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

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

ในการประชุม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ค าน า 
 

 ตามที่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 

SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รับตรวจการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นั้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้ตระหนักถึง

กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในการประชุม 

ครั้งที่ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ และ

ตัวบ่งชี้ โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป 

 

 

 

 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 

 ประธานหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

 

ค าน า  

สารบัญ   

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีกการศกึษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  1 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  

5 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 14 เดือน มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบวา่ ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.53 

ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1องค์ประกอบอยู่ในระดั บดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวน 2 

องคป์ระกอบอยูใ่นระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 4 และ 5 มีจ านวน 2 องค์ประกอบอยูใ่นระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 และ 6 

องค์ประกอบ คะแนนผ่าน จ านวนตวับ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 2 - - 4.19 4.19 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.81 - - 3.81 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.00 3.67 - 3.50 ด ี

องคป์ระกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.35 3.50 4.19 3.53 ด ี

ผลการประเมนิ  ด ี ด ี ดีมาก ด ี  
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จุดเดน่และแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง  

จุดเดน่และแนวทางเสริม  

จุดเดน่ แนวทางเสริม 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงาน

ทางวิชาการได้เป็นจ านวนมากโดยส่งเสริมให้อาจารยพ์ัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพใน

ระดับท่ีสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

2. อาจารย์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานในเชิงการบริหารหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ

น ามาปรับปรุงตอ่ไป 

- 

 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรบัปรุง 

การน าเสนอเป้าหมาย กระบวนการ และการประเมิน ในแต่ละองคป์ระกอบควรมคีวาม

สอดคล้อง 

- 

 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-องค์ประกอบที่ 6 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

กจิกรรมการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาทีห่ลากหลาย  

 

หลักสูตรควรน าผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษามาก าหนดเปน็แผนการพัฒนา

นักศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทุกคนสามารถผลติผลงานทางวิชาการได้ร้อยละ 63.33 ควรส่งเสรมิใหอ้าจารย์ยกระดับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการเป็นการตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในเกณฑ์การน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  

2.คุณวุฒิของอาจารย์ระดับปรญิญาเอก 

1.ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลและส่งเสรมิให้อาจารยด์ าเนนิการตาม

แผนในการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

2.ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลและส่งเสรมิให้อาจารยด์ าเนนิการตาม

แผนในการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผู้เรยีน หลักสูตรควรประเมินสมรรถนะรายช้ันปีของนักศึกษาให้ชัดเจน และควรสรุปผลการ

ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

มีแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลายและครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เช่น คลินิกว

ไลยอลงกรณเ์วชกรรม 

 

ควรมีการประเมินความเหมาะสมของแหล่งเรยีนรู ้และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรยีนรูใ้นการพัฒนานักศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

 

ประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา งบประมาณ 

(ถ้ามี) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

การน าเสนอเป้าหมาย กระบวนการ และการ

ประเมิ น  ในแต่ละองค์ ประกอบควรมีค วาม

สอดคล้อง 

1. มุง่เนน้การก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 

2. ด าเนินการพัฒนากระบวนการท างานในหลักสูตรทุก

ประเด็นให้สอดคลอ้งกับเป้าหมาย 

3. การประเมินกระบวนการท างานในหลักสูตรทุกประเด็น

เพื่อหาข้อบกพร่อง และปรับปรุงรูปแบบการท างานให้ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด

โดย สกอ. 

- - - - - 

องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต      

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี 

- - - - - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศกึษา      หลักสูตรควรน าผลการประเมนิสมรรถนะ

ของนักศกึษามาก าหนดเป็นแผนการพัฒนา

นักศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

หลักสูตรน าผลการประเมินสมรรถนะ

ของนักศกึษามาก าหนดเป็น

แผนพัฒนาสมรรถณะนักศึกษาให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ

ตอ้งการของนักศกึษา รวมท้ังมีการ

น าผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอนของอาจารย์ ผลการเรียน

ของนักศกึษา และการสัมภาษณ์

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อใชเ้ป็น

- ปีการศึกษา 

2564 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 3.2 การสง่เสริมและพฒันา

นักศกึษา 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางในการจัดกิจกรรมท่ี

เหมาะสมตอ่ไป 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย์ 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ยกระดับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการเป็นการตีพิมพใ์นวารสารท่ี

อยู่ในเกณฑ์การน าไปขอก าหนดต าแหนง่ทาง

วชิาการ  

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล

และส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนนิการตามแผนใน

การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

2.ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารยเ์ป็นรายบุคคล

และส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนนิการตามแผนใน

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

1. ก าหนดเป้าหมายของการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการโดยอาจารย์

ภายในหลักสูตรอย่างนอ้ย 1 คน มี

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นการ

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในเกณฑ์การ

น าไปขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

2. จัดท าแผนพัฒนาอาจารยใ์น

หลักสูตรเพื่อเข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วชิาการและการศกึษาตอ่ระดับ

ปริญญาเอก โดยก าหนดเป้าหมาย

อย่างนอ้ย 1 คนเข้าสูก่ระบวนการขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ และอาจารย์

อย่างนอ้ย 1 คน มกีารศกึษาตอ่ใน

ระดับปริญญาเอก 

 

- ปีการศึกษา 

2564 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรท่ี

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

- ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอา้งอิง

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรควรประเมินสมรรถนะรายช้ันปีของ

นักศกึษาให้ชัดเจน และควรสรุปผลการ

ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมของ

หลักสูตร 

1. หลักสูตรพัฒนาเคร่ืองมอืประเมิน

สมรรถนะนักศกึษาให้เหมาะสมตาม

รายช้ันปี 

2. หลักสูตรด าเนนิการประเมิน

สมรรถณะของนักศกึษาในแตล่ะชัน้ปี 

3. หลักสูตรสรุปผลการประเมินของ

นักศกึษา เพ่ือหาข้อท่ีควรพัฒนา

สมรรถนะของนักศึกษาในช้ันปีตอ่ไป 

- ปีการศึกษา 

2564 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ควรมกีารประเมินความเหมาะสมของแหลง่

เรียนรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากแหล่ง

เรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

1. หลักสูตรจัดอบรมการสบืค้น E-

Book และฐานข้อมูลงานวิจัย โดยขอ

ความอนุเคราะห์จากส านักวิทย

บริการ 

2. หลักสูตรจัดท าแหลง่รวบรวม

หนังสือและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องให้กับ

นักศกึษา 

3. หลักสูตรเสนอความตอ้งการ

หนังสือเพื่อให้คณะและมหาวิทยาลัย

ด าเนนิการจัดหาให ้

4. จัดท าแผนงบประมาณ (งบลงทุน) 

- ปีการศึกษา 

2564 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อเสนอขอรายการครุภัณฑท่ี์จ าเป็น

ส าหรับหลักสูตรในการจัดการเรียน

การสอนให้กับนักศกึษา 

5. จัดท า Learning space ของ

หลักสูตร โดยก าหนดไว้ท่ีช้ัน 6 

อาคารสสร. 

 


