;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-4 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3605;&#3619;&#3637; &#3607;&#3637;&#3656;&#3586;&#3629;&#3609;&#3649;&#3585;&#3656;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-4 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3605;&#3619;&#3637; &#3607;&#3637;&#3656;&#3586;&#3629;&#3609;&#3649;&#3585;&#3656;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-5 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3650;&#3607;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-5 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3650;&#3607;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-5 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3650;&#3607;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-6 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-3-6 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-2 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; (&#3629;.&#3652;&#3585;&#3619;&#3594;&#3634;&#3605;&#3636;).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-2 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; (&#3629;.&#3652;&#3585;&#3619;&#3594;&#3634;&#3605;&#3636;).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-2 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; (&#3629;.&#3652;&#3585;&#3619;&#3594;&#3634;&#3605;&#3636;).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-2 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; (&#3629;.&#3652;&#3585;&#3619;&#3594;&#3634;&#3605;&#3636;).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-3 &#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3613;&#3638;&#3585;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3594;&#3637;&#3614;+&#3648;&#3593;&#3614;&#3634;&#3632;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-3 &#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3613;&#3638;&#3585;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3594;&#3637;&#3614;+&#3648;&#3593;&#3614;&#3634;&#3632;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-3 &#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3613;&#3638;&#3585;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3594;&#3637;&#3614;+&#3648;&#3593;&#3614;&#3634;&#3632;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-4 &#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-4 &#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-4-4 &#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3648;&#3621;&#3656;&#3617;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3613;&#3638;&#3585;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-5-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3611;&#3655;&#3609;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; &#3629;&#3608;&#3636;&#3610;&#3604;&#3637;&#3585;&#3619;&#3617;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-5-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3611;&#3655;&#3609;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; &#3629;&#3608;&#3636;&#3610;&#3604;&#3637;&#3585;&#3619;&#3617;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-5-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3611;&#3655;&#3609;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; &#3629;&#3608;&#3636;&#3610;&#3604;&#3637;&#3585;&#3619;&#3617;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-5-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3611;&#3655;&#3609;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; &#3629;&#3608;&#3636;&#3610;&#3604;&#3637;&#3585;&#3619;&#3617;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;.pdf
javascript:void(0);/*1403778168811*/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-5-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3605;&#3621;&#3634;&#3604;&#3609;&#3633;&#3604;&#3586;&#3618;&#3632; 0 &#3610;&#3634;&#3607;.PDF
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-5-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3605;&#3621;&#3634;&#3604;&#3609;&#3633;&#3604;&#3586;&#3618;&#3632; 0 &#3610;&#3634;&#3607;.PDF
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2.6-5-3 รายงานผลการจัดการ
ขยะในพ้ืนที่ตําบลเชียงเครือ  

2.6-5-4 วิจัยในชั้นเรียน 

  

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

ในปีการศึกษา 2556 มีการประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา ผ่านระบบการประเมินรายวิชา
ของกองบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเด็นท่ีมีการ
ประเมิน เช่น คณุลักษณะของอาจารย์  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ 
โดย ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาไม่ต่ํากว่า  3.52 (เอกสารหมายเลข 
2.6-6-1)  

2.6-6-1ผลการประเมินการ
เรียนการสอนของนิสิต ปี
การศึกษา 2556 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา  

มีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา โดยผลของการประเมินจะ
นํามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องในภาคการศึกษา
ถัดไป (เอกสารหมายเลข 2.6-6-1) และมี
การให้อาจารย์ผู้สอนสรุปผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 2.6-7-1) รวมท้ังมีคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้จากหลักสูตร และรายวิชา 
(เอกสารหมายเลข 2.6-7-2) เพ่ือและนําผล
ไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป (เอกสาร
หมายเลข 2.6-7-3)  

2.6-7-1ผลการประเมินการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
2556 (อ้างอิงหลักฐานเดียวกัน
กับข้อ 6) 

2.6-7-2 รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
(ตัวอย่าง มคอ. 5) 

2.6-7-3 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้จาก
หลักสูตรและรายวิชา  

2.6-7-4 ผลการทวนสอบ
รายวิชาต่างๆ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-6-1 &#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-1 &#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-1 &#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-1 &#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-1 &#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-3 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-3 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-3 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-4 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610; &#3611;&#3637;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.6-7-4 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610; &#3611;&#3637;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634; 2556.pdf


เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ 2  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  ข้อ  3 ข้อ  4 ข้อ   5 ข้อ  

    

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มีการดําเนินการครบ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก
. 

ตน.ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตบัณฑิตเป็นรุ่น
แรก จึงยังไม่มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์จากผู้ใชบ้ัณฑิต แต่ได้มี
การสํารวจข้อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยดําเนินการสํารวจทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร นอกจากนี้ยังได้สํารวจข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีนิสิตได้ฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือนํามา

2.7-1-1 วิจัยสถาบัน หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

2.7-1-2 วิจัยสถาบัน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

2.7-1-3 วิจัยสถาบัน หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

2.7-1-4 ประกาศ
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-1 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610; 2555.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-1 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3627;&#3621;&#3633;&#3585;&#3626;&#3641;&#3605;&#3619; &#3626;&#3610; 2555.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-2 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3623;&#3607;&#3610;.&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-2 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3623;&#3607;&#3610;.&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-2 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3623;&#3607;&#3610;.&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-3 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3611;.&#3650;&#3607;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-3 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3611;.&#3650;&#3607;.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
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2.7-1-5 รายงานผลการนิเทศ
งาน (ฝึกงาน) 

2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

มีการนําผลจากข้อ 1 มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้นิสิตได้รับการพัฒนาทุก
ดา้นตามกรอบ TQF (เอกสารหมายเลข 
2.7-2-1) และมีการกําหนดให้มีรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ให้นิสิตเข้ารับ
การฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยจะ
มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 
รวมถึงการให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานฝึกงานต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน (เอกสารหมายเลข 2.7-2-2) 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ และแกป้ัญหา
ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 2.7-2-3)  

2.7-2-1 วิจัยสถาบัน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) (อ้างอิงหลักฐาน
จากข้อ 1) 

2.7-2-2รายงานสรุปผลรายวิชา
การฝึกงานของหลักสูตร 

2.7-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร  

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  

มีอาจารย์ท่ีปรึกษาแก่นิสิต และดูแลไปจน
จบการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.7-3-1 
และ 2.7-3-2) รวมท้ังมีบทเรียน
ออนไลน์  (E-learning) ในรายวิชาต่างๆ 
(เอกสารหมายเลข 2.7-3-3)  หรือเว็ปไซต์ท่ี
สามารถแชร์ความรู้กับนิสิตได้ตลอด 
(เอกสารหมายเลข 2.7-3-4)   และทางคณะ
สาธารณสุขศาสตร์มีทุนสนับสนุนสําหรับ
การฝึกงานนอกสถานท่ีให้นิสิต(เอกสาร
หมายเลข 2.7-3-5)    

2.7-3-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  

2.7-3-2 กิจกรรม Home 
Room (ภาพถ่าย) 

2.7-3-3 เว็บไซด์การเรียนการ
สอนออนไลน์ (e-
learning) 
learning.csc.ku.ac.th/ 

http://e-

2.7-3-4 สื่อสังคมออนไลน์ 
/Facebook ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (PH 
KUCSC) 
(คลิ๊ก https://www.faceboo
k.com/PublicHealth.ku.csc) 

2.7-3-5 โครงการฝึกปฏิบัติงาน 
(เน้นท่ีงบประมาณการฝึกงาน)  

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม 2.7-4-1 ประกาศ/โครงการของ

http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-5 &#3649;&#3610;&#3610;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3609;&#3636;&#3648;&#3607;&#3624;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-1-5 &#3649;&#3610;&#3610;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3609;&#3636;&#3648;&#3607;&#3624;&#3591;&#3634;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-2-1 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3623;&#3607;&#3610;.&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-2-1 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3623;&#3607;&#3610;.&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-2-1 &#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3626;&#3606;&#3634;&#3610;&#3633;&#3609; &#3623;&#3607;&#3610;.&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
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2.7-4-2 การนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนิสิตป.ตรี (เล่ม
เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ และภาพถ่าย) 

2.7-4-3 ภาพถ่ายบัณฑิตศึกษา
ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการที่
ขอนแก่น 

2.7-4-4ภาพถ่ายงานประชุม
วิชาการ สกลนครรักษ์อนามัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

2.7-4-5 คู่มือบัณฑิตศึกษา 
(เงื่อนไขการขอจบการศึกษา)  

5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน  

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 2.7-5-1, 2.7-5-2 และ 2.7-5-3)  

2.7-5-1 โครงการศึกษาดูงาน
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

2.7-5-2 ภาพถ่ายการทําบุญท่ี
วัดพระนอน หน้ามหาวิทยาลัย
ของนิสิตปี 3  

2.7-5-3 กิจกรรมผ้าป่าขยะ  

2.7-5-4 ภาพถ่ายงานประชุม
วิชาการ สกลนครรักษ์อนามัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   

6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นปีแรก จึงยังไม่มีผลงาน
จากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
แต่ในการจัดการเรียนการสอนในบาง
รายวิชานั้น ได้มีการมอบหมายให้นิสิตอ่าน
และวิพากษ์บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.7-6-
1) นอกจากนี้ยังมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการให้แก่ระดับบัณฑิตศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.7-6-2)  

มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  

2.7-6-1 การวิพากษ์บทความ
วิจัยในรายวิชาต่างๆ  

2.7-6-2 ภาพถ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการให้แก่ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                 หน้า  60 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-4-3 &#3616;&#3634;&#3614;&#3606;&#3656;&#3634;&#3618;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3652;&#3611;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3591;&#3634;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656;&#3586;&#3629;&#3609;&#3649;&#3585;&#3656;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-4-4 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619; &#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618; &#3651;&#3626;&#3656;&#3651;&#3592;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-4-4 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619; &#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618; &#3651;&#3626;&#3656;&#3651;&#3592;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-4-4 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619; &#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618; &#3651;&#3626;&#3656;&#3651;&#3592;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-4-5 &#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-4-5 &#3588;&#3641;&#3656;&#3617;&#3639;&#3629;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-1 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3650;&#3607;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-1 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; &#3611;.&#3650;&#3607;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3585;&#3636;&#3592;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3607;&#3635;&#3610;&#3640;&#3597;&#3607;&#3637;&#3656;&#3623;&#3633;&#3604;&#3614;&#3619;&#3632;&#3609;&#3629;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3585;&#3636;&#3592;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3607;&#3635;&#3610;&#3640;&#3597;&#3607;&#3637;&#3656;&#3623;&#3633;&#3604;&#3614;&#3619;&#3632;&#3609;&#3629;&#3609;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3585;&#3636;&#3592;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3607;&#3635;&#3610;&#3640;&#3597;&#3607;&#3637;&#3656;&#3623;&#3633;&#3604;&#3614;&#3619;&#3632;&#3609;&#3629;&#3609;.pdf
javascript:void(0);/*1403780741131*/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-3 &#3585;&#3636;&#3592;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3612;&#3657;&#3634;&#3611;&#3656;&#3634;&#3586;&#3618;&#3632;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-4 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619; &#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618; &#3651;&#3626;&#3656;&#3651;&#3592;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-4 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619; &#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618; &#3651;&#3626;&#3656;&#3651;&#3592;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-5-4 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619; &#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3629;&#3609;&#3634;&#3617;&#3633;&#3618; &#3651;&#3626;&#3656;&#3651;&#3592;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-6-1 &#3616;&#3634;&#3614;&#3623;&#3636;&#3614;&#3634;&#3585;&#3625;&#3660;&#3610;&#3607;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3651;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3605;&#3656;&#3634;&#3591;&#3654;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-6-1 &#3616;&#3634;&#3614;&#3623;&#3636;&#3614;&#3634;&#3585;&#3625;&#3660;&#3610;&#3607;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3651;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3605;&#3656;&#3634;&#3591;&#3654;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-6-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3624;&#3633;&#3585;&#3618;&#3616;&#3634;&#3614;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3649;&#3585;&#3656;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-6-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3624;&#3633;&#3585;&#3618;&#3616;&#3634;&#3614;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3649;&#3585;&#3656;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-6-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3624;&#3633;&#3585;&#3618;&#3616;&#3634;&#3614;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3649;&#3585;&#3656;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.7-6-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3624;&#3633;&#3585;&#3618;&#3616;&#3634;&#3614;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3649;&#3585;&#3656;&#3610;&#3633;&#3603;&#3601;&#3636;&#3605;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;.pdf
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5 ข้อ 6 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 

องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8   ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ  มีการดําเนินการ 4 ข้อ  มีการดําเนินการ 5 ข้อ  

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้ 
ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
คุณลักษณะพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมนิสิตท่ีพึง
ประสงค ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.8-1-
1) เป็นหลักปฏิบัติในการกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต  

2.8-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง
คุณลักษณะด้านพฤติกรรม 
จริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค ์
http://fph.csc.ku.ac.th/system
/rich/rich_files/rich_files/000/
000/571/original/ganyabanku.
pdf 

2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ัง
สถาบัน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการ
เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้อง
ส่งเสริม ไปยัง ผู้บริหาร คณาจารย์ 
นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบ ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์
ของคณะ, โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่, ประชุมคณะ  

2.8-2-1 เวบไซต์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

2.8-2-2 ภาพปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

2.8-2-3 ภาพประชุมคณะ
สาธารณสุขศาสตร์   

3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะต่อสังคม
เป็นประจําทุกปี เช่น  โครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ จังหวัด
ชลบุรี, สัมมาทิฐิประจําเดือน  

2.8-3-1 หนังสือโครงการศึกษาดู
งาน ณ ชลบุร ีและสรุปโครงการ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-1-1 &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3648;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3588;&#3640;&#3603;&#3621;&#3633;&#3585;&#3625;&#3603;&#3632;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617; &#3592;&#3619;&#3636;&#3618;&#3608;&#3619;&#3619;&#3617;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3607;&#3637;&#3656;&#3614;&#3638;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3626;&#3591;&#3588;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-1-1 &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3648;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3588;&#3640;&#3603;&#3621;&#3633;&#3585;&#3625;&#3603;&#3632;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617; &#3592;&#3619;&#3636;&#3618;&#3608;&#3619;&#3619;&#3617;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3607;&#3637;&#3656;&#3614;&#3638;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3626;&#3591;&#3588;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-1-1 &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3648;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3588;&#3640;&#3603;&#3621;&#3633;&#3585;&#3625;&#3603;&#3632;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617; &#3592;&#3619;&#3636;&#3618;&#3608;&#3619;&#3619;&#3617;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3607;&#3637;&#3656;&#3614;&#3638;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3626;&#3591;&#3588;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-1-1 &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3624;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3648;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3588;&#3640;&#3603;&#3621;&#3633;&#3585;&#3625;&#3603;&#3632;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617; &#3592;&#3619;&#3636;&#3618;&#3608;&#3619;&#3619;&#3617;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3607;&#3637;&#3656;&#3614;&#3638;&#3591;&#3611;&#3619;&#3632;&#3626;&#3591;&#3588;&#3660;.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/571/original/ganyabanku.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-2-1 &#3648;&#3623;&#3655;&#3610;&#3652;&#3595;&#3605;&#3660;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-2-1 &#3648;&#3623;&#3655;&#3610;&#3652;&#3595;&#3605;&#3660;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-2-2 &#3616;&#3634;&#3614;&#3611;&#3600;&#3617;&#3609;&#3636;&#3648;&#3607;&#3624;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-2-3 &#3616;&#3634;&#3614;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-2-3 &#3616;&#3634;&#3614;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-3-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; + &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-3-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; + &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
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4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ คือ สรุป
โครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ชลบุรี  

2.8-4-1 หนังสือโครงการศึกษาดู
งาน ณ ชลบุร ีและสรุปโครงการ  

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ  

ผลจากการดําเนนิโครงการเชียง
เครือตําบลสุขภาวะต้นแบบทําให้
ได้รับการยกย่องระดับชาติดังน้ี - 
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม U-Project 
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 
(2.8-5-1 : อ้าง 3.2-2-5) - ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Good 
Practice ของการดําเนินงาน
ประเภทอาจารย์และบุคลากร 
(2.8-5-2 : อ้าง 6.10-5-2) - ได้รับ
รางวัลชมเชย Good Practice 
สําหรับการแข่งขันระดับนิสิต 
นักศึกษา (2.8-5-3 : อ้าง 6.10-5-
3) - ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
ระดับประเทศจากจํานวนท้ังหมด 
508 ทีมในโครงการกรุงไทย ต้น
กล้าสีขาว ปี 2556  (2.8-5-4 : 
อ้าง 6.10-5-4) 

2.8-5-1 รายงานผลการแข่งขัน U-
Project  (อ้าง 3.2-2-5) 

2.8-5-2  รายงานผลการแข่งขัน 
good practice ระดับอาจารย์
และบุคลากร (อ้าง 6.10-5-2) 

2.8-5-3  การแข่งขัน good 
practice ระดับนิสิต น
อ้าง 6.10-5-3) 

ักศึกษา (

2.8-5-4 รายงานผลการแข่งขัน
กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีการศึกษา 
2556 โครงการกองทุนขยะรีไซเคิล 
เพ่ือโลกสวย (อ้าง 6.10-5-4) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 3 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  2   การผลิตบัณฑิต  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; + &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3604;&#3641;&#3591;&#3634;&#3609; + &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-5-1 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3607;&#3640;&#3609;&#3586;&#3618;&#3632;&#3619;&#3637;&#3652;&#3595;&#3648;&#3588;&#3636;&#3621; &#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3650;&#3621;&#3585;&#3626;&#3623;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-5-1 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3607;&#3640;&#3609;&#3586;&#3618;&#3632;&#3619;&#3637;&#3652;&#3595;&#3648;&#3588;&#3636;&#3621; &#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3650;&#3621;&#3585;&#3626;&#3623;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-5-1 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3607;&#3640;&#3609;&#3586;&#3618;&#3632;&#3619;&#3637;&#3652;&#3595;&#3648;&#3588;&#3636;&#3621; &#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3650;&#3621;&#3585;&#3626;&#3623;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-5-2 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3649;&#3586;&#3656;&#3591;&#3586;&#3633;&#3609; good practice &#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-5-1 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3607;&#3640;&#3609;&#3586;&#3618;&#3632;&#3619;&#3637;&#3652;&#3595;&#3648;&#3588;&#3636;&#3621; &#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3650;&#3621;&#3585;&#3626;&#3623;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 2/2.8-5-1 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3629;&#3591;&#3607;&#3640;&#3609;&#3586;&#3618;&#3632;&#3619;&#3637;&#3652;&#3595;&#3648;&#3588;&#3636;&#3621; &#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3650;&#3621;&#3585;&#3626;&#3623;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-5-4 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3649;&#3586;&#3656;&#3591;&#3586;&#3633;&#3609;&#3585;&#3619;&#3640;&#3591;&#3652;&#3607;&#3618;&#3605;&#3657;&#3609;&#3585;&#3621;&#3657;&#3634;&#3626;&#3637;&#3586;&#3634;&#3623;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-5-4 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3649;&#3586;&#3656;&#3591;&#3586;&#3633;&#3609;&#3585;&#3619;&#3640;&#3591;&#3652;&#3607;&#3618;&#3605;&#3657;&#3609;&#3585;&#3621;&#3657;&#3634;&#3626;&#3637;&#3586;&#3634;&#3623;.pdf


ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๔   การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

เกณฑ์การพิจารณา 

            กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

  
เกณฑ์การให้คะแนน 
         ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
         (สบช.  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 3.6 เท่ากับ 5 คะแนน)  
หมายเหตุ 
-   

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  15 15 
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า  

  

จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า  

13 13 

จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า  

1 1 

จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า  

  

จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า  

  

จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า  

  

จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า  

  

จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า  

  

จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า  

1 1 
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จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า    
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า    
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า    
 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 39.000/จํานวนอาจารย์ประจํา
ท้ังหมดเท่ากับ 15.000 ) เท่ากับ 2.600 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึงเท่ากับ 
2.167 
 

ผลการดําเนินงาน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ท้ังหมด 18 ท่าน (สามารถคิดวันปฏิบัติงานรวมได้เท่ากับ 15 คน) โดยมีคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก 2 คน และ ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 0 คน 
 
รายการหลักฐาน 
รายชื่ออาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันเร่ิมปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
2.17 1 คะแนน (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์

ประจําเท่ากับ 39.000/จํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมดเท่ากับ 
15.000 ) เท่ากับ 2.600 เม่ือเทียบ
ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 
5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึงเท่ากับ 
2.167 

บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์
ประจําเท่ากับ 36.000/จํานวน
อาจารย์ประจําท้ังหมดเท่ากับ 

15.000 ) เท่ากับ 2.400 เม่ือเทียบ
ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 
5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึงเท่ากับ 

2.000 

2 1 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 
 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีการดําเนินการสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. ทุกหลักสูตรมีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชา และ

นําผลการประเมินมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร 
4. วิชาชีพมีความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
5. บุคลาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ความสําคัญและทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
6. มีการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอน เช่น การ

จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ มีการกําหนดจํานวนนิสิตต่อหมู่ปฏิบัติการ เพ่ือให้นิสิตสามารถ
เข้าถึงเน้ือหาความรู้ อุปกรณ์ ได้ง่ายและเท่าเทียมกัน 

7. มีรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ของ
นิสิต 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตมากที่สุด 
2. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3. ส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้จากการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 

จุดที่ควรพฒันา : 
1. สนับสนุนให้บุคลาการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก 
2. สนับสนุนระบบและกลไกให้คณาจารย์ได้ตําแหน่งทางวิชาการ โดยผลิตตํารา เอกสาร

ประกอบการสอน และงานวิจัย 
3. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ ในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในด้านการทําวิจัยของหลักสูตร 
4. สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อนิสิตด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
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องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
องค์ประกอบท่ี  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 ข้อ  มีการดําเนินการ 7 ข้อ  

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน.ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษา (3.1-1-1) โดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่านจะติดตาม
ดูแลนิสิตต้ังแต่แรกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
จนกระทั่งจบการศึกษา นิสิตสามารถ
เข้าไปปรึกษาอาจารย์ได้ท้ังรายบุคคล
และรายกลุ่มในด้านวิชาการและการใช้
ชีวิตประจําวัน ตามตารางให้คําปรึกษา
ของอาจารย์ (3.1-1-2) การจัดกิจกรรม 
home room (3.1-1-3)  และยังให้นิสิต
ทําตารางการใชช้ีวิตประจําวัน (3.1-1-4) 
เพ่ือคอยติดตามดูแลนิสิต นอกจากนี้ใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ นิสิต
สามารถเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือขอ
คําแนะนําตามแบบบันทึกการขอ
คําปรึกษาแนะนําของคณะ (3.1-1-5) - 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (3.1-1-6) เป็น
ศูนย์กลางให้ข้อมูลและให้คําปรึกษาด้าน
ทุนการศึกษา การฝึกงานทางด้าน
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรมของสโมสรนิสิต 
ส่งเสริมรายได้นิสิตช่วยงาน กฎระเบียบ
ต่างๆ ในการแต่งกายชุดปฏิบัติการของ
นิสิต ตลอดจนรับเร่ืองร้องทุกข์ของนิสิต
ติดต่อโดยตรงหรือโทรศัพท์กับเจ้าหน้าท่ี
ธุรการฝ่ายกิจการนิสิต (3.1-1-7) และมี
บริการสายตรงคณบดี (3.1-1-8) โดย
การส่งข้อความตรงไปยังอีเมล์ของท่าน

3.1-1-2 ตารางให้คําปรึกษาของอาจารย์ 
3.1-1-3 เอกสารประกอบและภาพ
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(Home room) 
3.1-1-4 ตารางการใช้ชีวิตประจําวันของ
นิสิต 
3.1-1-5 แบบบันทึกการขอคําปรึกษา
แนะนําการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
3.1-1-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต 
3.1-1-7 เว็บไซต์ งานกิจการนิสิต คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
3.1-1-8 เว็บไซต์ คณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ สายตรงคณบดี 
3.1-1-9 เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3.1-1-10 เว็บไซต์เฟซบุ๊ค คณะ
สาธารณสุขศาสตร์   
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2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทํา
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บ
ไซด์คณะสาธารณสุขศาสตร ์(3.1-2-1) 
สําหรับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิตในด้านต่างๆ หลาย
ช่องทาง เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ งานวจิัย 
การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ี
ทันสมัยและท่ีเกี่ยวข้องท่ีนิสิต
จําเป็นต้องรู้ ผ่านทาง face book ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (3.1-2-2) และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ (3.1-2-3) ตาม
อาคารเรียนอย่างสม่ําเสมอ - คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีช่องทางให้นิสิต 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ปรับปรุงการให้บริการข่าวสารต่างๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (3.1-2-4)  

3.1-2-1 เว็บไซด์ คณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ 

3.1-2-2 เว็บไซด์ เฟซบุ๊ค คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

3.1-2-4 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3.1-2-4 เว็บไซด์ แบบสอบถามความพึง
พอใจจากเว็บคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต โดยการจัด
โครงการศึกษาดูงานท้ังใน (3.1-3-
1)  และนอกสถานท่ี (3.1-3-2) ในบาง
รายวิชาของภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้จัดให้นิสิตได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน
นอกชั้นเรียน (3.1-3-3) นอกจากนี้คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมท่ีเพ่ิม
ประสบการณ์ทางวิชาชพี ได้แก่ 
โครงการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตชั้นปีท่ี 
3 (3.1-3-4) และโครงการฝึกงานเฉพาะ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนิสิตชั้นปีท่ี 
4 (3.1-3-5) โดยมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกงานจริงด้วยฐานทดสอบวัด
ความรู้ (3.1-3-6) การปฐมนิเทศฝึกงาน
ท้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง และนิสิต (3.1-3-7) 
และระหว่างท่ีนิสิตกําลังฝึกงานจะมี
อาจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็น

3.1-3-1 โครงการศึกษาดูงานภายใน
มหาวิทยาลัย: ระบบผลิตน้ําประปาของ
วิทยาเขต 

3.1-3-2 โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ์

3.1-3-3 สรุปโครงการศึกษาดูงานสาขา
อนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

3.1-3-4 โครงการฝึกวิชาชีพของนิสิตชั้น
ปีท่ี 3 

3.1-3-5 โครงการฝึกงานเฉพาะด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 

3.1-3-6 ภาพถ่ายฐานทดสอบวัดความรู้ 

3.1-3-7 เอกสารประกอบปฐมนิเทศ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสิต และภาพ
กิจกรรม อ้างอิงจากเว็บไซด์ เฟซบุ๊ค 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (3.1-2-2) 

3.1-3-8 ภาพการนิเทศฝึกงาน  

3.1-3-9 สรุปโครงการเตรียมความพร้อม

http://fph.csc.ku.ac.th/
http://fph.csc.ku.ac.th/
http://facebook.com/PublicHealth.ku.csc?fref=ts
http://facebook.com/PublicHealth.ku.csc?fref=ts
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.1-2-3 &#3616;&#3634;&#3614;&#3606;&#3656;&#3634;&#3618;&#3610;&#3629;&#3619;&#3660;&#3604;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3634;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;.pdf
http://158.108.110.70/fph/q_fph
http://158.108.110.70/fph/q_fph
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3.1-3-10 โครงการเติมเต็มความรู้ก่อน
สอบ 

3.1-3-11 โครงการบัณฑิตติดปีก 

3.1-3-12 การนําเสนอสรุปผลการฝึกงาน

3.1-3-13  แบบฟอร์มพฤติกรรมตลอด
การฝึกงาน (อาจารย์พ่ีเลี้ยง) 

3.1-3-14 รายงานการประชุมโครงการ
ฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า โดยการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
(3.1-4-1)  และมีการจัดทําข้อมูล
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง 
face book สําหรับเผยแพร่ เช่น ข้อมูล
แหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน การศกึษาต่อ (3.1-4-2)  

3.1-4-1แบบฟอร์มข้อมูลศิษย์เก่า 
3.1-4-2  เว็บไซด์ เฟซบุ๊คคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดทํา
ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ของ
ศิษย์เก่า และจัดทําข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
การรับสมัครงาน การศึกษาต่อผ่านทาง
เฟสบุ๊คของนิสิตรุ่น 1  (3.1-5-1)  

3.1-5-1 เว็บไซด์ เฟซบุ๊คคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (อ้างอิงจาก 3.1-2-
2)   

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการดังนี้ 

3.1-6-1 แบบประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดบริการให้คําปรึกษา

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.1-4-1 &#3649;&#3610;&#3610;&#3615;&#3629;&#3619;&#3660;&#3617;&#3586;&#3657;&#3629;&#3617;&#3641;&#3621;&#3624;&#3636;&#3625;&#3618;&#3660;&#3648;&#3585;&#3656;&#3634;.pdf
javascript:void(0);/*1404021676455*/
http://facebook.com/PublicHealth.ku.csc?fref=ts
http://facebook.com/PublicHealth.ku.csc?fref=ts
http://facebook.com/PublicHealth.ku.csc?fref=ts
http://facebook.com/PublicHealth.ku.csc?fref=ts
http://facebook.com/PublicHealth.ku.csc?fref=ts
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.1-6-1 &#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3629;&#3610;&#3606;&#3634;&#3617;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3648;&#3585;&#3637;&#3618;&#3623;&#3585;&#3633;&#3610;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3588;&#3635;&#3611;&#3619;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3631;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.1-6-1 &#3649;&#3610;&#3610;&#3626;&#3629;&#3610;&#3606;&#3634;&#3617;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3638;&#3591;&#3614;&#3629;&#3651;&#3592;&#3648;&#3585;&#3637;&#3618;&#3623;&#3585;&#3633;&#3610;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3588;&#3635;&#3611;&#3619;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3631;.pdf


7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการมา
พัฒนา การจัดบริการแก่นิสิตเป็นประจํา
ทุกปีการศึกษา โดยเม่ือเสร็จสิ้น
โครงการได้มีการสรุปโครงการและ
สรุปผลการประเมินโครงการต่อคณะ
สาธารณสุขศาสตร์โดยมีการหารือกันใน
ท่ีประชุมประจําเดือนของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ตามหลัก PDCA 
(3.1-7-1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพนิสติ และ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในคร้ัง
ต่อไป  

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ต้องการของนักศึกษา  

3.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 
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7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 หรือ 
4 ข้อ  

มีการดําเนินการ 5 ข้อ  มีการดําเนินการ 6 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการ
จัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิตท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ (3.2-1-1) และมีการ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ (3.2-1-
2) เพ่ือกํากับดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร ์โดย
คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จัดทําปฏิทินกิจกรรมฯ 
ประจําปีการศึกษา 2556 ไว้อย่างชัดเจน 
(3.2-1-3)  

สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน  

3.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
3.2-1-2คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
3.2-1-3ปฏิทินกิจกรรมสโมสร
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต โดยส่งนิสิตเข้าร่วมการ
อบรมประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย (3.2-
2-1) และฝึกให้นิสิตนําวิธี Plan-do-check-
act มาใช้ในการดําเนินกิจกรรมของนิสิต
และคณะฯ รวมถึงเข้าร่วมประกวดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
(3.2-2-3) และเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่างๆ 

3.2-2-1 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการประกวดผลงาน 1 
องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพ 
3.2-2-2 โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
3.2-2-3 โครงการ รักษ์โลก 
รักษ์ขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม  
3.2-2-4 รายงานการเข้าร่วม
โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว  
3.2-2-5 รายงานโครงการ
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3.2-2-6 สรุปโครงการสรรสร้าง
สิ่งแวดล้อม โอบอ้อมชีวิต 
ชุมชนร่วมคิดดูแลสุขภาพ 

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการส่งเสริมให้
นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังน้ี ระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นิสิตนํา
ความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ครบท้ัง 5 ประเภท โดยมีการ
ประชุมวางแผน เพ่ือเตรียมการจัดโครงการ 
มีขั้นตอนดําเนินงาน มีการประเมินผล และ
มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการต่อไป 
ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้แก่  
โครงการอบรมภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ
สาธารณสุขในประชาคมอาเซียน (3.2-3-1) 
จัดให้นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกชั้นปี
เข้าร่วมอบรมฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมทาง
ภาษาเกี่ยวกับวิชาชีพ  โครงการฝึกงาน
วิชาชีพ (3.2-3-2) และ โครงการฝึกงาน
เฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์ (3.2-3-3) 
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงาน และมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพ วิชาการ ให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีต้องการของคณะ
และมหาวิทยาลัย - โครงการประยุกต์ใช้
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการดูแล
สุขภาพด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านไทย เป็น
กิจกรรมท่ีนิสิตจัดข้ึนในงานเกษตรแฟร์ โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดค้นนวัตกรรมท่ีได้
จากสมุนไพรไทย ในการดูแลสุขภาพ ส่ง
โครงงานและผลงาน เข้าร่วมประกวด
แข่งขัน (3.2-3-4) การแข่งขันตอบปัญหา
สมุนไพรพ้ืนบ้านต้านโรค เป็นกิจกรรมท่ี
นิสิตจัดข้ึนในงานเกษตรแฟร์ เพ่ือส่งเสริม
การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านไทย 
โดยเป็นการแข่งขันตอบปัญหาความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านไทยของนักเรียน

3.2-3-1 สรุปโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ
สาธารณสุขในประชาคม
อาเซียน 
3.2-3-2 โครงการฝึกงานวิชาชีพ 
3.2-3-3 โครงการฝึกงานเฉพาะ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์  
3.2-3-4 สรุปโครงการ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
3.2-3-5 โครงการการแข่งขัน
ตอบปัญหาสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ต้านโรค  
3.2-3-6 สรุปโครงการกีฬาสา
สุขสานสัมพันธ์ SALMON PINK 
GAME (ภายในคณะ)  
3.2-3-7 ภาพกิจกรรมกีฬาสี
“นนทรีอีสาน” (ระหว่างคณะ) 
อ้างอิง 3.1-2-2 เว็บไซด์
เฟซบุ๊คคณะสาธารณสุขศาสตร ์
3.2-3-8 สรุปโครงการสาสุขช่อ
ใหม่ “การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีการแข่งขันกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ์”(ระหว่าง
มหาวิทยาลัย) 
3.2-3-9 โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ พร้อม
ภาพกิจกรรมการออกกําลังกาย  
3.2-3-10 สรุปโครงการสอน
น้องร้องเพลงและต้อนรับน้อง
ใหม่  
3.2-3-11 สรุปโครงการสาสุข
ช่อใหม่ (รับกาวน์) 
3.2-3-12 โครงการขยะ 0 บาท  
3.2-3-13 โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ พร้อม
ภาพกิจกรรมลงแขกดํานาเกี่ยว
ข้าว เก็บและคัดแยกขยะใน
ชุมชน 
3.2-3-14 สรุปโครงการทําบุญ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.2-2-5 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3636;&#3591;&#3649;&#3604;&#3591; U-Project.pdf
javascript:void(0);/*1404028373231*/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.2-2-6 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3619;&#3619;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;&#3650;&#3629;&#3610;&#3629;&#3657;&#3629;&#3617;&#3594;&#3637;&#3623;&#3636;&#3605;&#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3588;&#3636;&#3604;&#3604;&#3641;&#3649;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.2-2-6 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3619;&#3619;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;&#3650;&#3629;&#3610;&#3629;&#3657;&#3629;&#3617;&#3594;&#3637;&#3623;&#3636;&#3605;&#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3588;&#3636;&#3604;&#3604;&#3641;&#3649;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 3/3.2-2-6 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3619;&#3619;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;&#3650;&#3629;&#3610;&#3629;&#3657;&#3629;&#3617;&#3594;&#3637;&#3623;&#3636;&#3605;&#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3588;&#3636;&#3604;&#3604;&#3641;&#3649;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf


3.2-3-15 เอกสารประกอบและ
ภาพกิจกรรมนสิิตพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (Home room)  
3.2-3-16 ภาพกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและภาวะผู้นํา  
3.2-3-17 ภาพการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง ICT Karaoke 
Fantasia 
3.2-3-18 ภาพกิจกรรมงานตรุษ
ไทสกล 
3.2-3-19  โครงการบัณฑิตติด
ปีก   
3.2-3-20 โครงการศึกษาดูงาน
และพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์    

 โครงการขยะ 0 บาท (3.2.3-12)  
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และชุมชน
สัมพันธ์ ภายใต้โครงการเชียงเครือตําบลสุข
ภาวะต้นแบบ  โดยนิสิตร่วมกับชุมชนในการ
ลงแขกดํานา เกี่ยวข้าว เก็บและคัดแยกขยะ
ในชุมชน (3.2.3-13) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ - โครงการ
สอนน้องร้องเพลงและต้อนรับน้องใหม่ เป็น
โครงการท่ีมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนิสิต เป็น
พลเมืองท่ีดีให้กับนิสิตใหม่ (3.2.3-10)  
โครงการสาสุขชอ่ใหม่ (รับกาวน์) เป็น
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้นิสิตเกิดความ
ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพและการเป็นนิสิต (3.2-
3-11) โครงการทําบุญประจําปี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (3.2-
3-14)  กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(Home room) เพ่ือให้อาจารย์ได้พบปะ
พูดคุยเกี่ยวกับวิชาการ การใช้ชีวิต และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต และ
ให้นิสิตได้แลกเปล่ียน ปรึกษากับอาจารย์ 
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4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการสนับสนุนให้
นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบัน 
โดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
โครงการแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (3.2-4-1) และรางวัล
ชมเชย (3.2-4-2) โครงการกรุงไทยต้นกล้าสี
ขาว เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย และ 5 ทีม
สุดท้ายระดับประเทศ (3.2-4-3) โครงการ
กระทิงแดง U Project  ได้รับรางวัลยอด
เย่ียมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(3.2-4-4) โครงการสรรสร้างสิ่งแวดล้อม 
โอบอ้อมชีวิต ชุมชนร่วมคิดดูแลสุขภาพ 
เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ (3.2-
4-5) และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา เพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การจัดกิจกรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัย (3.2-4-6)  

3.2-4-1 อ้างอิง 3.2-2-2 
โครงการเชียงเครือตําบลสุข
ภาวะต้นแบบ 

มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน  

3.2-4-2 อ้างอิง 3.2-2-3 
โครงการ รักษ์โลก รักษ์ขยะ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม  
3.2-4-3 อ้างอิง 3.2-2-4 
รายงานการเข้าร่วมโครงการ
กรุงไทยต้นกล้าสีขาว (เหลือ
โครงการ)  
3.2-4-4 อ้างอิง 3.2-2-5 
รายงานโครงการกระทิงแดง U 
Project (เหลือรูปกับโครงการ) 
3.2-4-5 อ้างอิง 3.2-2-6 สรุป
โครงการสรรสร้างสิ่งแวดล้อม 
โอบอ้อมชีวิต ชุมชนร่วมคิดดูแล
สุขภาพ 
3.2-4-6 อ้างอิง 3.2-3-20
โครงการศึกษาดูงานและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 
 
 

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยกําหนดให้
หลังจากการดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้น 

3.2-5-1 สรุปโครงการต่างๆ 
(อ้างอิง 3.2-2-2 ) (3.2-2-3 ) 
(3.2-2-6 ) (3.2-3-1) (3.2-3-4) 
(3.2-3-6) (3.2-3-8) (3.2-3-10) 
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3.2-5-2 รายงานการประชุม
สโมสรนิสิต  
3.2-5-3แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต  

6 3.2-6-1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต อ้างอิง (3.2-5-3) 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการนําผลการ
ประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (3.2-6-
1) เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาปรับปรุง
แผนและการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 
2557 ต่อไป (3.2-6-2)  

3.2-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะ  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3.3   ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
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เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ  มีการดําเนินการ 4 ข้อ  มีการดําเนินการ 5 ข้อ  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ ดังน้ี - คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีการแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตประจําคณะฯ 
สําหรับนิสิตทุกระดับชั้นปี (3.3-1-1) 
และมีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําชัน้
ปี  (3.3-1-2) มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาด้าน
วิชาการ โดยบูรณาการร่วมกับการให้
คําปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต เพ่ือให้งานท่ีปรึกษานิสิตเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ต่อเน่ือง มี
ประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือ
นิสิตท้ังทางด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว 
ด้านสังคม ตลอดจนตรงตามคุณสมบัติ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการระบบการเรียนการสอน
ของคณะ นอกเหนือจากการ
บริหารงานทางด้านระบบการเรียนการ
สอนคณะแล้ว สามารถเป็นท่ีปรึกษา
ให้กับนิสิตทางด้านวิชาการด้วย
เช่นเดียวกนั (3.3-1-2)  

3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.3-1-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจําชั้น
ปี 

3.3-1-3 แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ  

2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการ
จัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เช่น เอกสาร
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่มือ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  3.3-2-

มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

3.3-2-1 ข้อบังคบัว่าด้วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี มก. คู่มือหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง 2555 

3.3-2-2 ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.3-2-3 จรรยาบรรณอาจารย์ 

3.3-2-4 ระบบ e- learning  

3.3-2-5 ตารางการศึกษาค้นคว้าด้วย
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3.3-2-6 ตารางการให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ 

3.3-2-7 คู่มือนิสิต 

3.3-2-8 ตารางการใช้ชีวิตประจําวัน
ของนิสิต   
 
3.3-2-9 แบบบันทึกขอคําปรึกษา
แนะนําการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 

3 มีการประชุมคณะกรรมการการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ เพ่ือหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
รวมถึงระบบการเรียนการสอน อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เช่น 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการระดับคณะ (3.3-3-1) และมี
การนําเข้าท่ีประชุมคณะฯ เพ่ือแจ้งผล
การดําเนินงานแก่อาจารย์ภายในคณะ 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
นิสิตร่วมกัน (3.3-3-2)  

3.3-3-1 รายงานประชุมฝ่ายวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3.3-3-2รายงานการประชุมคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

4 มีการประเมินผลระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการ
ประเมินผลระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการและการดําเนินงานของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี โดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้
คําปรึกษาต่อนิสิต (3.3-4-1)   

3.3-4-1 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึนเช่น สรุปผลแผนงานและ
แนวทางระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.3-
5-1) รายงานประชุมคณะกรรมการ
คณะ (3.3-5-2)  

3.3-5-1 ผลการประเมินระบบการให้
คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.3-5-2 รายงานประชุมคณะกรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ้างอิง (3-2-
6-2)  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
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5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

- 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3 
 
จุดแข็ง : 

1. คณะมีระบบการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตทั้งนิสิตภาคปกติและ
ภาคพิเศษ และมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับ
อาจารย์ภายในคณะ เพ่ือร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. คณะมีการจัดบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ เ ป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง 
เช่น website, facebook, ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะ 

3. คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นิสติทํากิจกรรมทีห่ลากหลายตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและส่งเสริมการทาํกิจกรรมที่นําความรู้ด้านประกันคุณภาพร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : ไม่มี 
 
จุดที่ควรพฒันา : 

 นําผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรมกรพัฒนานิสิตและการวิเคราะห์ไปใช้การวางแผนการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ไม่ม ี
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5. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือได้รับประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม จาก
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : 

1. มีการควบคุณคุณภาพการเรียนการสอนโดยจํากัดจํานวนนิสิตต่อกลุ่มบรรยายและปฏิบัติการ 
2. อาจารย์ผู้สอนทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนิสิต 
3. มีการรายงานความก้าวหน้าของงานวิชาการและการผลิตบัณฑิตโดยเช่ือมโยงกับผู้เก่ียวข้องทั้ง

จากกรรมการวิชาการ กรรมการหลักสูตร และกรรมการคณะฯ อย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 
4. การจัดการเรียนสอน สามารถบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะเรียนรู้และ

การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง รวมท้ังก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 



องค์ประกอบท่ี  4   การวิจัย 
 
องค์ประกอบท่ี  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 ข้อ  มีการดําเนินการ 7 ข้อ  

    

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มีการดําเนินการ 6 หรือ 
7 ข้อ ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มีการดําเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 2 
หรือ 3 ข้อ ตามเกณฑ์
ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 7 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด  

- ในปีการศึกษา 2556 คณะยังไม่มีระบบ
กลไกบริหารงานวิจัยและยังข้ึนตรงกับคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จึงไป
นําเอาข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนามาใช้ 

4.1-1-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฉกส. 

4.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

-  คณะมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการของคณะ เพ่ือ
ดําเนินการงานในด้านงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการโดยให้บุคลากรที่ทําหน้าท่ี
ดังกล่าวเม่ือคร้ังยังเป็นสาขาสาธารณสุข 

 

ศาสตร์ให้ได้ดําเนินงานเดิมเพ่ือความ
ต่อเน่ืองของงาน (4.1-1-3)  

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน  

-   คณะ ได้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับชุมชนโดยให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานจริง
ตามชุน เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการ
ฝึกงานและการดํารงชีวิตกับชาวบา้น 

4.1-2-1 มคอ.4 รายวิชา
ฝึกงานวิชาชีพดา้น
สาธารณสุข 
4.1-2-2 มคอ.6 รายวิชา
ฝึกงานวิชาชีพดา้น
สาธารณสุข  

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

-   คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดทําความรู้ใน
เรื่องจรรยาบรรณการวิจัยเพื่อให้บุคลากร

4.1-3-1 จรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1-3-2 ขอเชิญบุคลากรเข้า
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-  ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรเข้า
อบรมโครงการต่างๆ ท่ี สวพ.มก.ฉกส. 
มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ จัดข้ึน(4.1-3-2 
ถึง 4.1-3-7)  

4.1-3-3 ขอเชิญโครงการพัฒนา
นักวิจัย ประจําปงีบประมาณ 
2557 
4.1-3-4 ขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ 2557 
4.1-3-5 ขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม “โครงการวันสัมมาทิฐิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 
ประจําปี 2557” 
4.1-3-6 ขอเชิญเสนอชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(บุคลากร) อบรมทักษะการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
4.1-3-7ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม
โครงการอบรมการใช้งาน
โปรแกรม Scivalท่ีปรับปรุงใหม่ 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 

งบประมาณด้านการวิจัย คณะยังไม่มีการ
จัดสรรในส่วนนี้ในปีงบประมาณ 2556
เนื่องมาจากเพ่ิงเริ่มก่อต้ังจึงจัดสรรในส่วน
ของงานวิชาการ และงานกิจการนิสิต ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2557 ได้มีการจัดสรร
งบประมาณของคณะไว้สําหรับการบริหาร
ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.1-4-1) 
และมีงบประมาณโครงการบางสว่นท่ี
คณาจารย์ภายในคณะได้รับจัดสรรจาก
งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ (4.1-4-2 และ 4.1-4-3) 
และ สวพ.มก.ฉกส.  

4.1-4-1 แผนงบประมาณฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ
ประจําปี 2557 

4.1-4-2แผนการดําเนินงานฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

4.1-4-3 โครงการที่ได้รับทุน
จัดสรรจากสวพ. และคณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์ 

5 -   มีการจัดห้องปฏิบัติการ รวมท้ังเคร่ืองมือ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน และการ
วิจัยของแต่ละสาขา โดยคณะมีห้อง
ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 3 ห้อง คือ          

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

4.1-5-1 สรุปการประชุมวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2557 

4.1-5-2ระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการ 1) ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม

และ อาชีวอนามัย (2-103)          4.1-5-3 หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา  

2) ห้องปฏิบัติการอนามัยชุมชน (2-102)  
3) ห้องปฏิบัติการการพยาบาลและกาย
วิภาคศาสตร ์(2-117) โดยห้องท้ัง 3 นั้นยัง
ตอ้งปรับปรุงอยู่ 2 ห้องในส่วนของการต่อ
เติมเพ่ือให้กว้างพอท่ีจะใช้ในการสอน (4.1-
5-1) ท้ังนี้ในห้องปฏิบัติการท้ัง 3 ห้องนั้น

4.1-2-1 หนังสือขอเรียนเชิญ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความในการประชุมวิชาการ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                หน้า  87 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-3-6 &#3586;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3626;&#3609;&#3629;&#3594;&#3639;&#3656;&#3629;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3605;&#3619;&#3637;&#3618;&#3617;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3619;&#3657;&#3629;&#3617;&#3626;&#3641;&#3656;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3634;&#3588;&#3617;&#3629;&#3634;&#3648;&#3595;&#3637;&#3618;&#3609; (&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;) &#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3607;&#3633;&#3585;&#3625;&#3632;&#3585;&#3634;&#3619;&#3614;&#3641;&#3604;&#3626;&#3639;&#3656;&#3629;&#3626;&#3634;&#3619;&#3616;&#3634;&#3625;&#3634;&#3629;&#3633;&#3591;&#3585;&#3620;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-3-6 &#3586;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3626;&#3609;&#3629;&#3594;&#3639;&#3656;&#3629;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3605;&#3619;&#3637;&#3618;&#3617;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3614;&#3619;&#3657;&#3629;&#3617;&#3626;&#3641;&#3656;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3634;&#3588;&#3617;&#3629;&#3634;&#3648;&#3595;&#3637;&#3618;&#3609; (&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;) &#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3607;&#3633;&#3585;&#3625;&#3632;&#3585;&#3634;&#3619;&#3614;&#3641;&#3604;&#3626;&#3639;&#3656;&#3629;&#3626;&#3634;&#3619;&#3616;&#3634;&#3625;&#3634;&#3629;&#3633;&#3591;&#3585;&#3620;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-3-7 &#3586;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3591;&#3634;&#3609;&#3650;&#3611;&#3619;&#3649;&#3585;&#3619;&#3617; Scival &#3607;&#3637;&#3656;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-3-7 &#3586;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3591;&#3634;&#3609;&#3650;&#3611;&#3619;&#3649;&#3585;&#3619;&#3617; Scival &#3607;&#3637;&#3656;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-3-7 &#3586;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3610;&#3640;&#3588;&#3621;&#3634;&#3585;&#3619;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3629;&#3610;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3591;&#3634;&#3609;&#3650;&#3611;&#3619;&#3649;&#3585;&#3619;&#3617; Scival &#3607;&#3637;&#3656;&#3611;&#3619;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3640;&#3591;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-1 &#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-1 &#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-1 &#3649;&#3612;&#3609;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637; 2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656;&#3652;&#3604;&#3657;&#3619;&#3633;&#3610;&#3607;&#3640;&#3609;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3592;&#3634;&#3585;&#3626;&#3623;&#3614;. &#3649;&#3621;&#3632;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656;&#3652;&#3604;&#3657;&#3619;&#3633;&#3610;&#3607;&#3640;&#3609;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3592;&#3634;&#3585;&#3626;&#3623;&#3614;. &#3649;&#3621;&#3632;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656;&#3652;&#3604;&#3657;&#3619;&#3633;&#3610;&#3607;&#3640;&#3609;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3592;&#3634;&#3585;&#3626;&#3623;&#3614;. &#3649;&#3621;&#3632;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656;&#3652;&#3604;&#3657;&#3619;&#3633;&#3610;&#3607;&#3640;&#3609;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3592;&#3634;&#3585;&#3626;&#3623;&#3614;. &#3649;&#3621;&#3632;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656;&#3652;&#3604;&#3657;&#3619;&#3633;&#3610;&#3607;&#3640;&#3609;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3592;&#3634;&#3585;&#3626;&#3623;&#3614;. &#3649;&#3621;&#3632;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-3 &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3586;&#3629;&#3591;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-3 &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3586;&#3629;&#3591;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-3 &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3586;&#3629;&#3591;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-4-3 &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3586;&#3629;&#3591;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 29 &#3614;.&#3588;. 57.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 29 &#3614;.&#3588;. 57.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-2 &#3619;&#3632;&#3648;&#3610;&#3637;&#3618;&#3610;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3627;&#3657;&#3629;&#3591;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-2 &#3619;&#3632;&#3648;&#3610;&#3637;&#3618;&#3610;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3627;&#3657;&#3629;&#3591;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-3 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3651;&#3594;&#3657;&#3627;&#3657;&#3629;&#3591;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3585;&#3633;&#3610;&#3588;&#3603;&#3632; &#3607;&#3629;.&#3649;&#3621;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-3 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3651;&#3594;&#3657;&#3627;&#3657;&#3629;&#3591;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3585;&#3633;&#3610;&#3588;&#3603;&#3632; &#3607;&#3629;.&#3649;&#3621;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-3 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3629;&#3651;&#3594;&#3657;&#3627;&#3657;&#3629;&#3591;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3585;&#3633;&#3610;&#3588;&#3603;&#3632; &#3607;&#3629;.&#3649;&#3621;&#3632; &#3623;&#3623;..pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-2-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3611;&#3655;&#3609;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3585;&#3619;&#3610;&#3619;&#3619;&#3618;&#3634;&#3618;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-2-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3611;&#3655;&#3609;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3585;&#3619;&#3610;&#3619;&#3619;&#3618;&#3634;&#3618;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-2-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3611;&#3655;&#3609;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3585;&#3619;&#3610;&#3619;&#3619;&#3618;&#3634;&#3618;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625;.pdf


-  เชิญวิทยากรพิเศษของห้องสุขภาพ ใน
การประชุมวิชาการเกษตรแฟร์ ในหัวข้อ 
พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข (4.1-2-1)  

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น  

-   คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดทําแบบ
ประเมินห้องปฏิบัติการเพ่ือให้บุคลากร และ
นิสิตท่ีใช้ห้องปฏิบัติการได้ทําการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้ในเทอม 2 ปี
การศึกษา 2556  และสรุปผลการประเมิน
เพ่ือแจ้งต่อผู้บริหาร (4.1-6-1)   

4.1-6-1 แบบประเมินความพึง
พอใจของการใช้ห้องปฏิบัติการ 

4.1-4-1 แผนงบประมาณฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ
ประจําปี 2557  

-  คณะมีการจัดสรรงบประมาณปี 2557 
ของคณะไว้สําหรับการบริหารของฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ รวมถึงการเตรียมแผน 
การเชิญวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับการ
ทําวิจัย และ academic writing (4.1-4-1)  

7 นําผลจากการประเมินห้องปฏิบัติการ และ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเสนอต่อให้คณะกรรมการ
คณะรับทราบ (4.1-5-1) และลงมติร่วมกัน
ในการปรับปรุงต่อเติมในส่วนของ
ห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง และห้องสํานักงาน
คณบด ี(4.1-7-1)  

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน  

4.1-5-1 สรุปการประชุมวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2557 

4.1-7-1 ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรเพ่ือดําเนินงานต่อเติม
พ้ืนท่ีด้านหลังห้อง   
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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องค์ประกอบท่ี  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
1.  เกณฑ์ท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ 2  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  ข้อ 3 ข้อ  4 ข้อ   5 ข้อ  
 

 2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 4 
หรือ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ท่ัวไป  

มีการดําเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป  

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก.ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1  โดยอิงจากงบประมาณท่ีคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ เคยจัดสรรให้เม่ือยัง
เป็นสาขาสาธารณสุขศาสตร ์นอกจากนั้น
คณะยังจัดสรรงบประมาณค่าใชจ้่าย
บางส่วนให้นิสิตในการไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย  

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

4.2-1-1 โครงการจัดสรร
งบประมาณวิจัย และนําเสนอ
ของนิสิต 
4.2-1-2 รายงานการประชุม
พิเศษ การจัดสรรงบเพ่ือจัดทํา
แผนการใช้จ่ายเงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2556 

(เพ่ิม) -คณะได้นําข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของ สวพ มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  

  
4.2-1-6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 

2 คณะกรรมฝ่ายฯ ได้มีระบบการคัดสรร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ ของคณาจารย์
ร่วมกับนิสิต โดยให้คณาจารย์แต่ละท่านส่ง
ผลงานท่ีคัดสรรจากนิสิตในท่ีปรึกษามา
เพ่ือให้คณะกรรมการในฝ่ายคัดสรรงานท่ี
เหมาะสมเผยแพร่ รวมท้ังได้มีการวาง
แผนการมอบใบประกาศให้กับผลงานวิจัยท่ี
ดีเด่นให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ในช่วง
วันซ้อมรับปริญญา เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ
ให้กับนิสิต และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนิสิต

มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ี
คนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด  

4.2-2-1 การคัดสรรผลงานวิจัย
ของนิสิต 
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http://http//www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-1-3 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; &#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3591;&#3610;&#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3592;&#3633;&#3604;&#3607;&#3635;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3592;&#3656;&#3634;&#3618;&#3648;&#3591;&#3636;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3652;&#3604;&#3657;&#3588;&#3603;&#3632;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3649;&#3621;&#3632;&#3623;&#3636;&#3624;&#3623;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556.pdf
http://http//www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-1-3 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; &#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3591;&#3610;&#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3592;&#3633;&#3604;&#3607;&#3635;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3592;&#3656;&#3634;&#3618;&#3648;&#3591;&#3636;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3652;&#3604;&#3657;&#3588;&#3603;&#3632;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3649;&#3621;&#3632;&#3623;&#3636;&#3624;&#3623;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556.pdf
http://http//www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-1-3 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3614;&#3636;&#3648;&#3624;&#3625; &#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3591;&#3610;&#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3592;&#3633;&#3604;&#3607;&#3635;&#3649;&#3612;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3592;&#3656;&#3634;&#3618;&#3648;&#3591;&#3636;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3652;&#3604;&#3657;&#3588;&#3603;&#3632;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3649;&#3621;&#3632;&#3623;&#3636;&#3624;&#3623;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/4119.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/4119.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-2-1 &#3585;&#3634;&#3619;&#3588;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3612;&#3621;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-2-1 &#3585;&#3634;&#3619;&#3588;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619;&#3612;&#3621;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;.pdf


3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 
2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

นํางานวิจัยจากท้ังของคณาจารย์ และนิสิต
ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ โดยทําเป็น
บทความวิชาการสั้นๆ เหมาะสําหรับ
เผยแพร่สู่สาธารณชน (4.2-3-1)  

4.2-3-1 web pageฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
4.2-3-2 เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ 
"ภูมิปัญญาแห่งอีสาน“ ครั้งท่ี 1  

4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน  

มีการนํางานวิจัยไปใช้โดยหน่วยงานท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีตําบลเชียงเครือ เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล  สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(4.2-4-1) 

4.2-4-1 หนังสือรับรองการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

5 มีการจัดทําระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และอิงจากเอกสารการ
คุ้มครองสิทธ์ิและรักษาประโยชน์ของ
งานวิจัยของ สวพ.มก.ฉกส. (4.1-1-1 และ 
4.1-1-2)  
 

 4.1-1-1 ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด  4.1-1-2แนวปฏิบัติในการ

คุ้มครองสิทธ์ิ และรักษาสิทธ์ิ
ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย

6  4.1-1-1 ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

คณะมีการจัดทําระบบกลไกการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการ
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (4.1-1-1 และ 
4.1-1-2) 

มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร  

4.1-1-2แนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองสิทธ์ิ และรักษาสิทธ์ิ
ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 3 2 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :   
 

คณะมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปข้อท่ี 1 และ 4 และดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มข้อท่ี 6 
รวมเป็นมีผลการดําเนินงาน 3 ข้อ โดยผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                หน้า  90 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-3-1 web page &#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-3-1 web page &#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3649;&#3621;&#3632;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3649;&#3615;&#3619;&#3660; &#3616;&#3641;&#3617;&#3636;&#3611;&#3633;&#3597;&#3597;&#3634;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3629;&#3637;&#3626;&#3634;&#3609;&#8220; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3649;&#3615;&#3619;&#3660; &#3616;&#3641;&#3617;&#3636;&#3611;&#3633;&#3597;&#3597;&#3634;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3629;&#3637;&#3626;&#3634;&#3609;&#8220; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-3-2 &#3648;&#3629;&#3585;&#3626;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3629;&#3610;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3649;&#3615;&#3619;&#3660; &#3616;&#3641;&#3617;&#3636;&#3611;&#3633;&#3597;&#3597;&#3634;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3629;&#3637;&#3626;&#3634;&#3609;&#8220; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656; 1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3619;&#3633;&#3610;&#3619;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3609;&#3635;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3619;&#3641;&#3657;&#3652;&#3611;&#3651;&#3594;&#3657;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.2-4-1 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3619;&#3633;&#3610;&#3619;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3609;&#3635;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3619;&#3641;&#3657;&#3652;&#3611;&#3651;&#3594;&#3657;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-1 &#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3621;&#3652;&#3585;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-1 &#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3621;&#3652;&#3585;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-1 &#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3621;&#3652;&#3585;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-2 &#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3588;&#3640;&#3657;&#3617;&#3588;&#3619;&#3629;&#3591;&#3626;&#3636;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660; &#3649;&#3621;&#3632;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3634;&#3626;&#3636;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3607;&#3637;&#3656;&#3648;&#3585;&#3637;&#3656;&#3618;&#3623;&#3586;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3633;&#3610;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-2 &#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3588;&#3640;&#3657;&#3617;&#3588;&#3619;&#3629;&#3591;&#3626;&#3636;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660; &#3649;&#3621;&#3632;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3634;&#3626;&#3636;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3607;&#3637;&#3656;&#3648;&#3585;&#3637;&#3656;&#3618;&#3623;&#3586;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3633;&#3610;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-2 &#3649;&#3609;&#3623;&#3611;&#3599;&#3636;&#3610;&#3633;&#3605;&#3636;&#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3588;&#3640;&#3657;&#3617;&#3588;&#3619;&#3629;&#3591;&#3626;&#3636;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660; &#3649;&#3621;&#3632;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3634;&#3626;&#3636;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3607;&#3637;&#3656;&#3648;&#3585;&#3637;&#3656;&#3618;&#3623;&#3586;&#3657;&#3629;&#3591;&#3585;&#3633;&#3610;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-1 &#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3621;&#3652;&#3585;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113/&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-1-1 &#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3621;&#3652;&#3585;&#3585;&#3634;&#3619;&#3610;&#3619;&#3636;&#3627;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3591;&#3634;&#3609;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;.pdf
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องค์ประกอบท่ี  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน    
- 
หมายเหตุ 
-    
 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ
สถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  186,500 186,500 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  186,500 186,500 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  1,441,900 1,441,900 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1,441,900 1,441,900 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  11 11 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  11 11 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  4 4 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  4 4 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  - 
 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน = 
1,628,400.00/จาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา=11.00)=148,036.36 บาทเม่ือเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 
150,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 4.935) 
 
ผลการดําเนินงาน  
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ในปีการศึกษา 2556คณะสาธารณสุขศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายใน จํานวน 0 บาท และภายนอก 
จํานวน 998,840 บาท รวมท้ังหมด 998,840 บาท มีอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 11คน ลาศึกษาต่อ 4 คน และ
นักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 0 คน ลาศึกษาต่อ 0 คน รวมอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติจริงท้ังหมด 0 คน 
            จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 
                         =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    .    
                            จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
                        = 998,840 
                               11 
                        = 90,803.64 บาท/คน 
คะแนนท่ีได้         =  3.027  คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
4.3-1-1 การระบาดเชิงพ้ืนท่ีของโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ําดีในจังหวัดสกลนคร งบประมาณ70,000 บาท 
(ทุนอุดหนุน สวพ. ฉกส. ปีงบประมาณ 2556)  
4.3-1-2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการปฏิบัติตัวในการเลิกบุหรี่ของเยาวชนในประเทศ
ไทย: การวิเคราะห์อภิมาน งบประมาณ 38,000 บาท (ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2556) 
4.3-1-3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 50,000บาท 
(ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ปีงบประมาณ 2556)  
4.3-1-4 ความชุกและปัจจัยของการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในนิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 28,500บาท 
(ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556) 
4.3-1-5 โครงการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพ้ืนท่ีเครือข่ายบริการท่ี 8: 2ชุดกิจกรรม DHS/PPA 
งบประมาณ 600,000 บาท (สปสช. เขต 8) 
4.3-1-6 โครงการสถานการณ์การดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวท่ีทํางานในประเทศไทยงบประมาณ 707,800 
บาท (สํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.93 - (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 1,628,400.00/จํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา=
11.00)=148,036.36 บาทเม่ือเทียบค่า
คะแนนเต็ม 5 = 150,000.00 บาท 
ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 4.935) 

บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-3 &#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3626;&#3634;&#3619;&#3648;&#3588;&#3617;&#3637;&#3585;&#3635;&#3592;&#3633;&#3604;&#3624;&#3633;&#3605;&#3619;&#3641;&#3614;&#3639;&#3594;&#3586;&#3629;&#3591;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3585;&#3619;&#3612;&#3641;&#3657;&#3611;&#3621;&#3641;&#3585;&#3586;&#3657;&#3634;&#3623;&#3650;&#3614;&#3604; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619; &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 50,000 &#3610;&#3634;&#3607; (&#3607;&#3640;&#3609;&#3629;&#3640;&#3604;&#3627;&#3609;&#3640;&#3609;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;. &#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-3 &#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3594;&#3657;&#3626;&#3634;&#3619;&#3648;&#3588;&#3617;&#3637;&#3585;&#3635;&#3592;&#3633;&#3604;&#3624;&#3633;&#3605;&#3619;&#3641;&#3614;&#3639;&#3594;&#3586;&#3629;&#3591;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3585;&#3619;&#3612;&#3641;&#3657;&#3611;&#3621;&#3641;&#3585;&#3586;&#3657;&#3634;&#3623;&#3650;&#3614;&#3604; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619; &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 50,000 &#3610;&#3634;&#3607; (&#3607;&#3640;&#3609;&#3629;&#3640;&#3604;&#3627;&#3609;&#3640;&#3609;&#3588;&#3603;&#3632; &#3623;&#3623;. &#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-4 &#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3594;&#3640;&#3585;&#3649;&#3621;&#3632;&#3611;&#3633;&#3592;&#3592;&#3633;&#3618;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3649;&#3629;&#3621;&#3585;&#3629;&#3630;&#3629;&#3621;&#3660;&#3651;&#3609;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3609;&#3633;&#3585;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-4 &#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3594;&#3640;&#3585;&#3649;&#3621;&#3632;&#3611;&#3633;&#3592;&#3592;&#3633;&#3618;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3649;&#3629;&#3621;&#3585;&#3629;&#3630;&#3629;&#3621;&#3660;&#3651;&#3609;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3609;&#3633;&#3585;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-5  &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;&#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3651;&#3609;&#3614;&#3639;&#3657;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3586;&#3656;&#3634;&#3618;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656; 8  2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-5  &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;&#3614;&#3633;&#3602;&#3609;&#3634;&#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;&#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3651;&#3609;&#3614;&#3639;&#3657;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3586;&#3656;&#3634;&#3618;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3637;&#3656; 8  2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-6 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3606;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3603;&#3660;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3649;&#3629;&#3621;&#3585;&#3629;&#3630;&#3629;&#3621;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3649;&#3619;&#3591;&#3591;&#3634;&#3609;&#3605;&#3656;&#3634;&#3591;&#3604;&#3657;&#3634;&#3623;&#3607;&#3637;&#3656;&#3607;&#3635;&#3591;&#3634;&#3609;&#3651;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3607;&#3624;&#3652;&#3607;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.3-1-6 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3606;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3603;&#3660;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3649;&#3629;&#3621;&#3585;&#3629;&#3630;&#3629;&#3621;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3649;&#3619;&#3591;&#3591;&#3634;&#3609;&#3605;&#3656;&#3634;&#3591;&#3604;&#3657;&#3634;&#3623;&#3607;&#3637;&#3656;&#3607;&#3635;&#3591;&#3634;&#3609;&#3651;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3607;&#3624;&#3652;&#3607;&#3618;.pdf


- 

(จํานวน เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 998,840.00/จํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา=
11.00)=90,803.64 บาทเม่ือเทียบ
ค่าคะแนนเต็ม 5 = 150,000.00 
บาท ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท่ากับ 

3.027) 

3.03 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

เนื่องจากคณะไม่ได้คิดสัดส่วนงานวิจัยต่อจํานวนผู้ร่วมวิจัย จึงส่งผลให้ค่าการคํานวณในการประเมินตนเองไม่ถูกต้อง 
 
องค์ประกอบท่ี  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

  
 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค ์ดังน้ี 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 
ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
อาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 
  

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 หมายเหตุ 
-    
 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  11 11 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  11 11 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  4 4 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  4 4 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ)  

11 11 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  11 11 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อ่ืนๆ)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

- - จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ)  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
จํานวนผลงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา)  

- - 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ
2.750/จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท้ังหมดเท่ากับ15.000) = ร้อยละ18.333 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 4.583 
 

ผลการดําเนินงาน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จํานวน 11 ผลงาน ถ่วงน้ําหนักได้เท่ากับ 2.75 มี
จํานวนคณาจารย์ในคณะ 15 คน ดังน้ันประเมินมีค่าเท่ากับ 18.333เม่ือเทียบค่า ร้อยละ 20เท่ากับ 4.583คะแนน 
  
รายการหลักฐาน 
4.5-1-1 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  
4.5-1-2พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
4.5-1-3 พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยง ตําบลโคกหินแฮ่ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
4.5-1-4การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.5-1-5 ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
4.5-1-6 การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม ของนักจัดรายการวิทยุ  
4.5-1-7ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี  

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  4.5-1-8
4.5-1-9ความเครียดของหญิงต้ังครรภ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร  
4.5-1-10ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสกลนคร  
4.5-1-11พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  
  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4.58 ร้อยละ 15 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เท่ากับ2.750/จํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจําท้ังหมดเท่ากับ15.000) = 
ร้อยละ18.333 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนน
เท่ากับ 4.583 

บรรลุเป้าหมาย 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-7 &#3611;&#3633;&#3592;&#3592;&#3633;&#3618;&#3607;&#3637;&#3656;&#3617;&#3637;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3605;&#3656;&#3629;&#3585;&#3634;&#3619;&#3617;&#3637;&#3648;&#3614;&#3624;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3585;&#3656;&#3629;&#3609;&#3623;&#3633;&#3618;&#3629;&#3633;&#3609;&#3588;&#3623;&#3619;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3633;&#3585;&#3648;&#3619;&#3637;&#3618;&#3609; &#3650;&#3619;&#3591;&#3648;&#3619;&#3637;&#3618;&#3609;&#3617;&#3633;&#3608;&#3618;&#3617;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3651;&#3609;&#3629;&#3635;&#3648;&#3616;&#3629;&#3624;&#3619;&#3637;&#3608;&#3634;&#3605;&#3640; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3629;&#3640;&#3604;&#3619;&#3608;&#3634;&#3609;&#3637;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-8 &#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3648;&#3626;&#3637;&#3656;&#3618;&#3591;&#3607;&#3634;&#3591;&#3648;&#3614;&#3624;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3633;&#3585;&#3648;&#3619;&#3637;&#3618;&#3609;&#3594;&#3634;&#3618;&#3594;&#3633;&#3657;&#3609;&#3617;&#3633;&#3608;&#3618;&#3617;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3605;&#3629;&#3609;&#3611;&#3621;&#3634;&#3618; &#3629;&#3635;&#3648;&#3616;&#3629;&#3648;&#3617;&#3639;&#3629;&#3591; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
javascript:void(0);/*1402678951863*/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-8 &#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3648;&#3626;&#3637;&#3656;&#3618;&#3591;&#3607;&#3634;&#3591;&#3648;&#3614;&#3624;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3633;&#3585;&#3648;&#3619;&#3637;&#3618;&#3609;&#3594;&#3634;&#3618;&#3594;&#3633;&#3657;&#3609;&#3617;&#3633;&#3608;&#3618;&#3617;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3605;&#3629;&#3609;&#3611;&#3621;&#3634;&#3618; &#3629;&#3635;&#3648;&#3616;&#3629;&#3648;&#3617;&#3639;&#3629;&#3591; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-9 &#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3637;&#3618;&#3604;&#3586;&#3629;&#3591;&#3627;&#3597;&#3636;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3619;&#3619;&#3616;&#3660;&#3651;&#3609;&#3650;&#3619;&#3591;&#3614;&#3618;&#3634;&#3610;&#3634;&#3621;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3627;&#3609;&#3638;&#3656;&#3591;&#3651;&#3609;&#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-9 &#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3637;&#3618;&#3604;&#3586;&#3629;&#3591;&#3627;&#3597;&#3636;&#3591;&#3605;&#3633;&#3657;&#3591;&#3588;&#3619;&#3619;&#3616;&#3660;&#3651;&#3609;&#3650;&#3619;&#3591;&#3614;&#3618;&#3634;&#3610;&#3634;&#3621;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3627;&#3609;&#3638;&#3656;&#3591;&#3651;&#3609;&#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-10 &#3611;&#3633;&#3592;&#3592;&#3633;&#3618;&#3607;&#3637;&#3656;&#3617;&#3637;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3605;&#3656;&#3629;&#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3617;&#3637;&#3648;&#3614;&#3624;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3633;&#3585;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3636;&#3597;&#3597;&#3634;&#3605;&#3619;&#3637;&#3586;&#3629;&#3591;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3627;&#3609;&#3638;&#3656;&#3591;&#3651;&#3609;&#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
javascript:void(0);/*1402679172267*/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-10 &#3611;&#3633;&#3592;&#3592;&#3633;&#3618;&#3607;&#3637;&#3656;&#3617;&#3637;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3605;&#3656;&#3629;&#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3617;&#3637;&#3648;&#3614;&#3624;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3633;&#3585;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3636;&#3597;&#3597;&#3634;&#3605;&#3619;&#3637;&#3586;&#3629;&#3591;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3627;&#3609;&#3638;&#3656;&#3591;&#3651;&#3609;&#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-10 &#3611;&#3633;&#3592;&#3592;&#3633;&#3618;&#3607;&#3637;&#3656;&#3617;&#3637;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3605;&#3656;&#3629;&#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3617;&#3637;&#3648;&#3614;&#3624;&#3626;&#3633;&#3617;&#3614;&#3633;&#3609;&#3608;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3633;&#3585;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3619;&#3632;&#3604;&#3633;&#3610;&#3611;&#3619;&#3636;&#3597;&#3597;&#3634;&#3605;&#3619;&#3637;&#3586;&#3629;&#3591;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3649;&#3627;&#3656;&#3591;&#3627;&#3609;&#3638;&#3656;&#3591;&#3651;&#3609;&#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-11 &#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3649;&#3629;&#3621;&#3585;&#3629;&#3630;&#3629;&#3621;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3648;&#3586;&#3605;&#3648;&#3593;&#3621;&#3636;&#3617;&#3614;&#3619;&#3632;&#3648;&#3585;&#3637;&#3618;&#3619;&#3605;&#3636; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-11 &#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3649;&#3629;&#3621;&#3585;&#3629;&#3630;&#3629;&#3621;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3648;&#3586;&#3605;&#3648;&#3593;&#3621;&#3636;&#3617;&#3614;&#3619;&#3632;&#3648;&#3585;&#3637;&#3618;&#3619;&#3605;&#3636; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.5-1-11 &#3614;&#3620;&#3605;&#3636;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3656;&#3629;&#3591;&#3604;&#3639;&#3656;&#3617;&#3649;&#3629;&#3621;&#3585;&#3629;&#3630;&#3629;&#3621;&#3660;&#3586;&#3629;&#3591;&#3609;&#3636;&#3626;&#3636;&#3605;&#3617;&#3627;&#3634;&#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3621;&#3633;&#3618;&#3648;&#3585;&#3625;&#3605;&#3619;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3623;&#3636;&#3607;&#3618;&#3634;&#3648;&#3586;&#3605;&#3648;&#3593;&#3621;&#3636;&#3617;&#3614;&#3619;&#3632;&#3648;&#3585;&#3637;&#3618;&#3619;&#3605;&#3636; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf


ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เท่ากับ2.750/จํานวนอาจารย์และ

นักวิจัยประจําท้ังหมดเท่ากับ15.000) = 
ร้อยละ18.333 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 

4.583 

4.58 ร้อยละ 15 บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    
- 
หมายเหตุ 
-    
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ
สถาบัน 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  11 11 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)    
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  4 4 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ    
จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์  12 12 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์  1 1 
 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใชป้ระโยชน์=13.000/
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร ์=15.000)= ร้อยละ 86.667 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 
 
ผลการดําเนินงาน  
ผล รวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้ประโยชน์=1.000/จํานวน อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ =15.000)= ร้อยละ 6.667 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 1.667 รายการ
หลักฐาน 
4.6-1-2   สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมโอบอ้อมชีวิต ชุมชนร่วมคิดดูแลสุขภาพ (ยางยืดเส้นยืดสายเพ่ือสุขภาพ)  
 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                หน้า  97 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.6-1-2 &#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;&#3650;&#3629;&#3610;&#3629;&#3657;&#3629;&#3617;&#3594;&#3637;&#3623;&#3636;&#3605; &#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3588;&#3636;&#3604;&#3604;&#3641;&#3649;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614; (&#3618;&#3634;&#3591;&#3618;&#3639;&#3604;&#3648;&#3626;&#3657;&#3609;&#3618;&#3639;&#3604;&#3626;&#3634;&#3618;&#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.6-1-2 &#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;&#3650;&#3629;&#3610;&#3629;&#3657;&#3629;&#3617;&#3594;&#3637;&#3623;&#3636;&#3605; &#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3588;&#3636;&#3604;&#3604;&#3641;&#3649;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614; (&#3618;&#3634;&#3591;&#3618;&#3639;&#3604;&#3648;&#3626;&#3657;&#3609;&#3618;&#3639;&#3604;&#3626;&#3634;&#3618;&#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.6-1-2 &#3626;&#3619;&#3619;&#3588;&#3660;&#3626;&#3619;&#3657;&#3634;&#3591;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;&#3650;&#3629;&#3610;&#3629;&#3657;&#3629;&#3617;&#3594;&#3637;&#3623;&#3636;&#3605; &#3594;&#3640;&#3617;&#3594;&#3609;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3588;&#3636;&#3604;&#3604;&#3641;&#3649;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614; (&#3618;&#3634;&#3591;&#3618;&#3639;&#3604;&#3648;&#3626;&#3657;&#3609;&#3618;&#3639;&#3604;&#3626;&#3634;&#3618;&#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3614;).pdf


ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
1.667 ร้อยละ 15 (ผล รวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์=1.000/
จํานวน อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
=15.000)= ร้อยละ 6.667 เม่ือเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากับ 1.667 

บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
(ผล รวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์=1.000/
จํานวน อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

=15.000)= ร้อยละ 6.667 เม่ือเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า

เท่ากับ 1.667 

1.667 ร้อยละ 15 บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 

องค์ประกอบท่ี  4   การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗   ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน    
การกําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้วย ดังน้ี 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง

วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  

 หมายเหตุ 
- 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ
สถาบัน 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  11 11 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)    
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  4 4 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ    
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ    
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ    
ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)  

  

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของ
ชิ้นงาน)  
 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 0.000/จํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด = 15.000)= ร้อยละ 0.000 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน จงึมีค่า
เท่ากับ 0.000 
 
ผลการดําเนินงาน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีการตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีค่าผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เท่ากับ 0 และจํานวนคณาจารย์ในคณะเท่ากับ 15 ดังน้ันร้อยละ 0 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 0 ดังน้ันคะแนน
เท่ากับ 0 

รายการหลักฐาน 
- 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
0.00 ร้อยละ 1 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน

วิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
0.000/จํานวนอาจารย์ประจําและ

บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

0.00 ร้อยละ 1 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน
วิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
0.000/จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําท้ังหมด = 15.000)= 
ร้อยละ 0.000  เม่ือเทียบค่าร้อยละ 
10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 
0.000 

บรรลุเป้าหมาย 

 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

- 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 4 
 
จุดแข็ง :  

1. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน มีความกระตือรือร้นในการทําวิจัย รวมทั้งอายุงานท่ีอยู่ในช่วง
ต้องทําผลงานวิชาการ ดังน้ันจึงคาดว่าผลงานวิจัยจะต้องออกมาหลายช้ินต่อปี 

2. สภาพชุมชนท้องถิ่นเอ้ือต่อการสร้างประเด็นในการทําวิจัยในเร่ืองของสุขภาพ 
3. คณะมีความสัมพันธ์อันดีกับภาคส่วนท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เทศบาล, องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
4. บริบทในเชิงพ้ืนที่ใกล้กับประเทศพ้ืนบ้าน เหมาะสมในเชิงประเด็นงานวิจัย 
5. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงาน สวพ. มก. ฉกส. ที่สนับสนุน และเป็นพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัย 
6. คณะมีหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพในการทําความร่วมมือด้านวิจัยในอนาคต เช่น -สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา (ศวส.) 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1.  สนับสนุนทุนเพ่ือการทําวิจัยของบุคลากร 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
3. สนับสนุนการทํางานวิจัยในหัวข้อที่ตอบสนองสภาพชุมชนท้องถิ่น และปัญหาสุขภาพของ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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4. สนับสนุนการทําวิจัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก (แหล่งทุน และ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 

 
จุดที่ควรพฒันา : 

1.  อาจารย์มีภาระงานในด้านการสอนมาก มีเวลาในการทําวิจัยจํากัด 
2. เงินทุนภายในเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของคณะมีไม่เพียงพอ 
3. ครุภัณฑ์ในการทําวิจัยไม่เพียงพอ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 

1.  สนับสนุน และส่งเสริมระบบผู้ช่วยวิจัย 
2. สนับสนุนการหาแหล่งทุนภายนอกให้มากย่ิงขึ้น 
3. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการทําวิจัยร่วมกัน 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : 

1.  คณาจารย์นําปัญหาในชุมชนมาสู่การเรียนการสอน และมีผลงานวิจัย 
2. กระบวนการเรียนการสอนของคณะสอนให้นิสิตต้ังแต่ระดับปริญญาตรีสามารถทําวิจัยเอง 

และเป็นผู้ช่วยวิจัยของคณาจารย์ได้ 
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องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 
องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ  มีการดําเนินการ 4 ข้อ  มีการดําเนินการ 5 ข้อ  
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด  

   

2 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน  

มีการจัดการบูรณาการงานบริการ
สังคมคือ โครงการเชียงเครือตําบล
สุขภาวะต้นแบบ (5.1-2-2) กับ
รายวิชาอนามัยชุมชน อาหาร
ปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 
และการจัดการขยะมูลฝอย (5.1-
2-1) โดยนิสิตสามารถเก็บรวบรวม
จากการสํารวจปญัหาในชุมชน การ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และการให้
ความรู้กับชุมชนลงในแฟ้มเก็บ
ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน (5.1-2-3)  

5.1-2-1 มคอ.รายวิชาต่างๆท่ีบูรณาการกับกับ
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 

5.1-2-2 งบประมาณ และดําเนินการจัด
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ (ระยะท่ี1) 

5.1-2-3 แฟ้มเอกสารข้อมูล หมู่ 14ตําบลเชียง
เครือ 

3 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  

จัดให้นิสิตในคณะทํางานวิจัยใน
ตําบลเชียงเครือ โดยนําเอาปัญหา
มาจากการสํารวจชุมชนในระหว่าง
การเรียนการสอนมาเป็นหัวข้อวิจัย 
โดยมีอาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาควบคุมการดําเนินการ
ต่างๆ (5.1-3-1 และ 5.1-3-2)  

5.1-3-1 งานวิจัยท่ีเกิดข้ึนในตําบลเชียงเครือ 

5.1-3-2 แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ตําบลเชียงเครือ   

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  

ฝ่ายฯ จัดทําแบบประเมินเพ่ือ
สํารวจความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่
สังคม ท้ังในส่วนของผู้รับบริการ 
นิสิต และบุคคลกรในคณะ (5.1-4-
1)  

5.1-4-1 แบบประเมินเพ่ือสํารวจความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคม (โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ) (สศ.1) 

5.1-4-2 แบบประเมินเพ่ือสํารวจความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคม (โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ)(สศ.2)  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.1-2.1 &#3617;&#3588;&#3629;. &#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3605;&#3656;&#3634;&#3591;&#3654; &#3607;&#3637;&#3656;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3633;&#3610;&#3585;&#3633;&#3610;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.1-2.1 &#3617;&#3588;&#3629;. &#3619;&#3634;&#3618;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3605;&#3656;&#3634;&#3591;&#3654; &#3607;&#3637;&#3656;&#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3633;&#3610;&#3585;&#3633;&#3610;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;.pdf
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5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  

คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้นําผลการ
ประเมินเสนอให้คณะกรรมการ
คณะรับทราบ เพ่ือให้คณาจารย์ท่ี
ทําได้รับทราบ และนําไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยในเทอมต่อไป 
(5.1-5-1 และ 4.1-5-1)  

5.1-5-1 สรุปผลการประเมินเพ่ือสํารวจ
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม(โครงการเชียงเครือตําบลสุข
ภาวะต้นแบบ)(สศ.3) 

4.1-5-1 สรุปวาระการประชุมวันท่ี 29 พ.ค. 
2557  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 4 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

เกณฑ์ข้อท่ี 1 ไม่พบระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ  มีการดําเนินการ 4 ข้อ  มีการดําเนินการ 5 ข้อ  
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.1-5-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3648;&#3614;&#3639;&#3656;&#3629;&#3626;&#3635;&#3619;&#3623;&#3592;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3626;&#3635;&#3648;&#3619;&#3655;&#3592;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;  &#3610;&#3641;&#3619;&#3603;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3591;&#3634;&#3609;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3649;&#3585;&#3656;&#3626;&#3633;&#3591;&#3588;&#3617; (&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;) (&#3626;&#3624;.3).pdf
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1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน  

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีการสํารวจ
ความต้องการของชุมชน และภาครัฐ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ (5.1-1-1, 5.1-
1-2 และ 5.1-1-3)  

5.2-1-1สรุปแบบสํารวจความ
ต้องการบริการวิชาการของ
ชุมชน  

5.2-1-2 แบบสํารวจความ
ต้องการบริการวิชาการของ
สถานศึกษา 

5.2-1-3 แบบสํารวจความ
ต้องการบริการวิชาการของ
หน่วยงานองค์กร   

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบ 
รวมท้ังหน่วยงานของภาครัฐ โดยได้รับการ
รับรองจากหนังสือการนําไปใช้ประโยชน์ 
(5.2-2-1) อาทิเช่น  

5.2-2-1 หนังสือรับรองการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (อ้างอิง 
4.2-4-1) 

5.2-2-2 หนังสือเชิญประชุม
เครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่ 

5.2-2-3 MOU โครงการเชียง
เครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 

-   ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก เป็นสมาชิก
เครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่ (5.2-2-2)  
-   คณะฯ ได้ทํา MOU กับตําบลเชียงเครือ
ในด้านการบริการวิชาการโครงการเชียง
เครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ (5.2-2-3)  

5.2-2-4 โครงการขับเคลื่อน
สกลนครจังหวัดปลอดบุหรี่  

5.2-2-5 หนังสือเชิญเข้าร่วม
แถลงข่าว และลงนามบันทึกตก
ลงความร่วมมือ (MOU)ในการ
จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 
จังหวัดสกลนคร

-   โครงการขับเคล่ือนสกลนครจงัหวัด
ปลอดบุหรี่ (5.2-2-4) และคณะฯ ได้เข้าร่วม
แถลงข่าว และลงนามบันทึกตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในการจัดงานวันงดสูบบุหร่ี
โลก จังหวัดสกลนคร (5.2-2-5)    

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ได้ทําการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมของ
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
โดยผู้รับบริการเป็นผู้ประเมิน และได้นําผล
การประเมินเสนอให้คณะกรรมการคณะ
รับทราบ เพ่ือให้คณาจารย์ท่ีทําได้รับทราบ 
และนําไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยในเทอมต่อไป (5.2-3-1)  

5.2-3-1 สรุปแบบประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม (โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ) (สศ.4)  
 

4 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ นําผลการประเมินในข้อ 
3 มาสรุปในส่วนข้อท่ีต้องเพ่ิมเติม เสนอต่อ
คณะกรรมการคณะ (5.2-4-1) เพ่ือขอความ
คิดเห็นในการปรับปรุงระบบกลไกในการ
บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการดําเนินการ
ครั้งต่อไป (5.2-4-2)  

มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ  

5.2-4-1 สรุปโครงการเชียง
เครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
(ระยะท่ี 1) 

5.2-4-2 สรุปวาระการประชุม 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 
(อ้างอิง 4.1-5-1) 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-2-3 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3633;&#3610;&#3648;&#3588;&#3621;&#3639;&#3656;&#3629;&#3609;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;&#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3611;&#3621;&#3629;&#3604;&#3610;&#3640;&#3627;&#3619;&#3637;&#3656;1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-2-4 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3649;&#3606;&#3621;&#3591;&#3586;&#3656;&#3634;&#3623; &#3649;&#3621;&#3632;&#3621;&#3591;&#3609;&#3634;&#3617;&#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3605;&#3585;&#3621;&#3591;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3617;&#3639;&#3629; (MOU) &#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3633;&#3609;&#3591;&#3604;&#3626;&#3641;&#3610;&#3610;&#3640;&#3627;&#3619;&#3637;&#3656;&#3650;&#3621;&#3585; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-2-4 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3649;&#3606;&#3621;&#3591;&#3586;&#3656;&#3634;&#3623; &#3649;&#3621;&#3632;&#3621;&#3591;&#3609;&#3634;&#3617;&#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3605;&#3585;&#3621;&#3591;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3617;&#3639;&#3629; (MOU) &#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3633;&#3609;&#3591;&#3604;&#3626;&#3641;&#3610;&#3610;&#3640;&#3627;&#3619;&#3637;&#3656;&#3650;&#3621;&#3585; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-2-4 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3649;&#3606;&#3621;&#3591;&#3586;&#3656;&#3634;&#3623; &#3649;&#3621;&#3632;&#3621;&#3591;&#3609;&#3634;&#3617;&#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3605;&#3585;&#3621;&#3591;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3617;&#3639;&#3629; (MOU) &#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3633;&#3609;&#3591;&#3604;&#3626;&#3641;&#3610;&#3610;&#3640;&#3627;&#3619;&#3637;&#3656;&#3650;&#3621;&#3585; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-2-4 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3649;&#3606;&#3621;&#3591;&#3586;&#3656;&#3634;&#3623; &#3649;&#3621;&#3632;&#3621;&#3591;&#3609;&#3634;&#3617;&#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3605;&#3585;&#3621;&#3591;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3617;&#3639;&#3629; (MOU) &#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3633;&#3609;&#3591;&#3604;&#3626;&#3641;&#3610;&#3610;&#3640;&#3627;&#3619;&#3637;&#3656;&#3650;&#3621;&#3585; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-2-4 &#3627;&#3609;&#3633;&#3591;&#3626;&#3639;&#3629;&#3648;&#3594;&#3636;&#3597;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3649;&#3606;&#3621;&#3591;&#3586;&#3656;&#3634;&#3623; &#3649;&#3621;&#3632;&#3621;&#3591;&#3609;&#3634;&#3617;&#3610;&#3633;&#3609;&#3607;&#3638;&#3585;&#3605;&#3585;&#3621;&#3591;&#3588;&#3623;&#3634;&#3617;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3617;&#3639;&#3629; (MOU) &#3651;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3633;&#3609;&#3591;&#3604;&#3626;&#3641;&#3610;&#3610;&#3640;&#3627;&#3619;&#3637;&#3656;&#3650;&#3621;&#3585; &#3592;&#3633;&#3591;&#3627;&#3623;&#3633;&#3604;&#3626;&#3585;&#3621;&#3609;&#3588;&#3619;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-3-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3649;&#3610;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3612;&#3621;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3610;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3605;&#3656;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3588;&#3617; (&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;) (&#3626;&#3624;.4).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-3-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3649;&#3610;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3612;&#3621;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3610;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3605;&#3656;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3588;&#3617; (&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;) (&#3626;&#3624;.4).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-3-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3649;&#3610;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3612;&#3621;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3610;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3605;&#3656;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3588;&#3617; (&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;) (&#3626;&#3624;.4).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-3-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3649;&#3610;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3612;&#3621;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3610;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3605;&#3656;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3588;&#3617; (&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;) (&#3626;&#3624;.4).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-3-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3649;&#3610;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3611;&#3619;&#3632;&#3650;&#3618;&#3594;&#3609;&#3660;&#3627;&#3619;&#3639;&#3629;&#3612;&#3621;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3610;&#3586;&#3629;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3651;&#3627;&#3657;&#3610;&#3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#3619;&#3607;&#3634;&#3591;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3605;&#3656;&#3629;&#3626;&#3633;&#3591;&#3588;&#3617; (&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610;) (&#3626;&#3624;.4).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-4-1&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (&#3619;&#3632;&#3618;&#3632;&#3607;&#3637;&#3656; 1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-4-1&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (&#3619;&#3632;&#3618;&#3632;&#3607;&#3637;&#3656; 1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-4-1&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (&#3619;&#3632;&#3618;&#3632;&#3607;&#3637;&#3656; 1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-4-1&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (&#3619;&#3632;&#3618;&#3632;&#3607;&#3637;&#3656; 1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 5/5.2-4-1&#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3605;&#3635;&#3610;&#3621;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (&#3619;&#3632;&#3618;&#3632;&#3607;&#3637;&#3656; 1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 29 &#3614;.&#3588;. 57.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 4/4.1-5-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3623;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656; 29 &#3614;.&#3588;. 57.pdf
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5 มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

อาจารย์รัตนี คํามูลคร หัวหน้าโครงการ
เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ ได้นํา
ความรู้จากการบริการวิชาการโครงการ
ดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน KM เพ่ือนําความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะฯ (5.2-5-1) อีกท้ัง
โครงการบริการวิชาการอ่ืนๆ ได้นําออก
เผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น  
- โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
ด้านสาธารณสุข เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน(AEC) 
- โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากร
ด้านสุขภาพเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทาง
สุขภาพ  
- โครงการไตรภาคีเพ่ือการส่งเสริมการออก
กําลังกายแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืนสําหรับ
ประชาชนตําบลแร่ อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร 

 

5.2-5-1 KM โครงการเชียง
เครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 

5.2-5-2 โครงการเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษด้าน
สาธารณสุข เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 5.2-5-3 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ
เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทาง
สุขภาพ 

5.2-5-4 โครงการไตรภาคีเพ่ือ
การส่งเสริมการออกกําลังกาย
แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
สําหรับประชาชนตําบลแร่ 
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 

องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘   ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน    
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ใช้บัญญัติยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ 
-    
 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของ

สถาบัน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน  

1 1 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย   
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียน
การสอนและการวิจัย  

1 1 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ  3 3 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=2.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =3.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อย
ละ 66.667 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 
 

ผลการดําเนินงาน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการ ซ่ึงได้รับงบประมาณตามแผนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์ 2 โครงการ 
และดําเนินจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2556 ได้แก่ (5.8-1-1) 
1.โครงการบริการวิชาการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 
2. โครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงนํามา
พัฒนาเฉพาะการเรียนการสอน โดยจัดให้นิสิตเข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว  (5.8-1-2)  
ส่วนอีก 1 โครงการ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเงนิรายได้ ตามแผนงบประมาณขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา หมวดงบ
รายได้อ่ืนของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ (ระยะท่ี 1) (5.8-1-3) นํามา
พัฒนาท้ังบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยโครงการบริการวิชาการดังกล่าว มีรายวิชาการจัดการขยะมูล
ฝอย นําข้อมูลในพ้ืนท่ีตําบลเชียงเครือ มาทําวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร (5.8-1-4) 
 

รายการหลักฐาน 
5.8-1-1 แผนกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์ 
5.8-1-2 โครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.8-1-2 โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ (ระยะท่ี 1) 
5.8-1-3 หนังสือรับรองผลงานวิจยัเพื่อตีพิมพ์ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
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5.00 ร้อยละ 10 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=2.000/จํานวน
โครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการท้ังหมด =3.000)=มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 66.667 เม่ือเทียบค่า
ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมี
ค่าเท่ากับ 5.000 

บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

(ผล รวมของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=2.000/จํานวน
โครงการ/กิจกรรม บริการทาง
วิชาการท้ังหมด =3.000)=มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 66.667 เม่ือเทียบค่า
ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากับ 5.000 

5 ร้อยละ 10 บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙   การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

1 2 3 4 5  
     ปฏิบัติได้ 1 ข้อ      ปฏิบัติได้ 2 ข้อ       ปฏิบัติได้ 3 ข้อ        ปฏิบัติได้ 4 ข้อ         ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินโครงการเชียง
เครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ โดยมีการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA (5.8-1-
1) และมีการจัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์
ท่ีดี ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร นิสิต ให้มี
ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ในตําบลเชียงเครือ 

5.8-1-1 โครงการเชียง
เครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ  

5.8-1-2 สรุปภาพ
กิจกรรมการมีส่วน
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2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐   โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
(ระยะท่ี1) บรรลุเป้าหมายตามแผนการจัด
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (5.9-2-1)  

5.9-2-1 สรุปโครงการ
เชียงเครือสุขภาวะ
ต้นแบบ (ระยะท่ี 1)  

3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการ
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

ภายหลังดําเนินโครงการเชียงเครือสุขภาวะ
ต้นแบบ (ระยะท่ี 1) หนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว 
ภายใต้โครงการ รักษ์โลก รักษ์ขยะ รักษ์
สิ่งแวดล้อม คือ นิสิตได้สํารวจปริมาณขยะ 
สัดส่วนขยะ (5.9-3-1) รวมถึงการสํารวจ
ความต้องการของชุมชน ท่ีมีความต้องการ
งานบริการวิชาการงานด้านใด ท้ัง 17 
หมู่บ้าน ซ่ึงพบว่า ทุกหมู่บ้านมีความต้องการ
อยากให้มีธนาคารขยะภายในหมู่บ้าน คณะฯ 
จึงร่วมมือกับเทศบาลตําบลเชียงเครือ จัดต้ัง
ธนาคารขยะขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน และชุมชน
สามารถดําเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ
ได้อย่างต่อเนื่อง (5.9-3-2)   

5.9-3-1 ข้อมูลการ
สํารวจปริมาณขยะ ท้ัง 
17 หมู่บ้าน 

5.9-3-2 ภาพกิจกรรม
โครงการขยะ ท้ัง 17 
หมู่บ้าน 

4 
 

ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร  

  

5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมมือกับเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ จัดต้ังธนาคารขยะข้ึนในแต่
ละหมู่บ้าน โดยได้รับความรู้การจัดการขยะ 
ภายใต้การแนะนํารูปแบบการดําเนินงานจาก
คณะฯ ทําให้ชุมชนสามารถดําเนินการ
ธนาคารขยะได้ด้วยตนเอง (5.9-5-1)  

5.9-5-1 ภาพกิจกรรม
โครงการธนาคารขยะ 
ตําบลเชียงเครือ ท่ี
ดําเนินงานภายใต้คนใน
ชุมชน  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 4 4.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 4 4.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
  

- 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5 
 

จุดแข็ง : 
1.  บุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์มีศักยภาพในการทําบริการวิชาการ 
2. มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในเขตชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการสร้างประเด็นสําหรับการทําบริการ

วิชาการ 
3. คณะฯ มีเครือข่ายการทําบริการวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
4. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ของบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์เกษตรเพ่ือดําเนินการ

บริการวิชาการในพ้ืนที ่
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
1.  จัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะทําโครงการบริการวิชาการ 
2. ค้นหาประเด็น หรือความต้องการของท้องถิ่นให้คณาจารย์ภายในคณะทราบ เพ่ือจะ

จัดบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
3. มีการส่งเสริมงานบริการวิชาการกับเครือข่าย 
4. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการ 
5. จัดระบบความเช่ียวชาญของคณาจารย์ภายในคณะเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการบริการ

วิชาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

จุดที่ควรพฒันา :  
1.  อาจารย์มีภาระงานการสอนมาก มีเวลาทําบริการวิชาการจํากัด 
2. การบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัยยังไม่ชัดเจน 
3. การเผยเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชนจะต้องเข้าถึงได้ง่ายกว่าในปัจจุบันซึ่งมีเฉพาะใน

เว็บไซต์ โดยอาจทําเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของคณะ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการทําบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัย และการเรียนการ

สอนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส่งเสริมให้นิสติในคณะฯ มีสว่นช่วยในด้านการเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ใกล้เคียง เช่น การกระจายเสียงในหมู่บ้าน 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : 
1.  คณะมีความพร้อมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงาน 
2. การบริการวิชาการของคณะสอดคล้องกับนโยบายของ สกว. (การวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่) 

http://abcjournal.trf.or.th/index.php


องค์ประกอบท่ี  6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
องค์ประกอบท่ี  6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ  มีการดําเนินการ 4 ข้อ  มีการดําเนินการ 5 หรือ 

6 ข้อ  
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก.ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด  

 คณะสาธารณสขุศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์กําหนด
นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์คณะ (พ.ศ.
2556-2560) (6.1.1-1) ปีการศึกษา 2556 
คณะฯ ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้แก่ 

6.1.1-1 แผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
6.1.1-2 โครงการ”สาธารณสุข
ช่อใหม่” 
6.1.1-3 โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ 

- โครงการ ”สาธารณสุขช่อใหม่” โดยให้
นิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้องมีการสร้างวัฒนธรรม
ภายในคณะฯ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง
ความสามัคคีกลมเกลียว ซ่ึงกันและกัน 
(6.1.1-2)  

6.1.1-4 โครงการทําบุญตัก
บาตร ประจําคณะฯ 

- โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
ซึงมีการดําเนินงานโครงการผ้าปา่ขยะอยู่
ในโครงการดังกล่าว (6.1.1-3) 

- โครงการทําบุญตักบาตร ประจําคณะฯ 
(6.1.1-4) 

 

2 การบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตได้แก่ โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบโดยบูรณาการเข้ากับ
วิชา (6.1-2-1)  

มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา  

6.1-2-1 โครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ 

6.1-2-2 สรุปโครงการรักษ์โลก 
รักษ์ขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม

-   การจัดการขยะมูลฝอย  
-   การสาธารณสุขพ้ืนฐาน  
-   การพยาบาลเบื้องต้น  
-   การบริหารงานสาธารณสุข  
-   การอนามัยโรงเรียน  
-   การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-2-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3650;&#3621;&#3585; &#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3586;&#3618;&#3632; &#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;(1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-2-2 &#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3650;&#3621;&#3585; &#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3586;&#3618;&#3632; &#3619;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3626;&#3636;&#3656;&#3591;&#3649;&#3623;&#3604;&#3621;&#3657;&#3629;&#3617;(1).pdf


รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                หน้า  114 

 

-   กิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนท่ี” 
โดยการร่วมทํา MOU กับหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในพ้ืนท่ี  
-   กิจกรรมสร้างสรรค์ความสามัคคีในสาย
รหัส สานสัมพันธ์ มุ่งม่ันเรียนรู้สู่ชุมชน  
-   วัฒนธรรมการเรียนรู้ชุมชนใน
กิจกรรม   “นักสืบชุมชน นักรบ
สิ่งแวดล้อม” โดยการสํารวจข้อมูลชุมชน 
และฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการอนามัย
ชุมชน (Community Health Process) ซ่ึง
บูรณาการท้ังงานทางด้านอนามัยชุมชนและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมซ่ึงประยุกต์ใช้องค์ความรู้
จากการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือปฏิบัติจริง 
วัฒนธรรมความรักษ์สุขภาพ รักษ์
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมรักษ์โลก รักษขยะ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม (6.1-2-2)   

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทําการเผยแพร่
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยผ่าน
ทางเว็บไซต์และ facebook ของคณะฯ 
(6.1-3-1 และ 6.1-3-2)  

6.1-3-1 เว็บไซด์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
6.1-3-2 รูปภาพโครงการเชียง
เครือสุขภาวะต้นแบบ 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการดังนี้ 6.1-4 
จัดกิจกรรมและนิทรรศการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้นําชุมชนท้ัง 17 หมู่บ้าน 
(6.1-4-1) และประเมินผลสําเร็จจาก
โครงการท่ีได้รับรางวัลยอดเย่ียมสาขา
การแพทย์และสาธารณสุขโครงการ U-
Project ในโครงการ “ใส่ใจครอบครัว รั้ว
ป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัย” (6.1-4-
2)โครงการรักษ์โลก รักษ์ขยะ รักษ์
สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
(6.1-4-3)และเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
สุดท้ายระดับประเทศในการแข่งขัน
โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว(6.1-4-4) 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินความสําเร็จจาก
การประเมินการเรียนการสอนวิชาการ
จัดการขยะมูลฝอย(6.1-4-5)  

6.1.4-1 รูปภาพโครงการเชียง
เครือสุขภาวะต้นแบบ  

6.1-4-2 รายงานผลการแข่งขัน 
U-Project 

6.1-4-3 รางวัลชมเชยการ
ประกวด good practice 

6.1-4-4 รายงานผลการแข่งขัน
โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว  

6.1-4-5 ผลการประเมินการ
สอนวิชาการจัดการขยะมูลฝอย 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ผลจากการดําเนินโครงการใน

6.1-5-1 เอกสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคการบูรณาการ

http://fph.csc.ku.ac.th/
http://fph.csc.ku.ac.th/
http://facebook.com/media/set/?set=a.370109546464333.1073741861.238287582979864&amp;type=1
http://facebook.com/media/set/?set=a.370109546464333.1073741861.238287582979864&amp;type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.370109546464333.1073741861.238287582979864&amp;type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.370109546464333.1073741861.238287582979864&amp;type=1
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-4-2  &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3636;&#3591;&#3649;&#3604;&#3591; U-Project &#3629;&#3657;&#3634;&#3591;&#3629;&#3636;&#3591; 3.2-2-5.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-4-2  &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3619;&#3632;&#3607;&#3636;&#3591;&#3649;&#3604;&#3591; U-Project &#3629;&#3657;&#3634;&#3591;&#3629;&#3636;&#3591; 3.2-2-5.pdf
http://facebook.com/media/set/?set=a.354722014669753.1073741852.238287582979864&amp;type=3
http://facebook.com/media/set/?set=a.354722014669753.1073741852.238287582979864&amp;type=3
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-4-4 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3619;&#3640;&#3591;&#3652;&#3607;&#3618;&#3605;&#3657;&#3609;&#3585;&#3621;&#3657;&#3634;&#3626;&#3637;&#3586;&#3634;&#3623; &#3629;&#3657;&#3634;&#3591;&#3629;&#3636;&#3591; 3.2-2-4.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-4-4 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3586;&#3657;&#3634;&#3619;&#3656;&#3623;&#3617;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3585;&#3619;&#3640;&#3591;&#3652;&#3607;&#3618;&#3605;&#3657;&#3609;&#3585;&#3621;&#3657;&#3634;&#3626;&#3637;&#3586;&#3634;&#3623; &#3629;&#3657;&#3634;&#3591;&#3629;&#3636;&#3591; 3.2-2-4.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-4-5 &#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3629;&#3609;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3618;&#3632;&#3617;&#3641;&#3621;&#3613;&#3629;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.1-4-5 &#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3629;&#3609;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634;&#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3585;&#3634;&#3619;&#3586;&#3618;&#3632;&#3617;&#3641;&#3621;&#3613;&#3629;&#3618;.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/573/original/ku-km02.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/573/original/ku-km02.pdf


 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 4 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :     เกณฑ์ข้อท่ี 1 ไม่พบระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 

 

- 
องค์ประกอบท่ี  6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๐   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน    

1 2 3 4 5  
     ปฏิบัติได้ 1 ข้อ      ปฏิบัติได้ 2 ข้อ       ปฏิบัติได้ 3 ข้อ        ปฏิบัติได้ 4 ข้อ         ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการดําเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการดําเนิน
โครงการ โดยงานส่งเสริมและพัฒนานิสิต เม่ือเสร็จสิ้น
โครงการมีการสรุปโครงการ ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการดําเนินงานต่อไปตามหลัก PDCA  (6.10-
1-1) โครงการและงบประมาณในส่วนของฝ่ายกิจการ

6.10-1-1 โครงการและงบประมาณใน
ส่วนของฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 2556    
6.10-1-2 สรุปโครงการสาธารณสขุช่อ
ใหม่ 
6.10-1-3 โครงการเชียงเครือสุขภาวะ
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http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/573/original/ku-km02.pdf
http://fph.csc.ku.ac.th/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/573/original/ku-km02.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-1-1 &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3648;&#3591;&#3636;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3652;&#3604;&#3657; &#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-1-1 &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3648;&#3591;&#3636;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3652;&#3604;&#3657; &#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-1-1 &#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603;&#3648;&#3591;&#3636;&#3609;&#3619;&#3634;&#3618;&#3652;&#3604;&#3657; &#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3611;&#3637;&#3591;&#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&#3617;&#3634;&#3603; 2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-1-2 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3594;&#3656;&#3629;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-1-2 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3594;&#3656;&#3629;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
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ือ

6.10-1-4 สรุปโครงการทําบุญประจําปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ้างอิงจาก 6.1-
1-4 

2 บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ดําเนินโครงการ ตามแผน โดย
บรรลุเป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 เช่น โครงการสา
สุขช่อใหม่ และโครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ   
6.10-2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสาสุขช่อใหม่  
6.10-2-2 รายงานผลการดําเนินโครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ  

6.10-2-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการสาสุขชอ่ใหม่ 

6.10-2-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ  

3 มีการดําเนินงาน
สมํ่าเสมออย่าง
ต่อเน่ือง  

คณะสาธารณสุขศาตร์มีการดําเนินโครงการต่อเนื่องทุก
ปี อาทิ โครงการสาสุขช่อใหม่ และโครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบดําเนินการปี 2556-2559  
6.10-3-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสาสุขช่อใหม่ 
6.10-3-2 รายงานผลการดําเนินโครงการเชียงเครือ
ตําบลสุขภาวะต้นแบบ  

6.10-3-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการสาสุขชอ่ใหม่ 

6.10-3-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ  

4 เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อ
ชุมชน  

โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบเป็นโครงการท่ี
ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเป็นตําบลสุขภาวะต้น
แบบอย่างย่ังยืนโดยในระยะท่ี 1 ได้ก่อเกิดการจัดต้ัง
กองทุนธนาคารขยะท้ัง 17 หมู่บ้าน และเกิดการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้องซ่ึงทําให้เกิด
ความย่ังยืนของโครงการ  6.10-4-1 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ  

6.10-4-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการเชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ  

5 ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ  

   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-2-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3594;&#3656;&#3629;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-2-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3594;&#3656;&#3629;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-2-2 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-2-2 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-2-2 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3648;&#3594;&#3637;&#3618;&#3591;&#3648;&#3588;&#3619;&#3639;&#3629;&#3626;&#3640;&#3586;&#3616;&#3634;&#3623;&#3632;&#3605;&#3657;&#3609;&#3649;&#3610;&#3610; (1).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 6/6.10-3-1 &#3626;&#3619;&#3640;&#3611;&#3650;&#3588;&#3619;&#3591;&#3585;&#3634;&#3619;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3594;&#3656;&#3629;&#3651;&#3627;&#3617;&#3656;.pdf
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คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๑   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน    
1 2 3 4 5  

     ปฏิบัติได้ 1 ข้อ      ปฏิบัติได้ 2 ข้อ       ปฏิบัติได้ 3 ข้อ        ปฏิบัติได้ 4 ข้อ         ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ี
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายในการ
บริหารจัดการให้บุคลากรในวิทยาเขตมีส่วนร่วมใน
การเป็นผู้บริหารจัดการในการทํากิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.11-1-1) ขึ้น โดยมี
หน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังการมีส่วนรว่ม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสายและเผยแพร่วัฒนธรรมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภายในวิทยาเขต พร้อมท้ังได้
กําหนดพ้ืนท่ีในการทําบุญตักบาตรเป็นประจําทุก
เดือน ณ บริเวณอาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม (6.11-
1-2)มีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกปี) การจัดงาน
วันข้ึนปีใหม่ไทยโดยจัดให้มีประเพณีการรดน้ําขอ
พรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ซ่ึง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสืบทอดประเพณี
อันดีงาม เป็นวัฒนธรรมท่ีดีท่ีบุคลากรได้มีโอกาส
ร่วมกันทําทุกปี ซ่ึงก่อให้เกิดความรักสามัคคี 
ภายในองค์กร รวมท้ังเป็นการปลูกฝัง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีจาก
รุ่นสู่รุ่น รวมท้ังเป็นการสร้างความเข้าใจและการ
ปลูกจิตสํานึกในด้านวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีของ
หน่วยงาน  

6.11-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม /แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ี2556 

6.11-1-2 โครงการทําบุญตัก
บาตรประจาํเดือน /ภาพ
ทําบุญตักบาตรอาคารถิ่นม่ัน
ในพุทธธรรม 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                หน้า  117 

 



2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการ
ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (6.11-2-1) ใน
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรภายในวิทยาเขต 
รวมถึง นิสิต บุคลากร ท่ีอาศัยอยู่ภายในวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยงานรักษา
ความปลอดภัย ภายใต้การดูแลควบคุมของฝ่าย
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และภายใต้สาย
การบังคับบัญชาซ่ึงอยู่ในสังกัด สํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยชุดตรวจ แบบ
เคลื่อนท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจโดยรอบวิทยา
เขต พ้ืนท่ีฟาร์ม พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ พ้ืนท่ีอุทยาน 
พ้ืนท่ีการเรียนการสอน และพื้นท่ีพักอาศัย มี
หน่วยประจําจุดรักษาการณ์ตามพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวท้ัง
วิทยาเขต โดยมุ่งเนน้ให้เกิดความปลอดภัยอย่าง
ท่ัวถึงครอบคลุม โดยงานรักษาความปลอดภัยได้
บริหารจัดการจุดประจําการณ ์ตามพ้ืนท่ี ดังน้ี 
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานวิทยาเขต เช่น 
อาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาล เป็นต้น พ้ืนท่ี
การเรียนการสอน เช่น อาคารเรียนต่างๆ (อาคาร 
2, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 13) เป็นต้น พ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ์ และอุทยาน พ้ืนท่ีพักอาศัย เช่น หอพัก
ต่างๆภายในวิทยาเขต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการ
จัดต้ังศูนย์รักษาความปลอดภัย (6.11-2-2) ในการ
รับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเหตุท่ีเกิดข้ึนภายใน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีศูนย์
ตั้งอยู่บริเวณอาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 14  มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องจากช่วงวัน เวลา 
ดังกล่าวบุคลากรส่วนใหญ่จะกลับภูมิลําเนา 
(6.11-2-3) อีกท้ังมีป้อมยามรักษาการณ์ของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ (6.11-2-4) ท่ีพร้อมให้การ
สนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัดจราจร 
รับแจ้งและช่วยระงับเหตุด่วน เหตุร้าย ภายใน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึง
ตั้งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึง
ความสําคัญท่ีต้องดูแลรักษาความปลอดภัย
บุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดต้ังระบบกล้องวงจร
ปิด CCTV (6.11-2-5) ภายในอาคารต่างๆ ทุก
อาคารภายในพ้ืนท่ีวทิยาเขต รวมถึงมีการติดต้ัง
ระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคารบริหาร อาคาร

6.11-2-1 ตารางเวร
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย 

6.11.2-2 ภาพศูนย์รักษา
ความปลอดภัย มก.ฉกส. 

6.11-2-3 มาตรการรักษา
ความปลอดภัยช่วงเทศกลาปี
ใหม่ และสงกรานต์ 

6.11-2-4 เอกสารข้าราชการ
ตํารวจมาประจําตู้ยาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 
ภาพป้อมยามเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจ 

6.11-2-5 แบบขออนุมัติราคา
กลางกล้องวงจรปิดเฟส 3 
และ 4 

6.11-2-6 แบบขอจ้างเติมเคมี
แห้งดับเพลิงภายในอาคาร  

6.11-2-7 ธนาคารขยะ 

6.11-2-8 รถเก็บขยะของ
มหาวิทยาลัยฯ 

6.11-2-9 เอกสารขออนุมัติ
ในหลักการค่าธรรมเนียม
บริการขนขยะ /แบบแจ้ง
อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย 

6.11-2-10 JD , JA บุคลากร
งานภูมิสถาปัตย์ / ภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรงานภูมิ 
สถาปัตย์ 

6.11-2-11 โครงการขุดลอก
วัชพืชอ่างเก็บน้ําทําดีเพ่ือพ่อ
หลวง / ภาพการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรปฏิบัติงานขุดลอก
ร่องระบายน้ํา 
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3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร ได้
จัดการด้านสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ให้
สวยงามอยู่เสมอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายอาคาร

6.11-3-1 โครงการวันพัฒนา
และปลูกต้นไม้ ประจําปี 
2556 
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6.11-3-2 โครงการดอกไม้
บานท่ีนนทรีอีสานภายใต้
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 
มก.ฉกส. 2556 / ภาพพันธ์ุ
ไม้ดอกต่างๆ ท่ีปลูกภายใน
วิทยาเขต 

6.11-3-4 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี
ป่าอนุรักษ์ภายในวิทยาเขต 

6.11-3-5 ภาพกองปุ๋ยหมัก 
วัชพืชและปุ๋ยคลุมโคนต้นไม้ 

6.11-3-6 แผนท่ีแสดงอ่าง
เก็บน้ําภายในวิทยาเขต 

6.11-3-7 คําสั่งโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ของฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯ / ภาพการ
ตกแต่งพ้ืนท่ี อาคาร ให้เกิด
ความสวยงาม 

4 การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ  

     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดูแล รักษา จัดสรรพ้ืนท่ี (6.11-
4-1) และอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
สํานัก สถาบัน ได้มีการจัดสรรพ้ืนท่ีให้สอดคล้อง
ต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น อาคารถิ่น

6.11-4-1 คําสั่งแต่งต้ัง
ผู้จัดการกลุ่มอาคารและผู้ช่วย
ผู้จัดการกลุ่มอาคาร 

6.11-4-2 กิจกรรมทําบุญตัก
บาตร / นั่งสมาธิ / สวดมนต์ 
/ เวียนเทียนรอบอาคารถ่ิน
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6.11-4-3 โครงการพิธีไหว้ครู 
2556 / โครงการจัดเลี้ยงปี
ใหม่ 2556 /โครงการบัณฑิต
ยุคใหม่ 2556 

6.11-4-4 โครงการวันลอย
กระทง 2556 / โครงการ
เกษตรแฟร์ ครั้งท่ี 7 ประจําป ี
2556 

5 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย 
ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงาน
วิทยาเขตได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ความ
ปลอดภัย ความสะอาด (6.11-5-1) ภายในวิทยา
เขต เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการประเมินท่ี
เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพ ดังน้ี (6.11-5-2) 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่
ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

 

รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 
  นิสิต   บุคลากร 

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

4.27  4.25  

2
   

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง 
อย่างมีความสุนทรีย์  

4.12  4.01  

3 ปรับแต่งรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลอง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4.20  3.97  

4
   

การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต / หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ  

4.25  4.18  

6.11-5-1 แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิต บุคลากร 
ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.11-5-2 สรุปผลการ
ประเมินการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
- 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 6 
 

จุดแข็ง : 
1.  คณะมีโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรและนิสิต 
2. คณะมีการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิตและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตเห็นความสําคัญของการบูรณการวิชาชีพ
สาธารณสุขเขา้กับวิถีชุมชน 
 

จุดที่ควรพฒันา : ไม่ม ี
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ 
 
องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 ข้อ  มีการดําเนินการ 7 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 สภาสถาบันปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดล่วงหน้า  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี
คณะกรรมการประจําคณะ มีการแจ้ง
และทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีท่ีมีต่อคณะ โดยได้มีการประชุม
สรุปผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นประจํา
ทุกเดือน เพ่ีอให้การดําเนินการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมมีองค์
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยรองคณบดี และ 
เลขานุการคณะ รวม 7 ท่าน (7.1-1-1) 
และมีการแจ้งพระราชบัญญัติ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะ
ทราบก่อนปฏิบัติหน้าท่ี (7.1-1-2)  

7.1-1-1 คําสั่งแต่ง 
ตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ
สาธารณสุข 
7.1-1-2  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 
พ.ศ.2543 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะ โดยผู้บริหารและ
บุคลากรภายในคณะ (7.1-2-1) มีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทํา
แผนผังบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
กลยุทธ และนําไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็น
ระบบอย่างชัดเจน (7.1-2-2)  

7.1-2-1 รูปภาพ
คณะประชุมเพ่ือ
วางแผนกลยุทธ์ 

7.1-2-2 แผนพัฒนา
หน่วยงานของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
ในระยะ 4 ปี 

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน

ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมคณะโดยมีการติดตาม

7.1-3-1 รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 
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4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม  

4.1 มีการเปิดสายตรงคณบดี เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับบุคลากร
ในหน่วยงานและบุคคลท่ัวไป (7.1-4-1)  
4.2 มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
ให้กับรองคณบดี หรือผู้ปฏิบัติ ได้แก่ 
คําสั่งมอบหมายหน้าท่ีในการบริหารงาน
ในคณะ (7.1-4-2 : อ้าง 7.1-1-1)  
4.3 แบบประเมินผลผู้บริหารเป็นแบบ
ปลายเปิดให้บุคลากรเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ (7.1-4-3)  

7.1-4-1 เอกสาร
แสดงหน้าเว็บไซต์
สายตรงคณบดี    

7.1-4-2 คําสั่ง
แต่งต้ังกรรมการ
คณะ (อ้าง 7.1-1-1) 

7.1-4-3แบบ
ประเมินหรือ
ข้อเสนอแนะ 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบนั
เต็มตามศักยภาพ  

5.1 มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไข
ปัญหาในการทํางาน เช่นการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (7.1-5-
1)และการประชุมบุคลากรคณะ ประจํา
ภาคการศึกษา (7.1-5-2 : อ้าง 7.1-3-1)  
5.2 คณบดีและผู้บริหารคณะฯ 
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะฯ เต็มตาม
ศักยภาพ โดยการเป็นประธานท่ีประชุม
เรื่องต่างๆ ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ และมอบนโยบายรวมท้ัง
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา
ต่างๆ และจัดอบรมสัมมนาภายใน
คณะฯ เช่น โครงการบูรณาการงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (7.1-5-3)  

7.1-5-1 การประชุม
กรรมการคณะ คร้ัง
ท่ี 2/2557 (วันท่ี 10 
เมษายน 2557) 

7.1-5-2 การประชุม
คณะ ประจําภาค
ปลายปีการศึกษา 
2556 (อ้าง 7.1-3-1) 

7.1-5-3 โครงการ
บูรณาการงานคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

กก. ตน. 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหาร ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ด้านคือ   
6.1 หลักประสิทธิผล คณะฯ มีการ
ดําเนินการตามแผนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะ (7.1-6-1)   
6.2 หลักประสิทธิภาพ มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ
เหมาะสม โดยใช้ระบบ face book 
เพ่ือการติดต่อประสานงาน (7.1-6-2) มี

7.1-6-1 สรุปงบ
เกษตรเพ่ือ
ยุทธศาสตร์    
7.1-6-2 เอกสาร
แสดงหน้าเว็บไซต์ 
face book เพ่ือการ
ติดต่อประสานงาน 
7.1-6-3 เอกสาร
แสดงหน้าเว็บไซต์
สายตรงคณบดี (อ้าง 
7.1-4-1) 
7.1-6-4 รูปภาพ
พ้ืนท่ีอาคารเรียน
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7.1-6-5 แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

7.1-6-6 MOU 
โครงการเชียงเครือ
สุขภาวะต้นแบบ 

7.1-6-7 คําสั่ง
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
การศึกษาและ
วิชาการ 

6.3 หลักการตอบสนอง มีการบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ (7.1-6-5) และคณะฯ ได้
มีการดําเนินการทางด้านบริการวิชาการ 
โดยมีการเชิญบุคคลภายนอกตกลงทํา
ความร่วมมือในการดําเนินงาน โครงการ
เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ (7.1-
6-6)       

7.1-6-8 รายงานการ
ประชุมกรรมการ
คณะ ครั้งท่ี 3/56 
(วาระแจ้งเพ่ือทราบ 
1.2) 6.4 หลักการรับผิดชอบ ผู้บริหารคณะ

ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ หรือ
คณะทํางานในกิจการของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่คณะกรรมการการศึกษาและ
วิชาการ (7.1-6-7)       

7.1-6-9 คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรม 
การเก็บรักษาเงิน
คณะ 6.5 หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผย

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คณะ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณ โดยการแจ้งในท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะ และที่ประชุม
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง (7.1-6-8)      

7.1-6-10 คําสั่ง
แต่งต้ังกรรมการ
คณะ (อ้าง 7.1-1-1) 

7.1-6-11 
จรรยาบรรณ
อาจารย์ 6.6 หลักการมีส่วนร่วม คณะฯ มุ่งม่ันใน

การบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม 
โดยได้แสดงเจตนารมณ์ท่ีชัดเจน โดย
กําหนดให้มีผู้แทนบุคลากรอยู่ใน
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้าง
การบริหารงานของคณะ เช่น 
คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กรรมการ
เก็บรักษาเงิน ฯลฯ (7.1-6-9)     

7.1-6-12 ข้อบังคับ 
มก.ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล 
สําหรับพนักงาน
มหาวทิยาลัย (ฉบับ
ท่ี3) พ.ศ.2556 

7.1-6-13 รายงาน
การประชุมคณะคร้ัง
ท่ี 2/57 (วาระเพ่ือ
พิจารณา 4.2) 

6.7 หลักการกระจายอํานาจ คณะฯ มี
การกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
โดยแต่งต้ังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
ต่างๆ และหัวหน้าสาขา ตามโครงสร้าง
การบริหารงานของคณะ (7.1-6-10 : 
อ้าง 7.1-1-1)       
6.8 หลักนิติธรรม คณะฯ มีการ
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6.9 หลักความเสมอภาค คณะฯ เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการการดําเนิน
โครงการต่างๆ และมีการมอบหมายให้
บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลัก
ทุกคน บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานภายใต้
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเดียวกัน ระเบียบ
การบริหารงานบุคคล (7.1-6-12)       
6.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุม
บุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และมีมติร่วมกันเพ่ือ
ดําเนินงาน/กิจกรรมของคณะ (7.1-6-
13)  
 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  

เนื่องจากคณบดีเป็นรักษาราชการแทน 
ซ่ึงได้มีการปะเมินคณะกรรมการโดยมี
ผลประเมินออกมาในระดับดี (7.1-7-1) 
ถ้ามีคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ จะ
มีการประเมินผู้บริหารจะนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

7.1-7-1 สรุปผลการ
ประเมิน  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
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- เกณฑ์ข้อท่ี 1 ไม่พบการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้าของคณะกรรมการประจําคณะ 
 
องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ  มีการดําเนินการ 4 ข้อ  มีการดําเนินการ 5 ข้อ  
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะโดยครอบคลุม
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ การบริการทาง
วิชาการ และการวิจัย ได้แก่ โครงการประชุม
ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับคณะวิชา ปี 2556 โครงการเชียงเครือสุข
ภาวะต้นแบบ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคนิค
การเรียนการสอนในวิชาค้นคว้าอิสระ ท้ังนี้ คณะ
ได้มีการคัดเลือกและกําหนดประเด็นความรู้
ดังกล่าว โดยผ่านคณะกรรมการประจําคณะ 
(7.2-1-1)  

7.2-1-1 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ 
ครั้งท่ี 1/ 57 
(วาระเพื่อ
พิจารณา 4.2)  

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ การบริการทางวิชาการ และการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 โดย
กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีจะพัฒนาความรู้ ด้านการ
บริหารจัดการ การบริการทางวิชาการ และการ
วิจัย ได้แก่ บุคลากรทั้งหมดในคณะ (7.2-2-1 : 
อ้าง 7.2-1-1)  

7.2-2-1รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ 
ครั้งท่ี 1/ 57 
(กําหนดประเด็น 
KM)(อ้าง 7.2-1-1) 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด โดยคณะได้เชิญ
อาจารย์ในคณะที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการ การบริการทางวิชาการ และ
การวิจัย มาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางโครงการ

7.2-3-1 โครงการ
บูรณการงานคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
(อ้าง 7.1-5-3)   
7.2-3-2 นําเสนอ
ผ่านเว็บไซต์ของ
คณะ 
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4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนด
ในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดให้มีการรวบรวม
ความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ี
มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
คณะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรวบรวมความรู้และเผยแพร่ในรูปเอกสาร
ประกอบและตัวอย่างผ่าน เว็บไซต์
ชื่อ  fph.csc.ku.ac.th (7.2-4-1)  

7.2-4-1 เอกสาร
หน้าเว็บไซต์คณะ 
(อ้าง 7.2-3-2)  

5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการนําความรู้ท่ีได้จาก
การจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง โดยบุคลากรสามารถเข้าไป
อ่านเพื่อทําความเข้าใจได้อย่างสะดวกตาม
เว็บไซต์ในข้อ 4 (7.2-5-1 : อ้าง 7.2-4-1)  

มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  

7.2-5-1 เอกสาร
หน้าเว็บไซต์คณะ 
(อ้าง 7.2-3-2)  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเองเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

 
- 

 

เกณฑ์ข้อท่ี 5 ไม่พบหลักฐานของคณะในการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา(ซ่ึงดําเนินงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ  มีการดําเนินการ 4 ข้อ  มีการดําเนินการ 5 ข้อ  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการตามนโยบาย
รวมบริการประสานภารกิจ ดังน้ัน วิทยาเขตฯ ได้
จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มอบหมายสํานักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบ จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ปี2554-
2557 ขึ้น (7.3-1-1) และในแต่ละปีการศึกษา 
ทางสํานักวิทยบริการได้จัดทําแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศหลัก (7.3-1-2, 7.3-1-3) เพ่ือให้แต่ละ
คณะ สํานักและสถาบัน นําข้อมูลจากแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศหลัก ไปใช้โดยท่ัวกัน  

7.3-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ปี 2554-2557   
7.3-1-2 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 
2556 
7.3-1-3 แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 
2557 

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจดัการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใช้
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการตามนโยบาย
รวมบริการประสานภารกิจ ดังน้ัน วิทยาเขตฯ 
จึงได้นําระบบฐานข้อมูลท่ีมหาวิทยาลัยได้
กําหนดและมีการพัฒนาระบบสารสนเทศโดย
วิทยาเขตเอง เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงาน และการตัดสินใจตามพันธกิจ โดย
แยกตามพันธกิจดังนี้      
1.ทางด้านการจดัการเรียนการสอน โดยระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมา เพ่ือการบริหารจัดการ
ท่ีวิทยาเขตฯ กําหนด เช่น ระบบสารสนเทศด้าน
การเรียนการสอน สําหรับ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
นิสิต และสําหรับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยา
เขต รวมท้ัง ได้ใช้ระบบสารสนเทศ ร่วมกันกับ
ทาง วิทยาเขตบางเขน เช่น ระบบประเมินการ
เรียนการสอน เป็นต้น      
2.ทางด้านการวิจัยซ่ึงทางมหาวิทยาลัย 
มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําหน้าท่ีเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางด้านวิจัย เป็นภาพรวมของ

7.3-2-1 เว็บไซด์ของระบบ
ฐานข้อมูลวิจัย   
7.3-2-2 เว็บไซด์ของวิทยาเขต 
7.3-2-3 เว็บไซด์ระบบรายงานสถิติ
การศึกษา 
7.3-2-4 เว็บไซด์ระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหาร 
7.3-2-5 เว็บไซด์ระบบสารสนเทศ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
7.3-2-6 เว็บไซด์ระบบฐานข้อมูล
นิสิตสําหรับหน่วยงาน 
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3.ทางด้านการบริหารการจัดการระบบ
สารสนเทศด้านกิจกรรมนิสิตซ่ึงระบบท่ีใช้งาน
ส่วนกลางมีลิงค์เชื่อมโยง ผ่านเว็บไซด์ของวิทยา
เขต http://www.csc.ku.ac.th (7.3-2-2) 
ระบบท่ีสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพได้เช่น ระบบรายงานสถิติ
การศึกษา(7.3-2-3)ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร (7.3-2-4) ระบบสารสนเทศอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (7.3-2-5) ระบบฐานข้อมูลนิสิตสําหรับ
หน่วยงาน (7.3-2-6) เป็นต้น      
4.ทางด้านการเงินซ่ึงทางมหาวิทยาลัย 
มอบหมายให้ วิทยาเขต ใช้ระบบจากส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยในการจัดทําข้อมูล อาทิเช่น  
E-RP ของมหาวิทยาลัย E-GP ของ
กรมบัญชีกลางเป็นต้น  

3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการตามนโยบาย
รวมบริการประสานภารกิจ ซ่ึงวิทยาเขตฯ ได้ทํา
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นระบบ
หลักของวิทยาเขต ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาเขต 
(7.3-3-1)  

7.3-3-1 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ท่ีพัฒนาข้ึนเอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประจําปีการศึกษา  

4 มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการตามนโยบาย
รวมบริการประสานภารกิจ ซ่ึงวิทยาเขตฯ ได้มี
การนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบมาพัฒนาจากข้อมูลในข้อ 3 มาปรับปรุง
ระบบและพัฒนาระบบเพ่ิมเติม  เพ่ือให้สามารถ
รองรับการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขต 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และนําข้อมูลมาปรับปรุงแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและขอเสนออนุมัติปรับแผนต่อ
ผู้บริหาร  มีการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตฯ และได้มีการนําข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการ (7.3-4-1)  

7.3-4-1 สรุปข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ  

5 7.3-5-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใน
เว็บไซต์ CHE QA online   

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีกําหนด  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการตามนโยบาย
รวมบริการประสานภารกิจ ดังน้ัน วิทยาเขตฯ 
จึงได้นําระบบฐานข้อมูลท่ี  มหาวิทยาลัยกําหนด
และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มาเพื่อการ
นํามาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน และ

7.3-5-2 ระบบฐานข้อมูลนิสิต
สําหรับหน่วยงาน ในเว็บไซต์ CHE 
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7.3-5-3 ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ CHE QA 
Online (อ้าง 7.3-5-1) 
7.3-5-4 ระบบฐานข้อมูล กพร. ใน
เว็บไซต์ CHE QA Online (อ้าง 
7.3-5-1) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง เป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 หรือ 

4 ข้อ  
มีการดําเนินการ 5 ข้อ  มีการดําเนินการ 6 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
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1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการนําระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณบด ีรอง
คณบด ีผู้ช่วยรองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้า
งานนโยบายและแผน โดยร่วมกันเป็น
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะ ติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1)  

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดย
มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน  

7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง  

2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2556 
ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร โดยมีประเด็นความ
เสี่ยง 5 ประเด็น และคณะได้วิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยงพร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ี
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุในการบริหาร
การศึกษาโดยคณะได้ทําการเลือกปัจจัยความ
เสี่ยง 3 ประเด็นคือ ความเสี่ยงด้านการเรียนการ
สอน (โครงการสง่เสริมภาวการณ์ได้งานทําของ
นิสิตรุ่นแรก) ความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิจัย 
(โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ และ
ผลงานวิจัยท่ีไดรับตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการท่ีได้
มาตรฐาน) และความเสี่ยงด้านการบริหารงาน
บุคคล (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ) (7.4-2-1)  

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

7.4-2-1 รายงานการประชุมความ
เสี่ยง ครั้งท่ี 1/2556 (วันท่ี 16 
ตุลาคม 56)  

3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีได้จากข้อ 2 โดยกรรมการนําความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมิน
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง เม่ือคณะกรรมการ
พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์
จัดลําดับความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงท่ีมีผลต่อคณะ โดยจัดเรียงลําดับ
จากสูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ผลท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 เป็นดังนี้ เลือกโครงการท่ีมี

มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง  
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4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนําปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิด 
และประเมินระดับความรุนแรง เพ่ือให้เห็นถึง
ระดับความเสี่ยงท่ีแตกต่างกัน โดยเลือกความ
เสี่ยงระดับสูงมากและสูงมาประเมินมาตรการ
ควบคุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะ สําหรับในปีการศึกษา 2556 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เลือก 
โครงการส่งเสริมภาวการณ์ได้งานทําของนิสิตรุ่น
แรก โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ และ
ผลงาน วิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน และโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ 2557 พร้อมท้ังกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าว (7.4-1-1 : อ้าง7.4-3-1)  

7.4-1-1 แผนบริหารความเสี่ยง 
(อ้าง 7.4-3-1)  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการดําเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกิจกรรม
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีได้
ดําเนินการมาแล้วประกอบด้วย      
1) มีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตโดยได้จัดทํา
โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการ สู่งาน
สาธารณสุขศาสตร์ (7.4-5-1)       
2) มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาท่ีไม่ครอบคลุม
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้มีการ
จัดทําตามคําแนะนําของหัวหน้าโครงการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชพีสาธารณสุข(7.4-5-2)  

7.4-5-1 โครงการเตรียมความ
พร้อมวิชาการสู่งานสาธารณสุข
ศาสตร์   
7.4-5-2 แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโครงการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพสาธารณสุข 

6 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  

เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร ์เพ่ิงได้จัดต้ัง
เป็นคณะในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2556 และคณะ
ได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ 2557 แต่ยังไม่ได้มีการประเมินใน
รอบปีนี้เพราะสิ้นปีงบประมาณ 2557 คือวันท่ี 
30 กันยายน 2557 จึงยังไม่มีข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบัน  

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 
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คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ เป้าหมาย ผลดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  

  

- 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 7 
 
จุดแข็ง :  

คณะกรรมการเป็นคนรุ่นใหมท่ี่มีวิสัยทัศที่ดี มีการทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที ่
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : ไม่มี 
 
จุดที่ควรพฒันา : 

1.  กระบวนการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายลงสู่ระดับบุคคลยังไม่เป็นระบบชัดเจน 
2. ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก 
3. คณะยังไม่มีระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 
4. คณะยังไม่มีระบบการประเมินความสําเร็จของการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ 
 
องค์ประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 ข้อ  มีการดําเนินการ 7 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการ เงินของ
คณะฯ (พ.ศ.2556-2559) (8.1-1-1) เป็น
กรอบแนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณของ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้เครื่องมือท่ีจะนําพา
ให้การวางแผนระบบและกลไกการเงินและ
งบ ประมาณมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกท่ี
มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การ
ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งภายในและ
ภายนอก โดยจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังกล่าว 
เพ่ือให้บริการจัดการด้านงบประมาณมี
เป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และที่สําคัญ
สามารถติดตามผล ตรวจสอบ รายงานผล 
และนําไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการดําเนินงานใน
ภาพรวมของคณะฯ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
3/2556 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 (8.1-1-2) 

เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
3/2556 

2 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
วิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มี
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยจะอยู่ในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะฯ (พ.ศ.2556-2559) (8.1-
2-1) ซ่ึงมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

8.1-2-1  แผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) 
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8.1-2-2  แผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี
งบประมาณ2556 (1 
ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) 
8.1-2-3   รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
9/2555 

3 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร จากแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 2556 (1ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) (8.1-3-1) และรายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ (8.1-3-2) 

8.1-3-1 แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 2556 
(1ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) 
8.1-3-2 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จาก 
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการ
นํารายงานทางการเงินในส่วนการรายงาน
สถานภาพการเบิกจ่ายงบประมารณเงิน
รายได้ ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ อย่างน้อยปีละ 2 (8.1-4-1) และวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้
รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-4-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี1/56 
8.1-4-2   รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
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5 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มีการนํา
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารจัดการ 
โดยมีการแจ้งสถานะการเงินและความม่ันคง
ขององค์กร ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ อย่างต่อเนื่อง (8.1-5-1) ได้มา
วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) (8.1-5-2) กับจํานวนนิสิต 
และค่าจํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า FTES 
โดยนําประมาณการคําขอเงินแผน่ดินและ
รายได้ มาคิดเทียบสัดส่วนเพ่ือร่วมพิจารณา
การทํางานตามแผน และตัดสินใจการใช้จ่าย 
และได้ระดมความคิดเห็นกรอบการใช้จ่าย
เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 2557 ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเกิดประโยชน์
สูงสุดได้และสรุปจากการประชุมได้เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 
กันยายน 2557) (8.1-5-3) และคณะฯ มีการ
แจ้งรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ เพ่ือให้
รับทราบการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทาง
การเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(8.1-5-4) พัฒนาการบริหารทางการเงินอย่าง
ต่อเน่ือง 

มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่าง
ต่อเน่ือง  

8.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
8.1-5-2 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-5-3 แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 2557 
(1ตุลาคม 2556 – 30 
กันยายน 2557) 
8.1-5-4 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จาก 
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

6 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ได้มี
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
committee) ภายในและภายนอกทําหน้าท่ี
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

8.1-6-1 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
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8.1-6-2 สรุปการ
ตรวจสอบรายจ่ายจริง 
จากรายงานงบจา่ยจริง
ประจําเดือน 

7 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มี
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ นําข้อมูลไปใช้ในการพิจารณา
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
มุ่งเน้นผลลัพธ์การดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
แผนงานประจําปี ระยะปานกลาง ระยะยาว 
จาก รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก ฝ่ายบริหาร 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (8.1-7-1) โดยคณะฯ นําเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครังท่ี 
6/2557 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 (8.1-
7-2) และได้นําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 
2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8.1-7-1 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จาก 
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

8.1-7-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
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8.1-7-3 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปี 2555-
2558 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

8.1-7-4 รายงานข้อมูล
ในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครเป็น
ประจําทุกเดือน วาระ
รายงานสถานะทางการ
เงินสําหรับผู้บริหาร 

8.1-7-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 8 
จุดแข็ง :  

1.  มีการรายงานสถานะการเงินต่อผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน 
2. มีการนําเสนอสถานะทางการใช้เงินในที่ประชุมกรรมการประจํา 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
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 ควรจัดทําระบบสารสนเทศหรือการวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลหรือการ
ตัดสินใจ 
จุดที่ควรพฒันา : 

1.  การบริหารการเงินภายในคณะ ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เน่ืองจากเป็นคณะใหม่ จึงทําให้ต้องมีการ
ปรับแผนการใช้เงินอยู่บ่อยคร้ัง 

2. นําผลการวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณมาวางแผนและปรับแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ 
 
องค์ประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการ 6 ข้อ  มีการดําเนินการ 7 ข้อ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการ เงินของ
คณะฯ (พ.ศ.2556-2559) (8.1-1-1) เป็น
กรอบแนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณของ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้เครื่องมือท่ีจะนําพา
ให้การวางแผนระบบและกลไกการเงินและ
งบ ประมาณมีประสิทธิภาพ และสร้างกลไกท่ี
มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การ
ใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งภายในและ
ภายนอก โดยจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังกล่าว 
เพ่ือให้บริการจัดการด้านงบประมาณมี
เป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และที่สําคัญ
สามารถติดตามผล ตรวจสอบ รายงานผล 
และนําไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการดําเนินงานใน
ภาพรวมของคณะฯ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
3/2556 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 (8.1-1-2) 

เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
3/2556 

2 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละ
วิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มี
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยจะอยู่ในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะฯ (พ.ศ.2556-2559) (8.1-
2-1) ซ่ึงมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

8.1-2-1  แผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) 
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8.1-2-2  แผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี
งบประมาณ2556 (1 
ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) 
8.1-2-3   รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
9/2555 

3 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร จากแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 2556 (1ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) (8.1-3-1) และรายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ฝ่ายบริหาร งานคลังและพัสดุ (8.1-3-2) 

8.1-3-1 แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 2556 
(1ตุลาคม 2555 – 30 
กันยายน 2556) 
8.1-3-2 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จาก 
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการ
นํารายงานทางการเงินในส่วนการรายงาน
สถานภาพการเบิกจ่ายงบประมารณเงิน
รายได้ ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ อย่างน้อยปีละ 2 (8.1-4-1) และวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้
รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-4-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี1/56 
8.1-4-2   รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
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5 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มีการนํา
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารจัดการ 
โดยมีการแจ้งสถานะการเงินและความม่ันคง
ขององค์กร ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ อย่างต่อเนื่อง (8.1-5-1) ได้มา
วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) (8.1-5-2) กับจํานวนนิสิต 
และค่าจํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่า FTES 
โดยนําประมาณการคําขอเงินแผน่ดินและ
รายได้ มาคิดเทียบสัดส่วนเพ่ือร่วมพิจารณา
การทํางานตามแผน และตัดสินใจการใช้จ่าย 
และได้ระดมความคิดเห็นกรอบการใช้จ่าย
เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 2557 ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเกิดประโยชน์
สูงสุดได้และสรุปจากการประชุมได้เป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 
กันยายน 2557) (8.1-5-3) และคณะฯ มีการ
แจ้งรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ เพ่ือให้
รับทราบการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทาง
การเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(8.1-5-4) พัฒนาการบริหารทางการเงินอย่าง
ต่อเน่ือง 

มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่าง
ต่อเน่ือง  

8.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
8.1-5-2 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะฯ 
(พ.ศ.2556-2559) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
8.1-5-3 แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 2557 
(1ตุลาคม 2556 – 30 
กันยายน 2557) 
8.1-5-4 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จาก 
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

6 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ได้มี
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
committee) ภายในและภายนอกทําหน้าท่ี
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

8.1-6-1 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
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8.1-6-2 สรุปการ
ตรวจสอบรายจ่ายจริง 
จากรายงานงบจา่ยจริง
ประจําเดือน 

7 เล่มรายงานการประ 
เมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ภายใต้คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มี
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ นําข้อมูลไปใช้ในการพิจารณา
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
มุ่งเน้นผลลัพธ์การดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
แผนงานประจําปี ระยะปานกลาง ระยะยาว 
จาก รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จาก ฝ่ายบริหาร 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (8.1-7-1) โดยคณะฯ นําเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครังท่ี 
6/2557 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 (8.1-
7-2) และได้นําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 
2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8.1-7-1 รายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จาก 
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

8.1-7-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 
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8.1-7-3 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปี 2555-
2558 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

8.1-7-4 รายงานข้อมูล
ในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครเป็น
ประจําทุกเดือน วาระ
รายงานสถานะทางการ
เงินสําหรับผู้บริหาร 

8.1-7-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 8 
จุดแข็ง :  

1.  มีการรายงานสถานะการเงินต่อผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน 
2. มีการนําเสนอสถานะทางการใช้เงินในที่ประชุมกรรมการประจํา 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
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 ควรจัดทําระบบสารสนเทศหรือการวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลหรือการ
ตัดสินใจ 
จุดที่ควรพฒันา : 

1.  การบริหารการเงินภายในคณะ ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เน่ืองจากเป็นคณะใหม่ จึงทําให้ต้องมีการ
ปรับแผนการใช้เงินอยู่บ่อยคร้ัง 

2. นําผลการวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณมาวางแผนและปรับแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ไม่ม ี



องค์ประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
องค์ประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ  

มีการดําเนินการ 7 หรือ 
8 ข้อ  

มีการดําเนินการ 9 ข้อ  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
กก. ตน

. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด  

คณะฯ มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพโดยดําเนินงานตาม
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
และคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
(9.1-1-1) และเพ่ือให้การดําเนิน
เป็นไปตามระบบจึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะฯ (9.1-1-2) มีหน้าท่ี
รับผิดชอบดําเนินงานประกัน
คุณภาพให้สําเร็จลุล่วง ตามปฏิทิน
การดําเนินงานฝา่ยประกันคุณภาพ
โดยใช้หลัก PDCA (9.1-1-3) และ
แผนผังระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ (9.1-1-4)  

9.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2554 และ 2555 และ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
9.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.1-1-3 ปฏิทินการดําเนินงานฝ่าย
ประกันคุณภาพ ตามหลัก PDCA 
9.1-1-4 แผนผังระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน  

คณะผู้บริหารหรือคณะกรรม
ประจําคณะฯ มีการกําหนด
นโยบายให้หัวหน้างานแต่ละฝ่ายฯ 
อาทิเช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นิสิต ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ฝ่ายนโยบายและแผน และ
บุคลากรสายสนับสนุน เข้ามามี
รายชื่อในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพเพื่อทําให้เกิดความ
เชื่อมโยงท้ังคณะฯ (9.1-2-1) (9.1-
2-2)  และให้ความสําคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีการประชุมหารือ ในวาระ

9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะ
ผู้บริหาร หรือคณะกรรมประจํา
คณะฯ ให้ความสําคัญเร่ืองนโยบาย
งานประกันประกันคุณภาพ  
9.1-2-2 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง 
2/2557 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556               หน้า  144 

http://www.qa.ku.ac.th/Download/ebook_manualfac2555%20up/index.html
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 9/9.1-1-2 &#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3656;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3588;&#3603;&#3632;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 9/9.1-1-3 &#3611;&#3599;&#3636;&#3607;&#3636;&#3609;&#3604;&#3635;&#3648;&#3609;&#3636;&#3609;&#3591;&#3634;&#3609;&#3613;&#3656;&#3634;&#3618;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 9/9.1-1-4 &#3619;&#3632;&#3610;&#3610;&#3649;&#3621;&#3632;&#3585;&#3621;&#3652;&#3585;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3585;&#3634;&#3619;&#3624;&#3638;&#3585;&#3625;&#3634;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 9/9.1-2-1 &#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656;1-2557.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 9/9.1-1-2 &#3588;&#3635;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3649;&#3605;&#3656;&#3591;&#3605;&#3633;&#3656;&#3591;&#3588;&#3603;&#3632;&#3585;&#3619;&#3619;&#3617;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&#3588;&#3640;&#3603;&#3616;&#3634;&#3614;&#3611;&#3619;&#3632;&#3592;&#3635;&#3588;&#3603;&#3632;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00113//&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;/&#3629;&#3591;&#3588;&#3660; 9/9.1-2-2 &#3623;&#3634;&#3619;&#3632;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3588;&#3603;&#3632;&#3626;&#3634;&#3608;&#3634;&#3619;&#3603;&#3626;&#3640;&#3586;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660; &#3588;&#3619;&#3633;&#3657;&#3591;&#3607;&#3637;&#3656;3-2557.pdf


3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้
การดําเนินงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะฯ ท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้ร่วมกันท้ัง
วิทยาเขต (9.1-3-1)  

9.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ผลการ
สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึง
ประสงค์และคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (ข้อมูลกลาง) 

4 ฝ่ายประกันคุณภาพดําเนินงาน
ควบคุม ติดตามงานและประเมิน
คุณภาพงาน กับผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ ตามปฏิทินการ
ดําเนินฝ่ายประกันคุณภาพ (9.1-4-
1) ภาพถ่ายการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ (9.1-4-2) ให้นําส่งข้อมูล 
เพ่ือจัดทํารายงาน SAR ประจําป ี
2556 โดยผ่านระบบ CHE Online 
ให้เสร็จสมบูรณ์ (9.1-4-3) โดย
ผ่านการวิพากษ์จากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ก่อนนําส่งให้
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาเห็นชอบและนําข้อควร
ปรับปรุงดําเนินการจัดทําไว้ในแผน
ดําเนินงานในปีต่อไป เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น (9.1.4-4) ท้ังนี้ คณะฯ ยังไม่
การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ ตาม
แบบ สปค.01 ซ่ึงจะดําเนินการ
จัดทําในแผนของปีต่อไป  

มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

9.1-4-1 ปฏิทินการดําเนินงานฝ่าย
ประกันคุณภาพ ตามหลัก PDCA 
9.1-4-2 ภาพถ่ายการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
9.1-4-3 รายงานฉบับสมบูรณ์ ท่ี
กรอกข้อมูลผ่าน CHE Online  
9.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
3/2557 เพ่ือหาแนวทางการ
ปรับปรุงงานประกันคุณภาพ ในปี
ต่อไป  

5 เนืองด้วยในปี 2556 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ดําเนินการ
ตรวจประกันคุณภาพภายใน เป็นปี
แรก จึงยังไม่มีการดําเนินงานใน
ส่วนของ ส.ป.ค.01 แต่คณะฯ 
ดําเนินการปรับปรุง เพ่ิมเติม
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ให้
สมบูรณ์มากขึ้น โดยดําเนินงานไว้
ในแผนงบประมาณ ประจําปี 
2557 (9.1-5-1) อาทิเช่น โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาการทํา
วิจัยนิสิตสาธารณสุขศาสตร ์

มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้  

9.1-5-1 งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2557 
9.1-5-2 งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2556 
9.1-5-3 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
3/2557 
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6       คณะฯ มีระบบสารสนเทศโดย
ใช้เว็บไซค์และเฟสบุ๊คของคณะฯ 
สนับสนุนข้อมูลท้ัง 9 องค์ประกอบ
โดยการจัดลิงค์ของส่วนงานท่ีมี
ข้อมูลเอ้ือต่องานประกันท้ัง
ภายนอกและภายในวิทยาเขต 
(9.1-6-1) อีกท้ังยังนําข้อมูลรูปเล่ม 
SAR ประจําปี 2556 ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ มาเผยแผ่ข้อมูลต่อ
สาธารณชนทางเว็บไซค์คณะ (9.1-
6-2)  และ Dropbox งานประกัน
คุณภาพของคณะ (9.1-6-3) 

มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ  

9.1-6-1 ลิงค์หน้าเว็บเพจและ
เฟสบุ๊คของคณะ 
9.1-6-2 ลิงค์หน้าเว็บเพจคณะ
แสดงข้อมูลรูปเล่ม SARประจําป ี
2556  
9.1-6-3 ลิงค์หน้า Dropbox ของ
งานประกันคุณภาพคณะ 

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  

- นิสิตคณะฯ สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมงานประกันคุณภาพใน
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
โดยการประเมินความพึงพอใจ
ผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือนําผลประเมินท่ี
ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนของรายวิชาในคณะต่อไป 
(9.1-7-1) - ผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในรายวิชาการ
ฝึกงานเฉพาะด้านของนิสิตชั้นปีท่ี 
4 เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง
และพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานใน
อนาคต (9.1-7-2) - สําหรับ
ผู้ใช้บริการ คณะฯ สํารวจความ
ต้องการบริการวิชาการ จากคณะ

9.1-7-1 แบบสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจผู้เรียน 
9.1-7-2 แบบแสดงความคิดเห็นใน
แบบประเมินผลการฝึกงานเฉพาะ
ด้าน นิสิตชั้นปีท่ี 4  
9.1-7-3 แบบสํารวจความต้องการ
บริการวิชาการของชุมชน 
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8 คณะฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยท่ี
สอนด้านสาธารณสุขศาสตร ์23 
สถาบัน (9.1-8-1)และ (9.1-8-
2) และคณะฯ ร่วมกับวิทยาเขต
ฯ สร้างเครือข่ายการแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย 
โดยมีสถาบันท่ีเข้าร่วมคือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร, มหาวิทยาลัยนครพนม, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมท้ัง
มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน (9.1-
8-3)  

มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน  

9.1-8-1 บันทึกข้อความการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-8-2 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยท่ีสอนด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 
9.1-8-3 สรุปรายงานการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์  

คณะฯ มีกระบวนการคัดสรรแนว
ปฏิบัติท่ีดี  ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในแต่ละ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยคัดสรร
ผลงาน “เชียงเครือตําบลสุขภาวะ
ต้นแบบ” เพ่ือส่งเข้าประกวด แนว
ปฏิบัติท่ีดี 4 สถาบัน (Good 
Practices) โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 
ระดับอุดมศึกษาซ่ึงได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทท่ี 1 แนวปฏิบัติท่ี
ดีด้านสนับสนุนการเรียนการ (9.1-
8-1) และส่งคัดสรรผลงานของนิสติ 
เพ่ือส่งเข้าประกวด ในโครงการ 
ประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 
Practices) ภายใต้ชื่อโครงการ 
“รักษ์โลก รักษ์ขยะ รักษ์
สิ่งแวดล้อม”  ได้รับรางวัลชมเชย 
(9.1-8-2)  และคณะจัดเวทีให้มี
การเผยแพร่ผลงานในโครงการโดย
ใช้ชื่อกิจกรรมโครงการเชียงเครือ
สุขภาวะต้นแบบ ปีการศึกษา 
2556 ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร 

9.1-8-1ประกาศนียบัตรโครงการ
เชียงเครือตําบลสุขภาวะต้นแบบ 
9.1-8-2 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 
รักษ์โลก รักษ์ขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
9.1-8-3 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ
เชียงเครือสุขภาวะต้นแบบ ปี
การศึกษา 2556  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
- - - - 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
9 ข้อ 8 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
9 ข้อ 8 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

- 
 
องค์ประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑๕   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน    
ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยต้นสังกัด 
หมายเหตุ 
-    
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=3.96/
จํานวนป ี=1ปี)=4.953 

ผลการดําเนินงาน  
- 

รายการหลักฐาน 
- 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
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- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3.5 คะแนน (ผลรวมคะแนนประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=3.96/จํานวนปี =1ปี)=3.96 

3.96 บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.5 คะแนน - - บรรลุเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
- 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 9 
 
จุดแข็ง : 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยที่สอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านประกันคุณภาพ โดยการจัดศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ร่วม
เครือข่ายกับทางคณะฯ 
จุดที่ควรพฒันา : 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นองค์กรพ่ึงเริ่มต้นพัฒนางานด้านต่างๆ จึงสามารถวางรากฐานงานประกัน
คุณภาพหรือแนวทางปฏิบัติทีดี ให้เกิดภายในคณะ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : ไม่มี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) : ไม่ม ี
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ภาคผนวก 
 สรุปจํานวนขอ้มูลนิสติทั้งหมด 

 จํานวนนสิิตทัง้หมด(ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2556) 
 ภาษาไทย (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม รวม
ทั้งหมด ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง แผน ก แผน ข 

หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 

446 178 141 148 - 913 - - - - 913 

รวมทั้งหมด 446 178 141 148 - 913 - - - - 913 
 

 ภาษาไทย (ภาคพเิศษ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวม รวม

ทั้งหมด ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง แผน ก แผน ข 
หลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
51 - - 7 - 58 - - - - 58 

รวมทั้งหมด 51 - - 7 - 58 - - - - 58 
 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ 
(FTES) 

จํานวน
อาจารย์
เทียบเท่า 
(FTET) 

FTES: FTET 
ภาคต้น ภาคปลาย FTES 

เฉลี่ย 
1.สาขาวิชานโยบายและการบรหิารงานสาธารณสุข 124.29 579.69 351.99 - - 
2. สาขาวิชาอนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว 327.06 35.71 181.38 - - 
3. สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 263.00 - 131.50 - - 

ภาพรวมของคณะ 714.35 615.39 664.87 15 1 : 44 

 
 
 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556(ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่12 มิถุนายน 2556) 
 ภาษาไทย (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวม รวม
ทั้งหมด ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง แผน ก แผน ข 

หลักสูตร - - - 143 1 144 - - - - 144 
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สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
รวมทั้งหมด - - - 143 1 144 - - - - 144 

 สรุปจํานวนขอ้มูลอาจารย์ประจํา (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน 
• จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมลาศึกษาต่อ  
ภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก รวม
ภาควิชาอนามัยชุมชนและอนามัย
ครอบครัว 

- 6.5 - - - - - - 1 - - - - 6.5 1 - 

ภาควิชานโยบายและการ
บริหารงานสาธารณสุข 

- 0.5 1 - - - - - - - - - - 0.5 1 - 

ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

- 6 - - - - - - - - - - - 6 - - 

รวม - 13 1 - - - - - 1 - - - - 13 2 15 
หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารย์ท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
 ตั้งแต่ 9เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ข้าราชการ - - - - - 
ลูกจ้างประจํา - - - - - 
พนักงานงบประมาณ - - - - - 
พนักงานข้าราชการ - 1 - - 1 
พนักงานเงินรายได้ - 4 -  4 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 
แรงงาน - - - - - 

รวม - 5 - - 5 
หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
 ตั้งแต่ 9เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 สรุปผลงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 
 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนนิการอยู่ในปัจจุบัน 
โครงการ ช่วงระยะเวลาของ

โครงการ  
 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ 
ภายใน ภายนอก รวม 

1. การระบาดเชิงพ้ืนท่ี
ของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน้ําดีใน
จังหวัดสกลนคร 

งบประมาณปี 
2556 

 
นางสาวรัชฎาภรณ์ อ้ึง

เจริญ 
สวพ.มก 70,000 - 70,000 

2. ประสิทธิผลของ งบประมาณปี  ทุนอุดหนุนคณะ 38,000 - 38,000 
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โครงการ ช่วงระยะเวลาของ
โครงการ  

 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ 
ภายใน ภายนอก รวม 

โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพต่อการปฏิบัติ
ตัวในการเลิกบุหร่ีของ
เยาวชนในประเทศไทย 
: การวิเคราะห์อภิมาน 

2556  
นายจักรกฤษณ์ พลราชม 

วว. 

3. พฤติกรรมการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพด จังหวัด
สกลนคร 

งบประมาณปี 
2556 

 
นางสาวสาธินี ศริิวัฒน์ 

ทุนอุดหนุนคณะ 
วว. 

50,000 - 50,000 

4. ความชุกและปัจจัย
ของการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในนิสิต
นักศึกษา จังหวัด
สกลนคร 

งบประมาณปี 
2556 

 
 

นายนิติกร ภู่สุวรรณ 
ทุนอุดหนุนคณะ 

วว. 
28,500 - 28,500 

5. โครงการประเมินผล
การดําเนินงานพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนใน
พ้ืนท่ีเครือข่ายบริการท่ี 
8: 2 ชุดกิจกรรม 
DHS/PPA  

1  กรกฎาคม 
2556 ถึง 31 

ธันวาคม 2557 

ดร.วุธิพงศ์  ภักดีกุล ,  
ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก 
นิติกร  ภู่สุวรรณ ,  
รัตนี   คํามูลคร ,  
อภิรดี  วังคะฮาต ,  
จิรพิชา  บุญทอ ,  
อนันต์  อิฟติคาร 

สํานักงาน
หลักประกัน

สุขภาพ เขต 8 
อุดรธานี 

- 600,000 600,000 

6. โครงการ
สถานการณ์การดื่ม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ของแรงงานต่างด้าวท่ี
ทํางานในประเทศไทย 

11 กรกฎาคม 
2556 ถึง 10
กรกฎาคม2557 

ดร.วุธิพงศ์ภักดีกุล 

ศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา (ศวส.) 

- 707,800 707,800 

7. โครงการผลกระทบ
จากการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ต่อคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการสาธารณสุข 

11 กรกฎาคม 
2556 ถึง 10
กรกฎาคม2557 

ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล และ  
นายยศกร เพ็งเลา (นิสิต) 

ศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา (ศวส.) 

- 69,500 69,500 

8. โครงการ
สถานการณ์การดื่ม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
กับการเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่นชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

11 กรกฎาคม 
2556 ถึง 10
กรกฎาคม2557 

ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล และ  
น.ส.นิตยา คณิตสาร 
(นิสิต) 
 ศูนย์วิจัยปัญหา

สุรา (ศวส.) 

- 64,600 64,600 
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โครงการ ช่วงระยะเวลาของ
โครงการ  

 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ 
ภายใน ภายนอก รวม 

รวม    186,500 1,441,900 2,102,225
 

 จํานวนรายงานการวิจัย หรอืบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 โครงการ  ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 
1. รายงานการวิจัย - - - 
2. บทความทางวิชาการ - - - 

2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11.00 - 11.00 
2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ - - - 

รวม 11.00 - 11.00 
   

 จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ 
อาจารย์/บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

นับซ้ํา ไม่นับซ้ํา 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 11  11 7 
2. จํานวนผู้เสนอผลงานวิชาการ 6  6 5 

รวม 17  17 12 
 
 
 
 

 ผลงานจากงานวิจัย  
ผลจากงานวจิยั ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างองิ - - - 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ - - - 
3. จํานวนงานวจิัยที่ไดร้ับการจดทะเบียนสิทธบิัตร หรืออนุสิทธิบัตร - - - 
    3.1 สิทธิบัตร - - - 
    3.2 อนุสิทธบิัตร - - - 
4. จํานวนงานวจิัยที่ไดร้ับการจดลิขสิทธิ ์ - - - 

รวม - - - 
 

 จํานวนเครือขา่ยความร่วมมือด้านการวิจัย 
เครือข่ายหน่วยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความร่วมมือ 

และกิจกรรมที่ดําเนินการ 
งบประมาณ 

ภายในประเทศ 
- สป.สช.เขต 8 
 

 
1. โครงการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน สปสช.เขต 8 

 
งานวิจัยประเมินผล 
 

 
600,000 บ. 
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- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
(หน่วยงานอิสระ) 

2.โครงการสถานการณ์การดื่มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวท่ีทํางานใน
ประเทศไทย 

งานวิจัย 
 

707,800 บ. 

 
 การบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม  การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

(ให้ระบชุ่วงเวลาของข้อมูลทุกตาราง) 
ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุน

ภาครัฐ/เอกชน ที่
สนับสนุน
โครงการ 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ 
รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 

ภาควิชา วิทยาเขต 

โครงการเตรียม
ความพร้อม
ภาษาอังกฤษด้าน
สาธารณสุข เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

โครงการ
ยุทธศาสตร์เกษตร 

ดร.วุธิพงษ์ ภักดีกุล 115,000 115,000 - 3,450  

โครงการร่วม
ไตรภาคีเพ่ือการ
ส่งเสริมการออก
กําลังกายแบบมี
ส่วนร่วมอย่าง
ย่ังยืนสําหรับ
ประชาชนตําบลแร่ 
อําเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร 

โครงการ
ยุทธศาสตร์เกษตร 

รศ.ดร.ทพ.สุขสมัย 
สมพงษ์ 

55,000 55,000 - 1,650  

โ ค ร งก า รอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น
สุขภาพเพ่ือรองรับ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สุขภาพ 

โครงการ
ยุทธศาสตร์เกษตร 

นายนิติกร  
ภู่สุวรรณ 

100,000 100,000 - 3,000  

รวม   270,000 270,000 - 8,100  
 

 คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ 
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

- คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง 

- คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสติ 
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- คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
- คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 คําสั่งแต่งต้ังต่างๆ 

ที่ เลขที่คาํสั่ง เรื่อง ลงวันที ่

1 001/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 2 มกราคม 2557 

2 002/2556 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

28 ตุลาคม 2556 

  3 003/2556 
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจําปี 2556-2557 

4 ธันวาคม 2556 

4 004/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 8 มกราคม 2557 

5 012/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ 3 กุมภาพันธ์ 2557 

6 014/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 มีนาคม 2557 

7 016/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 3 มีนาคม 2557 

8 031/2557 แต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง 11 เมษายน 2557 

9 035/2557 แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1 พฤษภาคม 2557 

10 037/2557 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 12 พฤษภาคม 2557 

11 038/2557 แต่งต้ังอาจารย์ประจําช้ันปี ประจําปีการศึกษา 2556 12 พฤษภาคม 2557 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบการการประเมิน (Common Data Set) ประจําปีการศึกษา 2556 

OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues

29407 2556 00200 00113 1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 2 

29407 2556 00200 00113 2 - -ระดับอนุปริญญา - 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues

29407 2556 00200 00113 3 - -ระดับปริญญาตรี 1 

29407 2556 00200 00113 4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 5 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 1 

29407 2556 00200 00113 6 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข - 

29407 2556 00200 00113 7 
- -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสาร
หลักสูตรฉบับเดียวกัน - 

29407 2556 00200 00113 8 
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 

29407 2556 00200 00113 9 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 10 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 587 
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 0 

29407 2556 00200 00113 25 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด 0 

29407 2556 00200 00113 26 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง 0 

29407 2556 00200 00113 27 - -ระดับอนุปริญญา 0 

29407 2556 00200 00113 28 - -ระดับปริญญาตรี 0 

29407 2556 00200 00113 29 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 

29407 2556 00200 00113 30 - -ระดับปริญญาโท 0 

29407 2556 00200 00113 31 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

29407 2556 00200 00113 32 - -ระดับปริญญาเอก 0 

29407 2556 00200 00113 33 
จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และ
แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 0 

29407 2556 00200 00113 34 - -ระดับอนุปริญญา 0 

29407 2556 00200 00113 35 - -ระดับปริญญาตรี 0 

29407 2556 00200 00113 36 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 

29407 2556 00200 00113 37 - -ระดับปริญญาโท 0 

29407 2556 00200 00113 38 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

29407 2556 00200 00113 39 - -ระดับปริญญาเอก 0 

29407 2556 00200 00113 40 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 2 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues

29407 2556 00200 00113 41 - -ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 42 - -ระดับปริญญาตรี 1 

29407 2556 00200 00113 43 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 44 - -ระดับปริญญาโท 1 

29407 2556 00200 00113 45 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 46 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 47 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมี
การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 2 

29407 2556 00200 00113 48 - -ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 49 - -ระดับปริญญาตรี 1 

29407 2556 00200 00113 50 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 51 - -ระดับปริญญาโท 1 

29407 2556 00200 00113 52 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 53 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 11 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนท้ังหมด 2 

29407 2556 00200 00113 12 - -ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 13 - -ระดับปริญญาตรี 1 

29407 2556 00200 00113 14 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 15 - -ระดับปริญญาโท 1 

29407 2556 00200 00113 16 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 17 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 18 
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด 2 

29407 2556 00200 00113 19 - -ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 20 - -ระดับปริญญาตรี 1 

29407 2556 00200 00113 21 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 22 - -ระดับปริญญาโท 1 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues

29407 2556 00200 00113 23 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 24 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 61 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไม่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 2 

29407 2556 00200 00113 62 - -ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 63 - -ระดับปริญญาตรี 1 

29407 2556 00200 00113 64 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 65 - -ระดับปริญญาโท 1 

29407 2556 00200 00113 66 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 67 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 54 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนดในแต่ละปี) 2 

29407 2556 00200 00113 55 - -ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 56 - -ระดับปริญญาตรี 1 

29407 2556 00200 00113 57 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 58 - -ระดับปริญญาโท 1 

29407 2556 00200 00113 59 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 60 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 695 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 3 

29407 2556 00200 00113 696 - -ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 697 - -ระดับปริญญาตรี 2 

29407 2556 00200 00113 698 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 699 - -ระดับปริญญาโท 1 

29407 2556 00200 00113 700 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 701 - -ระดับปริญญาเอก - 
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OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues

29407 2556 00200 00113 68 

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร 0 

29407 2556 00200 00113 69 - -ระดับอนุปริญญา 0 

29407 2556 00200 00113 70 - -ระดับปริญญาตรี 0 

29407 2556 00200 00113 71 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 

29407 2556 00200 00113 72 - -ระดับปริญญาโท 0 

29407 2556 00200 00113 73 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

29407 2556 00200 00113 74 - -ระดับปริญญาเอก  0 

29407 2556 00200 00113 75 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 991 

29407 2556 00200 00113 76 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา - 

29407 2556 00200 00113 77 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 971 

29407 2556 00200 00113 78 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

29407 2556 00200 00113 79 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 20 

29407 2556 00200 00113 80 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญา
โท  (แผน ก) 20 

29407 2556 00200 00113 81 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท
(แผน ข) - 

29407 2556 00200 00113 82 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

29407 2556 00200 00113 83 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  0 

29407 2556 00200 00113 102 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 15 

29407 2556 00200 00113 598 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  15 

29407 2556 00200 00113 599 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0 

29407 2556 00200 00113 600 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 13 

29407 2556 00200 00113 601 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  2 
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29407 2556 00200 00113 597 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึน
ของร้อยละฯ)  0 

29407 2556 00200 00113 107 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ 14 

29407 2556 00200 00113 108 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 109 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 13 

29407 2556 00200 00113 110 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

29407 2556 00200 00113 111 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  0 

29407 2556 00200 00113 112 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 113 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 114 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 115 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 1 

29407 2556 00200 00113 116 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 117 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 118 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

29407 2556 00200 00113 119 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0 

29407 2556 00200 00113 120 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 121 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 122 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 

29407 2556 00200 00113 595 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปี
ท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึน
ของร้อยละฯ) 0 

29407 2556 00200 00113 123 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 656.78 

29407 2556 00200 00113 124 - -ระดับอนุปริญญา 0 
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29407 2556 00200 00113 125 - -ระดับปริญญาตรี 646.65 

29407 2556 00200 00113 126 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 

29407 2556 00200 00113 127 - -ระดับปริญญาโท 10.13 

29407 2556 00200 00113 128 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

29407 2556 00200 00113 129 - -ระดับปริญญาเอก 0 

29407 2556 00200 00113 130 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 8 

29407 2556 00200 00113 131 
จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 85 

29407 2556 00200 00113 132 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.05 

29407 2556 00200 00113 133 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จาก
คะแนนเต็ม 5) 3.8 

29407 2556 00200 00113 134 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.86 

29407 2556 00200 00113 135 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จาก
คะแนนเต็ม 5) 3.94 

29407 2556 00200 00113 84 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ1)   

29407 2556 00200 00113 85 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทํา    

29407 2556 00200 00113 86 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ)   

29407 2556 00200 00113 87 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   

29407 2556 00200 00113 88 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา   

29407 2556 00200 00113 681 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมี   
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รายได้ประจําอยู่แล้ว 

29407 2556 00200 00113 89 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   

29407 2556 00200 00113 682 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   

29407 2556 00200 00113 683 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร   

29407 2556 00200 00113 90 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   

29407 2556 00200 00113 669 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

29407 2556 00200 00113 670 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

29407 2556 00200 00113 671 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

29407 2556 00200 00113 93 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 

29407 2556 00200 00113 94 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 95 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 96 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 

29407 2556 00200 00113 97 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 98 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 99 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 

29407 2556 00200 00113 100 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 101 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 691 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต ตาม
กรอบ TQF   
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29407 2556 00200 00113 692 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด   

29407 2556 00200 00113 602 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 165 

จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลป
นิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] - 

29407 2556 00200 00113 672 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

29407 2556 00200 00113 166 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) - 

29407 2556 00200 00113 167 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ - 

29407 2556 00200 00113 170 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ - 

29407 2556 00200 00113 175 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ี
เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) - 

29407 2556 00200 00113 176 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

29407 2556 00200 00113 177 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ - 

29407 2556 00200 00113 178 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

29407 2556 00200 00113 179 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

29407 2556 00200 00113 180 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 

29407 2556 00200 00113 91 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

29407 2556 00200 00113 181 
จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - 

29407 2556 00200 00113 183 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความ
ท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอ่ืนๆ) - 

29407 2556 00200 00113 184 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า - 
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น้ําหนักอ่ืนๆ) 

29407 2556 00200 00113 185 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) - 

29407 2556 00200 00113 186 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.c
om) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) - 

29407 2556 00200 00113 588 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - 

29407 2556 00200 00113 589 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

29407 2556 00200 00113 590 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ - 

29407 2556 00200 00113 591 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

29407 2556 00200 00113 592 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

29407 2556 00200 00113 593 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ - 

29407 2556 00200 00113 92 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

29407 2556 00200 00113 677 
(สบช.)จํานวนนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร   

29407 2556 00200 00113 678 (สบช.)จํานวนนกัศึกษารับเข้าท้ังหมด (รหัสเดียวกัน)   

29407 2556 00200 00113 679 
(สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี   

29407 2556 00200 00113 680 
(สบช.)จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษา
เดียวกัน   

29407 2556 00200 00113 702 จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในปีการศึกษาน้ัน 38 

29407 2556 00200 00113 703 - -ระดับอนุปริญญา 0 

29407 2556 00200 00113 704 - -ระดับปริญญาตรี 38 

29407 2556 00200 00113 705 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 

29407 2556 00200 00113 706 - -ระดับปริญญาโท - 

29407 2556 00200 00113 707 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 
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29407 2556 00200 00113 708 - -ระดับปริญญาเอก - 

29407 2556 00200 00113 709 
จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 38 

29407 2556 00200 00113 710 - -ระดับอนุปริญญา 0 

29407 2556 00200 00113 711 - -ระดับปริญญาตรี 38 

29407 2556 00200 00113 712 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 

29407 2556 00200 00113 713 - -ระดับปริญญาโท - 

29407 2556 00200 00113 714 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

29407 2556 00200 00113 715 - -ระดับปริญญาเอก 0 

29407 2556 00200 00113 716 
จํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ี
มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ท่ีน้อยกว่า 3.51 0 

29407 2556 00200 00113 717 - -ระดับอนุปริญญา 0 

29407 2556 00200 00113 718 - -ระดับปริญญาตรี 0 

29407 2556 00200 00113 719 - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 

29407 2556 00200 00113 720 - -ระดับปริญญาโท 0 

29407 2556 00200 00113 721 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

29407 2556 00200 00113 722 - -ระดับปริญญาเอก 0 

29407 2556 00200 00113 684 

ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) 4.1 

29407 2556 00200 00113 685 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.07 

29407 2556 00200 00113 686 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 4.17 

29407 2556 00200 00113 146 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 11 

29407 2556 00200 00113 147 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 11 

29407 2556 00200 00113 164 
จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 12 

29407 2556 00200 00113 148 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน 186,500 
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29407 2556 00200 00113 149 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

29407 2556 00200 00113 150 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 186,500 

29407 2556 00200 00113 151 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

29407 2556 00200 00113 152 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน 1,441,900 

29407 2556 00200 00113 153 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

29407 2556 00200 00113 154 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,441,900 

29407 2556 00200 00113 155 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

29407 2556 00200 00113 156 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ) 11 

29407 2556 00200 00113 157 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

29407 2556 00200 00113 158 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 

29407 2556 00200 00113 159 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

29407 2556 00200 00113 160 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ) 0 

29407 2556 00200 00113 161 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

29407 2556 00200 00113 162 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 163 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

29407 2556 00200 00113 612 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 4 

29407 2556 00200 00113 613 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 

29407 2556 00200 00113 614 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  4 

29407 2556 00200 00113 615 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

29407 2556 00200 00113 616 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 0 

29407 2556 00200 00113 617 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 

29407 2556 00200 00113 618 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 

29407 2556 00200 00113 619 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

29407 2556 00200 00113 193 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความ
ท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 11 
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29407 2556 00200 00113 626 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

29407 2556 00200 00113 627 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 

29407 2556 00200 00113 628 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 194 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับใน
ค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) - 

29407 2556 00200 00113 629 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

29407 2556 00200 00113 630 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 631 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 195 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) - 

29407 2556 00200 00113 632 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

29407 2556 00200 00113 633 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 634 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 200 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.c
om) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) - 

29407 2556 00200 00113 647 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

29407 2556 00200 00113 648 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 649 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 202 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) - 

29407 2556 00200 00113 653 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

29407 2556 00200 00113 654 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 655 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 203 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) - 

29407 2556 00200 00113 656 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556                      หน้า  205 

OrgID EduYear UnivID FacID CdsID CdsName CdsValues

29407 2556 00200 00113 657 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 658 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 204 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) - 

29407 2556 00200 00113 659 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

29407 2556 00200 00113 660 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 661 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 205 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) - 

29407 2556 00200 00113 662 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

29407 2556 00200 00113 663 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 664 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 206 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) - 

29407 2556 00200 00113 665 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

29407 2556 00200 00113 666 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 667 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

29407 2556 00200 00113 207 จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 12 

29407 2556 00200 00113 208 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์นําไปใช้ประโยชน์ 1 

29407 2556 00200 00113 209 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0 

29407 2556 00200 00113 210 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 0 

29407 2556 00200 00113 211 
- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ 0 

29407 2556 00200 00113 212 

- -ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  0 

29407 2556 00200 00113 213 

- -ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 0 
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29407 2556 00200 00113 214 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภา
สถาบันอนุมัติ 3 

29407 2556 00200 00113 215 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 1 

29407 2556 00200 00113 216 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 0 

29407 2556 00200 00113 594 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 1 

29407 2556 00200 00113 693 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 4.16 

29407 2556 00200 00113 585 
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)    

29407 2556 00200 00113 586 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา
สถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕)    

29407 2556 00200 00113 694 

ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนน
เต็ม ๕) 4.2 

29407 2556 00200 00113 579 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

29407 2556 00200 00113 580 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 581 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

29407 2556 00200 00113 582 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 583 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

29407 2556 00200 00113 584 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 688 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

29407 2556 00200 00113 689 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ ท้ังหมด   

29407 2556 00200 00113 668 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 690 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) - 

29407 2556 00200 00113 222 จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด - 

29407 2556 00200 00113 223 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี - 
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29407 2556 00200 00113 224 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - 

29407 2556 00200 00113 225 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง - 

29407 2556 00200 00113 226 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญ่ีปุ่น - 

29407 2556 00200 00113 227 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - 

29407 2556 00200 00113 229 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - 

29407 2556 00200 00113 230 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - 

29407 2556 00200 00113 232 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์ - 

29407 2556 00200 00113 231 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู - 

29407 2556 00200 00113 233 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว - 

29407 2556 00200 00113 234 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - 

29407 2556 00200 00113 235 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ - 

29407 2556 00200 00113 236 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - 

29407 2556 00200 00113 237 
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ - 

29407 2556 00200 00113 238 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีกําหนดท้ังหมด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 239 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเกาหลีท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 240 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเขมรท่ีกําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 241 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 242 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 243 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาทมิฬท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 245 
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาพม่าท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับ - 
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ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

29407 2556 00200 00113 246 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนท่ีกําหนด  (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 247 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามาเลย์ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 248 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษามลายูท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 249 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 250 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาเวียดนามท่ีกําหนด  (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 251 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 252 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียท่ีกําหนด (ได้คะแนนใน
ระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 253 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) - 

29407 2556 00200 00113 608 
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย - 

29407 2556 00200 00113 609 
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย - 

29407 2556 00200 00113 610 
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด - 
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