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

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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ค าน า 
 

 ตามที่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รับตรวจการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 16  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน          

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นั้น  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตระหนักถึง

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

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 ครั้งที ่18 เดือน สิงหาคมพ.ศ. 2564 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ และ

ตัวบ่งชี้ โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตอ่ไป 

                                                                                                              
                                                                                                                 ........................................................ 

                                                                                                                 (อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร) 

 ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

 

ค าน า  

สารบัญ   

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีกการศกึษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  1 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

4 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีกการศึกษา 2563 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์            

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ ารอบปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 16 เดือน มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.90 

ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพด ีโดยองค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมจี านวน 1 องคป์ระกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 (4.59 คะแนน) 

มจี านวน 4 องคป์ระกอบอยูใ่นระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 (3.67 คะแนน)  องคป์ระกอบท่ี 4 (3.51 คะแนน) องค์ประกอบท่ี 5 (4.00 คะแนน) และองคป์ระกอบท่ี 6 (4.00 คะแนน)  

องค์ประกอบ คะแนนผ่าน จ านวนตวับ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน  ได้มาตรฐาน 

องคป์ระกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 2 - - 4.59 459 ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.67 - - 3.67 ด ี

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.51 - - 3.51 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4.00 4.00 - 4.00 ด ี

องคป์ระกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1 - 4.00 - 4.00 ด ี

รวม 13 3.65 4.00 4.59 3.90 ด ี

ผลการประเมนิ  ด ี ด ี ดีมาก  

จุดเดน่และแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง  

จุดเดน่และแนวทางเสริม  

จุดเดน่ แนวทางเสริม 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ร้อยละ 63.33 

(จากเกณฑร้์อยละ 20) แสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตนเองในดา้นวชิาการ 

2.กจิกรรมการสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาท่ีหลากหลาย 

3.หลักสูตรมกีารจัดการเรียนการสอนท่ีน า Outcome Based Education มาใช ้

 

1.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ยกระดับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการเป็นการตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยู่

ในเกณฑ์การน าไปขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

2.หลักสูตรควรน าผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษามาก าหนดเป็นแผนการพัฒนา

นักศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

3.หลักสูตรควรดึงจุดเด่นจากการจัดการเรียนการสอน ตามหลัก outcome based education 

มาใชพ้ัฒนานักศกึษาให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดทีค่วรพัฒนา แนวทางปรบัปรุง 

ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์และคุณวุฒขิองอาจารย์ระดับปริญญาเอก ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารยเ์ป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการตามแผนในการ

เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการและศกึษาตอ่ระดับปริญญาเอก 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-องค์ประกอบที่ 6 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

กจิกรรมการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาทีห่ลากหลาย 

 

หลักสูตรควรน าผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษามาก าหนดเป็นแผนการพัฒนา

นกัศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการได้ร้อยละ 

63.33 

ควรส่งเสรมิให้อาจารย์ยกระดบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการเป็นการตีพิมพ์ในวารสาร
ทีอ่ยู่ในเกณฑ์การน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
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จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  

2.คุณวุฒิของอาจารย์ระดับปรญิญาเอก 

1.ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลและส่งเสรมิใหอ้าจารย์ด าเนินการตามแผน

ในการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการตาม

แผนในการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผู้เรยีน หลักสูตรควรประเมินสมรรถนะรายช้ันปีของนักศึกษาให้ชัดเจน และควรสรุปผลการ

ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมของหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

มีแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลายและครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เช่น 

คลินิกวไลยอลงกรณเ์วชกรรม 

 

ควรมีการประเมินความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรูใ้นการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

(จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

ประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา งบประมาณ 

(ถ้ามี) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ยกระดับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เป็นการตีพมิพ์ในวารสารท่ีอยู่ในเกณฑ์การน าไปขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

2.) หลักสูตรควรน าผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษามา

ก าหนดเป็นแผนการพัฒนานักศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

3.) หลักสูตรควรดึงจุดเด่นจากการจัดการเรียนการสอน ตามหลัก 

outcome based education มาใช้พัฒนานักศึกษาให้เป็นคุณลักษณะ

พเิศษของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

 

1.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหลักสูตร เกี่ยวกับการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกณฑก์ารก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ 

เพื่อยกระดับผลงานวชิาการให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น  

2.) หลักสูตรควรน าผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในปี

การศึกษา 2563 สอดคล้องตามท่ีระบุใน มคอ.2 มาก าหนด

เป็นแผนการพัฒนานักศกึษาอย่างตอ่เนื่องในปีการศึกษาต่อไป  

3.) หลักสูตรวางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

ส อ น ต าม ห ลั ก  outcome-based education ม า ใช้ พั ฒ น า

นักศึกษาให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

จากหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ตาม มคอ.2  

 

- ต.ต.64- 

ม.ิย. 64 

ประธาน

หลักสูตรและ

อาจารย์ทุกคน 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 

ระยะเวล

า 

ผู้รับผิดชอ

บ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ี 1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

- - - - - 

องค์ประกอบที่ 2 บณัฑิต      

ตัวบ่งชี้  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน

ท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน 1 ปี 

- - - - - 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศกึษา - - - - - 

ตัวบ่งชี ้3.2 การสง่เสริมและพฒันานักศกึษา หลักสูตรควรน าผลการประเมิน

สมรรถนะของนักศึกษามาก าหนด

เป็นแผนการพัฒนานักศึกษา

อย่างตอ่เนื่อง 

หลักสูตรก าหนดแผนการพัฒนานักศึกษา

รายชั้นปีและแผนการประเมินนักศึกษาใน

ภาพรวม โดยก าหนดจากผลลัพธ์การ

เ รี ย น รู้ ท่ี ค า ด ห วั ง  (Outcome-Based 

Learning ) ซึ่งสอดคล้องกับรายละเอียดท่ี

ระบุไว้ใน มคอ.2 และวางแผนการประเมิน

โดยใช้วิธีการ ระยะเวลาการประเมิน เมื่อ

สิ้นสุดภาคการศึกษา และมีการประเมิน

เป็นระยะส าหรับบางผลลัพธ์การเรียนรู้ 

- - ประธาน

หลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา - - 

 

- - - 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 

ระยะเวล

า 

ผู้รับผิดชอ

บ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์      

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

- ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

และคุณวุฒิ ของอาจารย์ระดับ

ปริญญาเอก 

1.) หลักสูตรท าแผนพัฒนาอาจารย์ เป็น

รายบุคคลและส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนินการ

ตามแผนในการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวชิาการ  

2.) หลักสูตรท าแผนพัฒนาอาจารย์ส าหรับ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยให้อาจารย์

ระบุ ปี ท่ี จะศึ กษา หลั กสู ตรท่ี จะศึ กษา 

มหาวิทยาลัย ตลอดจนระบุความต้องการ/ไม่

ต้องการในการพิจารณารับทุนการศึกษาจาก

มหาวทิยาลัย 

3.) หลักสูตรมอบหมายและเสนอรายชื่อ

อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทาง

วิชาการเข้าร่วมการอบรมท่ีด าเนินการโดย

คณะและมหาวทิยาลัย 

4.) หลักสูตรพัฒนากิ จกรรม “ร่วมด้ วย

ช่วยกันพัฒนาต าแหน่งวิชาการ” กิจกรรมนี้

จัดเป็นกิจกรรม KM รูปแบบหนึ่ง ท่ีจะเป็นการ

แชร์ประสบการณ์ ขั้นตอน เอกสาร ปัญหาท่ี

พบตลอดจนแนวทางการแก้ไข โดยประธาน

หลักสูตรจะก ากับและติดตามความก้าวหน้า

รายบุคคลในทุกเดอืน  

- ต.ค. 64 

เม.ย. 65 

ม.ิย.65 

ประธาน

หลักสูตร

และอาจารย์

สังกัด

หลักสูตรทุก

คน 
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 

ระยะเวล

า 

ผู้รับผิดชอ

บ 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์      

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประเมินผู้เรียน หลักสูตรก าหนดประเด็นการประเมิน 

ระยะเวลาการประเมิน  และวางแนว

ทางการประเมินผู้เรียนตามสมรรถนะราย

ชั้ น ปี ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ให้ ส อด คล้ อ งกั บ

รายละเอียดใน มคอ.2 และก าหนดให้มีการ

สรุปผลการประเมินสมรรถนะของนักศกึษา

ในภาพรวมของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

และส รุปผลภาพรวม เมื่ อสิ้ นสุ ดภ าค

การศึกษา 

- พ.ย. 

2564 

และ 

เม.ย. 

2565 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ

ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะ

นั ก ศึ ก ษ า  เช่ น  ค ลิ นิ ก ว ไล ย

อลงกรณเ์วชกรรม 

 

 

หลักสูตรก าหนดแนวทางการประเมินแหล่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการ

ประเมินความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ ท้ัง

ประเภทของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความ

พอเพียงของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ การ

เข้าถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความเหมาะสม

ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้ผลการ

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์มาเป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริม

การใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา

-   
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 

ระยะเวล

า 

ผู้รับผิดชอ

บ 

นักศึกษาอย่างเป็นระบบและเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักศกึษา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน(The 

teaching and learning facilities and 

equipment) 

         หลักสูตรก าหนดแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Area and Research Based 

Learning ผลลัพธ์จะท าให้นักศึกษามีแหล่ง

เรียนรู้ตามสภาพจริงนอกห้องเรียน ตามท่ี

นักศกึษามคีวามสนใจ 

2.) สิ่ งสนั บสนุ นการเรี ยน รู้ จากชุ มชม

(Community-Based Learning)  

          การบูรณาการแหลงเรียนรูจากชุมชน

เขามาใชในการจั ดการเรี ยนการสอน 

นอกเหนอืจากแหลงเรียนรูท่ีเปนแหลงขอมูล ข

าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ท่ี

สนับสนุนสงเสริมใหผู เรียนใฝเรียน ใฝรู 

แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตาม

อัธยาศัย อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อ

เสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 

และเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยแหลงเรียนรู้

จากชุมชนจัดเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หนึ่ง

ท่ีหลักสูตรควรวางแผนและจัดสรรให้กับ
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องค์ประกอบ/ 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิปีการศกึษา 2563 
กจิกรรม/แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณ 

(ถ้าม)ี 

ระยะเวล

า 

ผู้รับผิดชอ

บ 

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

3.) สิ่ งสนั บสนุ นการเรียน รู้ เสมื อนจริง            

( Virtual Reality Learning)  ไ ด้ แ ก่ 

ห้องปฏบัิตกิารทางสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร

ส่งเสริมการเรียนรู้ชั้น 6 และวไลยอลงกรณ์

คลินิกเวชกรรม จัดเป็นการสนับสนุนการ

เรียนรู้ของนักศึกษาตามทักษะวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ให้นักศกึษาได้ฝึกปฏิบัตใิน

สถานการณ์จริง ได้เรียนรู้การจัดการและการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ ตลอดจนเรียนรู้ในการ

ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและระบบการ

ท างานในอนาคต โดยจะบูรณาการกับรายวชิา 

การตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น การ

ตรวจประเมินและบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 

การฝึกปฎบัิตกิารตรวจประเมนิและบ าบัดโรค

ทางสาธารณสุ ข ระบบสารสนเทศทาง

สาธารณสุข ฯลฯ และวไลยอลงกรณ์คลินิก

เวชกรรมยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางสาธารณสุขศาสตร์ตามรูปแบบสหกิจ

ศกึษา 

 

 

 


