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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศกึษา 2564 
 (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563) 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

ผา่นความเห็นชอบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ค าน า 
 

 ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปี

การศกึษา 2563 ได้รับตรวจการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที ่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 (จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

ฉบับนีข้ึน้ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการประชุม ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับนี ้จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ และ

ตัวบ่งชี้ โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง

ต่อไป 

 

 

  

 (อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์) 

 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

 

ค าน า  

สารบัญ   

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีกการศกึษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  1 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม  

5 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี พบวา่ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.06 ซึ่งจัดอยู่ใน

เกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมจี านวน 1 องคป์ระกอบอยูใ่นระดับดี ได้แก่ องคป์ระกอบท่ี 5 (3.50 คะแนน) มจี านวน 3 

องคป์ระกอบท่ีอยูใ่นระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 (3.00 คะแนน) องค์ประกอบท่ี 4 (2.56 คะแนน) และองค์ประกอบท่ี 6 (3.00 คะแนน) 

ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร  

องค์ประกอบ คะแนนผ่าน จ านวนตวับ่งชี ้ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน  ได้มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บัณฑิต คะแนน

เฉลี่ย

ของทุก

ตัวบ่งช้ี

ใน

องคป์ระ

กอบท่ี 

2-6 

- - - - - - 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศกึษา 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 2.56 - - 2.56 ปานกลาง 

องคป์ระกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 3.67 - 3.50 ด ี

องคป์ระกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 11 2.81 3.50 - 3.06 ด ี

ผลการประเมนิ  ปานกลาง ด ี - ด ี  
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม  

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมีศักยภาพและมีผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 1. ควรน าผลงานวิชาการไปเผยแพร่ในแหล่งตีพมิพ์ที่มีค่าน้ าหนักสูงเพือ่น าไปใช้ในการ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1. จ านวนนักศึกษานอ้ย 

2. การอบรมพัฒนาตนเองใหม้ีความรูใ้นศาสตร์ทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. หลักสตูรควรหาจุดเดน่ หรอือัตลักษณข์องหลักสตูรเพื่อใช้ในการประชาสมัพันธ์ 

2. หากลยุทธใ์นการประชาสมัพันธห์ลักสตูรใหห้ลากหลายและตรงกลุ่มเปา้หมาย 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

จุดเดน่ แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม ่

2. การสง่เสริมนักศกึษา 

1. ควรส ารวจปัญหาของนักศกึษาแรกเข้าเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศกึษาใหต้รงกับประเด็น

ของปัญหา 

2. ควรจัดกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาให้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษา  
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

จุดเดน่ แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. คุณภาพอาจารย์ 

2. การบริหารอาจารย์ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

2. ควรมแีผนการพัฒนาตนเองในสายวชิาชพีเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ี

สูงขึน้ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรยีน 

จุดเดน่ แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบูรณาการการวจิัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน 

1. หลักสูตรควรเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมาร่วมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวชิา 

2. ควรมกีารบูรณาการการวจิัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนในรายวชิาต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จุดเดน่ แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 1. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เชน่ การท า

เครอืขา่ยร่วมกับสถาบันการศึกษา หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใหน้ักศกึษาได้รับความสะดวก

และสามารถขอใชบ้ริการได้ เพือ่เป็นทางเลือกในช่วงสถานการณ์ดังกลา่ว 

2. อาจารย์ผู้สอนควรใชส้ื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ยังคงประสิทธิภาพ นักศกึษาสามารถเรียนรู้ได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้  
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(จากผลประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

 

ประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา งบประมาณ 

(ถ้ามี) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรหาจดุเดน่ หรอือัตลักษณ์ของหลักสูตร

เพื่อใช้ในการประชาสมัพันธ ์

เน้นประชาสมัพันธ์ขอ้มลูที่เปน็จุดเดน่หรอือตัลักษณข์อง

หลักสูตร เพื่อให้การประชาสมัพันธม์ีความนา่สนใจ 

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

- สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

2. ควรหากลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตรให้หลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรใหห้ลากหลายทัง้

ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จดักจิกรรมให้รุ่นพี่

ประชาสัมพันธ์ให้กับรุน่น้องทีก่ าลังจะศึกษาต่อ เพื่อให้การ

ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 

- สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินปี

การศึกษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

- - - - - 

องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต      

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี 

-     

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศกึษา -     

ตัวบ่งช้ี 3.2 การสง่เสริมและพฒันา

นักศกึษา 

1. ควรส ารวจปัญหาของนักศกึษาแรกเข้าเพื่อ

เตรียมความพร้อมของนักศกึษาให้ตรงกับ

ประเด็นของปัญหา 

1. สอบถามปัญหาการเรียนแต่ละรายวชิา

ของนักศกึษา เพ่ือหาแนวทางการสง่เสริม

ทักษะ โดยหลักสูตรจะน าผลการส ารวจ

มาเพิ่มเตมิเนื้อหาในรายวชิาและจัด

กิจกรรม 

- ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินปี

การศึกษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรจัดกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนานักศกึษา

ให้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษา  

2. วางแผนจัดกจิกรรมสง่เสริมและพัฒนา

นักศกึษาให้ครอบคลุมและครบถ้วนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดย

บางกิจกรรมจะด าเนนิการร่วมกับ

กิจกรรมของคณะ เพื่อให้นักศกึษาได้

พัฒนาทักษะอย่างเหมาะสม 

- กรกฎาคม 

2564 

คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา -     

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย์ 

ควรมแีผนการพัฒนาตนเองในสายวชิาชพี

เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ี

สูงขึน้ 

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

ตนเองให้สอดคล้องกับสายวชิาชพี เพื่อ

เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ี

ตรงกับหลักสูตร 

- กรกฎาคม 

2564 

คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวชิาการท่ีมี

คุณภาพเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

ให้อาจารย์จัดท าแผนการด าเนินงานใน

การท าผลงานวชิาการ และผลักดินให้

อาจารย์จัดท าผลงานวชิาการท่ีมคีุณภาพ 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ TCI1 และ

วารสารระดับนานาชาต ิเพื่อประกอบการ

ขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

- กรกฎาคม 

2564 

คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินปี

การศึกษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ 

- ผลงานวชิาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

-     

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ -     

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาใน

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนนิงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 

1. หลักสูตรควรเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก

มาร่วมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวชิา 

2. ควรมกีารบูรณาการการวจิัย บริการ

วชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนในรายวชิาต่างๆ 

1. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกด้านอนามัย

สิ่งแวดลอ้มมาร่วมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและ

ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวชิา 

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใน

รายวชิาเพื่อบูรณาการการวจิัย บริการ

วชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนในรายวชิาของหลักสูตร 

- ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินปี

การศึกษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 1. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ในชว่งสถานการณ ์COVID-19 เชน่ การท า

เครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษา หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศกึษาได้รับความสะดวก

และสามารถขอใชบ้ริการได้ เพื่อเป็นทางเลอืก

ในชว่งสถานการณ์ดังกล่าว 

2. อาจารย์ผู้สอนควรใชส้ื่อการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน

ยังคงประสิทธิภาพ นักศกึษาสามารถเรียนรู้ได้

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้  

1. จัดเตรียมท าเครือข่ายร่วมกับหนว่ยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนใน

รายวชิาปฏบัิตกิารอยา่งเหมาะสม ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-

19 

2. ปรับการเรียนการสอนของรายวชิาให้มี

ความหลากหลากและเหมาะสมกับ

สถานการณ ์

- พฤศจิกายน 

2564 

คณะกรรมการ

สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

 

 


