รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558
ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

วันที่รายงาน 23 กรกฎาคม 2561

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2561) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ซึ่งเป็ น การประเมิ น ผลคุณ ภาพการศึกษาภายใน จำนวน 6
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาระสำคัญ ประกอบด้วย ข้อมู ลเบื้องต้น ของ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ ผลการประเมิน ตนเององค์ประกอบที่ 1-6 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒ นา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ก ารป ระเมิ น ต น เองใน ค รั้ ง นี้ ห วั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะ เป็ น ป ระโยช น์ โด ยต รงต่ อ ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเกิด ประโยชน์โดยภาพรวมต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทำให้สามารถจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
หมวดที่
1
ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสกอ.
2
อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3
นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและการจัดการเรียนการสอน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5
การบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6
ข้อคิดเห็น
7
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
8
แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1
4
4
5
5
17
22
24
25
25
27
29
29
34
43
46
53
53
58
65
70
75
75
75
82
82
83
87

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
2560 มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ตามรายองค์ประกอบและตั วบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.07 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพดี รายละเอียดดังตาราง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จำนวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
1
องค์ประกอบที่ 2
2
องค์ประกอบที่ 3
3
องค์ประกอบที่ 4
3
องค์ประกอบที่ 5
4
องค์ประกอบที่ 6
1
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ผ่าน
4.06
4.00
3.93
4.25
4.00
4.07

ระดับคุณภาพ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร 25551531102745
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2555 ได้รับความเห็นชอบจากสานักคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ต่อมาหลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากต้องการให้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
และสามารถรองรับกับ มคอ. 1 ที่กาลังจะมีการพัฒนาขึ้นมา
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์การ (1) หลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกการออกแบบสาระรายวิชาใหม่โดยใช้
อ อ ก แ บ บ ส า ร ะ ร า ย วิ ช า ให้ ทั น ส มั ย ต า ม แนวคิดมุ่งเน้นผลลัพธ์ และออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่ง
ความก้าวหน้าของศาสตร์
ผลผลิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
(2) ผลการปรับ ปรุงตามข้ อ เสนอแนะ พบว่ า หลั ก สู ต รมี ก ารวิ เคราะห์ แ ละ
ออกแบบสาระรายวิชาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่น
รายวิชาตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิจัยแบบมีส่วน (1) หลักสูตรมีการปรับปรุงและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้
ร่วมของนักศึกษาให้ต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อ เชิงผลิตภาพในรายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข และ สหกิจศึกษาที่มุ่งเน้น
ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของหลักสูตร
การทาวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ
(2) ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ พบว่า นักศึกษามีผลงานวิจัยแบบมีส่ว น
ร่วมและมีการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อนาไปใช้การฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา
3. ควรพั ฒ นาและปรั บ ปรุงกระบวนการบู ร ณา (1) หลั ก สู ต รมี โ ครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ จ ะพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี
การการเรี ย นการสอนกั บ พั น ธกิ จ ทุ ก ด้ า นให้ มี ความสามารถในการทางานร่วมกับชุมชนผ่านการบูรณาการกับรายวิชาวิจัย
ระบบหรื อ รู ป แบบที่ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ ทางสาธารณสุข วิชาอนามัยชุม ชน และเน้ นการทางานร่วมกับ ชุมชน เพื่ อ
เป้าประสงค์ของหลักสูตร
พัฒนาเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
(2) มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสาเพิ่ม
มากขึ้น
4. ควรมีระบบการประเมินภาระงานของผู้สอน (1) หลักสูตรได้พัฒนาระบบการประเมินภาระงานของผู้สอน โดยมุ่งเน้นการ
และมี การบ ริ ห ารจั ด การต าม คุ ณ วุ ฒิ แล ะ บริหารจัดการผู้สอน โดยใช้เกณฑ์ด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ ในการสอนใน
ประสบการณ์ของผู้สอน
แต่ละรายวิชา
(2) ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ พบว่า หลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนที่เหมาะสม ครบถ้วนตามรายวิชาที่เปิด
สอน รวมทั้งมีระบบการประเมินภาระงานที่เหมาะสม และเป็นธรรม

1
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3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
วิชาการ
1 นางอารีย์ สงวนชื่อ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
2

นางสาวพิชสุดา เดชบุญ

อาจารย์

3

นายสิทธิโชค หายโสก

อาจารย์

4

นางสาวอภิญญา อุตระชัย

อาจารย์

5

นายอภิชัย คุณีพงษ์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาสุขศึกษา
ค.บ. (สุขศึกษา)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ส.ม. (สุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ค.ด. (การจัดการการศึกษา
และการเรียนรู้)
ส.ม. (บริหารงานสาธารณสุข)
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข)

6

นายกฤติเดช มิ่งไม้

อาจารย์

3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน)
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
1 นายอภิชัย คุณีพงษ์
อาจารย์

2

3

นางอารีย์ สงวนชื่อ

นางสาวสินี ศิริคณ
ู

วท.ม. (วิทยาการระบาด)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

2531

วิทยาลัยครูนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2527
2558
2555
2557
2550
2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2555
2548
2536
2558
2555

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ปีที่เข้าทางาน

ค.ด. (การจัดการ
การศึกษาและการ
เรียนรู้)
ส.ม. (บริหารงาน
สาธารณสุข)
สศ.บ. (บริหาร
สาธารณสุข)
ผู้ช่วย
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตราจารย์ ศาสตร์) สาขาสุข
ศึกษา
ค.บ. (สุขศึกษา)
อาจารย์
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

2555

01/02/2559

วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)

2

2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล

2536
2531

16/05/2523

2527
วิทยาลัยครูนครปฐม
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

2558
2551

01/07/2559
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

4

นายอภิเชษฐ์
จาเนียรสุข

5

นางสาวพิชสุดา
เดชบุญ

6

นางสาวอภิญญา
อุตระชัย

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ปีที่เข้าทางาน

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
ส.ม. (สุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ)
วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2558
2555

04/01/2559

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2556

12/10/2558

4. อาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
1) ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
2) อาจารย์ ดร.สินี ศิริคณ
ู
3) อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
4) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
5) อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้า
6) อาจารย์นัชชา ยันติ
7) อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้(ลาศึกษาต่อ)
8) อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
9) อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
10) อาจารย์ฉตั รประภา ศิริรตั น์
11) อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
12) อาจารย์มนัสวี พาณิชนอก
13) อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

2553

15/03/2559

14) อาจารย์ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ
15) อาจารย์อภิญญา อุตระชัย
16) อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
17) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
18) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
19) อาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด
20) อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
21) อาจารย์กริช เรืองชัย
22) อาจารย์ภุชงค์ อินทร์ชัย

4.2 อาจารย์พเิ ศษ
ไม่มี
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลการพิจารณา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไม่ครบ
1. จานวนอาจารย์
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
[ ] อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประจาหลักสูตรหรือรายชื่ออาจารย์
ดังนี้

3
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการพิจารณา
ครบ ไม่ครบ

ผลการดาเนินงาน

เอกสาร หลักฐานประกอบ

1 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
2 อาจารย์ ดร.สินี ศิริคณ
ู
3 นายอภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
4 อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
5 อาจารย์อภิญญา อุตระชัย
6 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

ประจาหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2
1.2 สมอ. 08 อนุมัติเมื่อ 3 สิงหาคม
2560

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

[] อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ 
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

[ ] ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจาก
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2558

2.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การดาเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2 )
2.2 สมอ. 08 อนุมัติเมื่อ 3 สิงหาคม
2560
มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
เริ่มใช้เมื่อปี 2558



การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2560
ผ่าน

ผลการ
ดาเนินงาน
ผ่าน

คะแนนการ
ประเมิน
ผ่าน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หมายเหตุ : หากไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 6 คน และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
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หลักสูตรได้จัดทาระบบและกลไกการรับอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีบุคลากรของหลักสูตรรับผิดชอบขับเคลื่อนภารกิจ
และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหลักสูตร มีผู้บริหารเป็นผู้กากับและดูแลระบบการรับอาจารย์ตามโครงสร้างการบริหาร
ของหลักสูตร ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานประกอบ ได้แก่ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปีปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มจานวน
นักศึกษาในอนาคต โดยดูจากความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน และการพิจารณากาหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร ดังรายละเอียดระบบการรับอาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง
หลักสูตรได้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่สอดคล้องทั้งเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ประจา
หลักสูตรตามที่หลักสูตรกาหนด นั่นคือ
1. อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่สัมพันธ์กับหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรพิจารณาในลาดับต้น
2. อาจารย์อภิ เชษฐ์ จาเนีย รสุ ข มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิ ม พ์เผยแพร่ในปีก ารศึ กษา 2560 จานวน 6 เรื่องท าให้เห็ นถึ ง
ศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
นอกจากนี้ ทั้งสองคนยังได้ดารงตาแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ช่วยคณบดี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะบริหารหลักสูตรได้
รวมถึงการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
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การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลังจากที่หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณา คุณวุฒิ ความรู้ ผลงานการวิจัย ประสบการณ์ของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตั้งแต่ในการรับอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตรจึงมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ภายในหลักสูตรหรือรับอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ที่เข้าเกณฑ์ สกอ.
2. หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการ
บริหารคณะ ตามลาดับ
3. หลักสูตรจัดทา สมอ.08
4. หลักสูตรเสนอต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร และเสนอต่อ สกอ.
เพื่อรับทราบ สมอ. 08 ตามลาดับ
5. หลักสูตรดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
6. หลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
7. ประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทางาน)
เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาออก จานวน 1 คน และลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน จึง
จาเป็นต้องหาอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อมาทดแทน จานวน 2 คน หลักสูตรจึงได้ประชุมและทาการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใดๆ ที่มีวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในจานวนที่ไม่ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. พบว่า มีอาจารย์สังกัดหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และหลักสูตรได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาลาดับต้น)
- ดารงตาแหน่งวิชาการ (พิจารณาลาดับต้น)
- มีคุณวุฒิปริญญาโท (พิจารณาลาดับรอง)
- มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
- มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร
- มีความเป็นผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม
หลักสูตรจึงได้ดาเนินการพิจารณาคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิมที่ลาออก และ
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข แทน อาจารย์สิทธิโชค หายโสก (ลาออก) และ
อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ แทน อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ (ลาศึกษาต่อ)
หลักสูตรจึงได้เสนอ ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดทา สมอ.08 เสนอคณะกรรมการวิชาการคณะ คณะเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร หลังจากนั้นหลักสูตรดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ประจา
หลักสูตรคนใหม่ เพื่อแนะนางานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ มอบหมายภาระงานให้แก่อาจารย์ประจาหลักสูตร และส่งมอบงานจาก
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
หลักสูตรได้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ผลงานทางวิชาการ และ
ประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. และที่หลักสูตรกาหนด ครบจานวนทั้งหมด 6 คน และหลักสูตร
ใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อได้ทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามที่หลักสูตรต้องการเพิ่มเติมจากเกณฑ์ สกอ.
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากการทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2559 ทาให้หลักสูตรได้ปรับปรุงให้มีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 โดยยังคงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คือ หลักสูตร
จะพิจารณาผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในลาดับต้น คุณวุฒิปริญญาโท ลาดับรองลงมา นอกจากนี้หลักสูตร
จะพิจารณาศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบและบริหารงานหลักสูตร การมี
ภาวะผู้นา และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลทีเ่ กิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลักสูตรได้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่สอดคล้องทั้งเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ประจา
หลักสูตรตามที่หลักสูตรกาหนด นั่นคือ
1. อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่สัมพันธ์กับหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรพิจารณาในลาดับต้น
2. อาจารย์อภิ เชษฐ์ จาเนีย รสุ ข มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิ ม พ์เผยแพร่ในปีก ารศึ กษา 2560 จานวน 6 เรื่องท าให้เห็ นถึ ง
ศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
นอกจากนี้ ทั้งสองคนยังได้ดารงตาแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ช่วยคณบดี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะบริหารหลักสูตรได้
รวมถึงการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
ระบบการบริหารอาจารย์
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีภาระงานเพียงพอ ไม่เกิน 18 คาบ/คน/สัปดาห์
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราการคงอยู่
การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังนี้
1. หลักสูตรวิเคราะห์ภาระงานและกาหนดบทบาทหน้าที่และภาระงานให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. หลักสูตรประชุมวางแผนอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อนักศึกษา
3. หลักสูตรพิจารณาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา (25:1) หากสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจาไม่เหมาะสม หลักสูตรต้องรีบดาเนินการขออัตรากาลังเพิ่มต่อไป
4. หลักสูตรควบคุม กากับ และติดตามการดาเนินงานตามแผน
5. หลักสูตรประชุมทบทวนผลการดาเนินงานตามตามกระบวนการการบริหารอาจารย์
6. นาผลการทบทวนการดาเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์หลักสูตรประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทางาน)
1. หลักสูต รดาเนิน การวิเคราะห์ ภาระงานและกาหนดบทบาทหน้ าที่ และภาระงานให้ กับ อาจารย์ประจาหลักสู ตร โดย
วิเคราะห์ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกาหนดภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
- อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ กากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ ของหลักสูตร
และมอบหมายตามภาระงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และงานอื่นๆ ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน
- อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ กากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การทานุบารุงศิลปวัฒธรรม
และงานอื่นๆ ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน
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- อาจารย์อภิ เชษฐ์ จาเนียรสุข ก ากับ ดูแ ลด้านการบริห ารจั ดการหลัก สูตรการจัดการเรียนการสอน ด้ านวิชาการ และ
งานอื่นๆ ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน
- อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ กากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรีย นการสอน และการวิจัย และงานอื่นๆ
ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน
- อาจารย์อภิ ญ ญา อุต ระชัย กากับ ดูแลด้ านการบริห ารจัด การหลักสู ตรการจัด การเรียนการสอน การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา และงานอื่นๆ ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน
2. หลักสูตรพิจารณาสัดส่วนรายวิชาในแต่ ละเทอม และมีการจัดแบ่งรายวิชาตามความสามารถ และความรู้ของอาจารย์แต่
ละคน
3. กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามกรอบภาระงาน
4. หลักสูตรมีการผลัดเปลี่ยนการทาหน้าที่ประธานและเลขานุการของสาขาโดยมีกาหนดการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 2 ปี
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการ
1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร
2. แบบสรุปจานวนคาบสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผลการประเมิน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย 3.95 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.92
ในปีการศึกษา 2559 เป็น 3.95 ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของระบบที่ตั้งไว้ว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 โดยพบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการบริหารหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 และด้านที่มีคะแนนต่าสุด คือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
2. จานวนชั่วโมงของอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของปีการศึกษา 2560 พบว่า ในภาคเรียนที่
1/2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนคาบสอนเฉลี่ย 16.5 คาบ/คน/สัปดาห์ และภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
จานวนคาบสอนเฉลี่ย 11.16 คาบ/คน/สัปดาห์ อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 นี้ หลักสูตรได้บริหารให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
ภาระงานที่เพียงพอ และทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตร ดังค่าเฉลี่ยความพึงพอใจข้างต้น
หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์
ประจาหลักสูตร (อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้) แจ้งความประสงค์ขอลาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอาจารย์ สิทธิโชค หายโสก
ขอลาออกเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยใช้ทุนส่วนตัว
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
เมื่อหลักสูตรได้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาศึกษาต่อ 1 คน และลาออก 1 คน ทาให้ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรสามารถวางแผนการทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นล่วงหน้า เป็นผลให้ระยะเวลา
ในการสรรหาไม่ล่าช้า นอกจากนี้ยังมีแนวทางการจัดอาจารย์ผู้สอนโดยคานึงถึงจานวนคาบสอนเฉลี่ยต่อคาบต่อคนต่อสัปดาห์ และทาง
หลักสูตรได้ดูการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลักสูตรได้อาจารย์มาทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร 2 คน ตรงตามคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังได้แนวทาง
ทางการจัดอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมีภาระงานไม่เกิน 18 คาบ/คน/สัปดาห์
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี
2. จานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
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 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)

หลักสูตรได้มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. หลักสูตรสารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ
3. หลักสูตรทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
4. หลักสูตรเสนอแผนพัฒนากรระดับหลักสูตรต่อคณะ ให้คณะรวบรวมเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
5. คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคณาจารย์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอบรม
พัฒนาวิชาการ การขอตาแหน่งวิชาการ การส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อจัดสรรงบประมาณประจาปี
6. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ (ในกรณีแผนการศึกษาต่อจะเสนอต่อ กบพ. เพื่ออนุมัติ)
7. หลักสูตรดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ
8. หลักสูตรและคณะ ติดตาม ควบคุม กากับ ทุกไตรมาส
9. ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทางาน)
เมื่อหลักสูตรได้ดาเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนแล้ว
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทาแบบฟอร์มและสารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านการศึกษาต่อ หลักสูตรและคณะดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาต่อ เสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนี้
- มีอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาของปีที่จะเข้าศึกษา
- ปฏิ บัติราชการหรือหน้าที่ ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษ
ภาคทัณฑ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
- มีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาที่ไปศึกษา
- ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี
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โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ไปศึกษาต่อ จานวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ จึงทาให้ต้องรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่มาแทน คือ อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
2) ด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ตามความต้องการจาเป็น
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์ ปีละ 10,000 บาท โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องทา
บันทึกข้อความขออนุมัติไปอบรมในกรณีอบรมภายนอก ซึ่งในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้เข้าอบรมภายใน
โครงการต่าง ๆ อีกทั้งหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจาหลักสูต รเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก โดยมีการสาเนาเอกสารเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการการอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการต่าง ๆ
ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบ ทั้งในระบบ IT และ Social Network โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผ่านทางระบบ E-mail และ
ระบบ Line กลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเองได้
3) ด้ านผลงานวิจัย หลัก สูต รสนั บ สนุน และส่ งเสริม ให้ อาจารย์ ท าวิจั ย โดยอาจารย์ส ามารถขอทุ นผ่ านกองทุ น วิจัย โดย
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และกรณีอาจารย์ต้องการไปเผยแพร่งานวิจัยก็สามารถดาเนินการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ในหลักสูตรได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานวิจัย จานวน 4 คน
3 เรื่อง ได้แก่
- อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ 47,000 บาท
- อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ เรื่อง คุณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในจังหวัดสระแก้ว
งบประมาณ 47,000 บาท
- อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ 10,000 บาท
นอกจากนี้ หลักสูตรได้คิดคะแนนผลงานวิจัยตามค่าน้าหนักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า อาจารย์ ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์ ได้คะแนนรวมสูงสุด หลักสูตรจึงเสนอต่อคณะให้เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นประจาหลักสูตร เพื่อให้คณะพิจารณาให้เป็น
นักวิจัยดีเด่นประจาปี และในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งหมดจานวน 22
เรื่อง ได้แก่ อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ จานวน 5 เรื่อง อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ จานวน 5 เรื่อง อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข จานวน
5 เรื่อง อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ จานวน 3 เรื่อง อาจารย์อภิญญา อุตระชัย จานวน 3 เรื่อง และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียื สงวนชื่อ
จานวน 1 เรื่อง
4) ด้านตาแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรดาเนินการควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองและต่อยอดการเรียนรู้ใน
การสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
5) ด้านการจัดการเรียนการสอน กรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคลผ่านระบบการ
ประเมิ น การสอนออนไลน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งในปี ก ารศึ ก ษา 2560 นี้ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ โดยรวม
อยู่ในระดับดี
6) ด้านบรรยากาศทางวิชาการ หลักสูตรจัดสถานที่ห้องพักอาจารย์สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยจัดโต๊ะไว้ให้ประชุม
ร่วมกันภายในหลักสูตรและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้สืบค้นข้อมูล
ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบทั้ง 6 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
การส่งเสริมและพัฒนา
1

อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

1. เข้าอบรมหลักสู ตร “ท าผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
(รุ่ น 2) ในวั น ที่ 18-20 ตุ ล าคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

การส่งเสริมและพัฒนา
2. น าเสนอผลงานวิจั ย เรื่อ ง การศึ ก ษาผลของโปรแกรมส่ งเสริม สุ ข ภาพที่ มี ต่ อ
ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาที่ มีภาวะน้าหนัก
เกิน จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพและการกี ฬ า วั น ที่ 7-8 ธั น วาคม 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพที่มีต่อ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้าน
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันศุ กร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้าหนักเกินของ
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี : วารสารความปลอดภั ย และสุ ข ภาพ ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 37
กันยายน-ธันวาคม 2560 หน้า 59-66
5. ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย เรื่อ ง ประสิ ท ธิผ ลของโปรแกรมสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ มี ต่ อ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นในผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง จั งหวั ด
ปทุม ธานี : วารสารวิจัยและพัฒ นา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 หน้า 55-61
6. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้าหนักเกินของ
นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาโรงเรี ย นรั ฐ บาล : วารสารสมาคมเวชศาสตร์ ป้ อ งกั น
แห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 หน้า 272-279

2

ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

1. เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA
Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31
มกราคม 2561 ณ ห้องประชาราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เข้าร่วมอบรมสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TOR วันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้ องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและ
พฤติ กรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอ
เมื อ ง จั งหวั ด ราชบุ รี .วารสารวิ จั ย และพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 1
มกราคม-เมษายน 2560 หน้า 410-417

3

อ.พิชสุดา เดชบุญ

1. เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA
Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31
มกราคม 2561 ณ ห้องประชาราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

การส่งเสริมและพัฒนา
2. เข้าร่วมอบรมสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TOR วันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้ องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ทัศนคติต่อการคุมกาเนิดของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
2560 หน้า 79-89
4. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตนิคม
อุ ต สาหกรรมนวนคร จั งหวั ด ปทุ ม ธานี : วารสารวิ ช ชา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช เล่มที่ 36 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560 หน้า 61-71
5. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ตาบลหนองน้าใหญ่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : วารสารวิชชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เล่มที่ 36 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
หน้า 50-60
6. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในอาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น : วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
หน้า 16-26

4

อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข

1. เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 วันที่ 11-19 ธันวาคม 2560 ณ
อาคารเฉลิม พระเกี ยรติ ฯ (อาคาร 36) มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ราไพพรรณี จั งหวั ด
จันทบุรี
2. เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA
Sharing) ระดับ หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 วัน ที่ 31
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เข้าร่วมสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TOR วันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้ อ งประชุ ม ราชนคริ น ทร์ ชั้ น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (VI) โดย
ใช้ถ่านกัมมันต์ : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 หน้า 67-78
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รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

การส่งเสริมและพัฒนา
5. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ทัศนคติต่อการคุมกาเนิดของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
2560 หน้า 79-89
6. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตนิคม
อุ ต สาหกรรมนวนคร จั งหวั ด ปทุ ม ธานี : วารสารวิ ช ชา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช เล่มที่ 36 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560 หน้า 61-71
7. ตี พิ มพ์ ผ ลงานวิจัย เรื่อ ง ปั จจัย ที่สั มพั น ธ์กับ การมี ส่วนร่วมในการป้ องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่. วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เล่มที่ 36 ฉบับที่
2 มกราคม-มิถุนายน 2560 หน้า 86-97
8. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในอาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น : วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
หน้า 16-26

5

อ.ดร.สินี ศิริคูณ

1. เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA
Sharing) ระดับ หลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2560 วัน ที่ 31
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เข้าร่วมสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TOR วันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้ อ งประชุ ม ราชนคริ น ทร์ ชั้ น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เข้าร่วมอบรมเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในหมู่ ที่ 9 บ้ า นประกอบสุ ข ต าบลเข็ ก น้ อ ย อ าเภอเขาค้ อ จั ง หวั ด
เพชรบู ร ณ์ ในวั น ที่ 9-10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1
5. นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้ เลื อ ดออก ต าบลเข็ ก น้ อ ย อ าเภอเขาค้ อ จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ ในวั น ที่ 28-29
กันยายน 2560 การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6. นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการเล่นเกม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 28-29 กันยายน 2560 การประชุม
วิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ลาดับ
6

ชื่อ-สกุล
อ.อภิญญา อุตระชัย

การส่งเสริมและพัฒนา
1. เข้าร่วมอบรมสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TOR วันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้ องประชุมราชนคริ นทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เข้าร่วมอบรมเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร วันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 ณ วัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภคขนม
และเครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ราชบุ รี : วารสารมหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ฉบั บ การประชุ ม
วิชาการครบรอบ 25 ปี วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 หน้า 95-102
5. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของการแสวงหาอาหารว่างและส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการในนั กเรียนชั้น มัธยมศึก ษาตอนปลาย อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี : วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษประจาปี 2560 ฉบับ
การประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 หน้า 103-110
6. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอ
เมื อ ง จั งหวั ด ราชบุ รี .วารสารวิ จั ย และพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 1
มกราคม-เมษายน 2560 หน้า 410-417

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการทาผลงานทางวิชาการ ทั้งหมดจานวน 22
เรื่อง และมีการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ส่วนการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
อยู่ในระดับดี
ส่วนในปีการศึกษา 2559 ที่ ผ่านมา เรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ พบว่ามี อาจารย์ป ระจาหลักสู ตร จ านวน 5 คนมี
คุณสมบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ จึงทาให้ไม่สามารถขอ
ตาแหน่งทางวิชาการได้ในปีการศึกษานี้
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
หลักสูตรจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน คือ อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ทาผลงานทาง
วิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน ผลงานวิจยั เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง โดยการให้เข้าอบรมหลักสูตร “ทาผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว
และครั้งเดียวผ่าน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจผลงานที่ทา
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
อาจารย์ที่เข้าอบรมหลักสูตร “ทาผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจผลงาน ทาให้
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ มีความก้าวหน้าให้การสร้างผลงานวิชาการเตรียมพร้อมสาหรับยื่นผลงานวิชาการมากขึ้น
รายการหลักฐานอ้างอิง
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รหัสเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

4.1-1

เอกสารการจัดทาแผนอัตรากาลัง 5 ปี

4.1-2

สมอ.08

4.1-3

เอกสารคาสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4.1-4

เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร

4.1-5

เอกสารคาสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4.1-6

เอกสารคาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.1-6

เอกสารผลงานเตรียมยื่นขอผลงานอาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ระดับ 4

ผลการดาเนินงาน คะแนนการประเมิน
ระดับ 4

4.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ ประจาหลัก สูตร จานวน 6 คน มีคุ ณ วุฒิ ปริญ ญาเอก จ านวน 2 คน ได้ แก่ อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณี พ งษ์ และ
อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ โดยแสดงวิธีการคานวณดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
2

x

6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
33.33
20

x 5 = 5.00 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
4.2.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก ใน สมอ 08
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100

=

ร้อยละ 33.33
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20 %

ร้อยละ 33.33

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน ได้แก่ ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1
x
100 = ร้อยละ 16.67
6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.67
x 5 = 1.39 คะแนน
60
เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร
4.2.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิอาจารย์ ใน สมอ 08

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 45 %

ร้อยละ 16.67

1.39 คะแนน

ไม่บรรลุ

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน มีผลงานวิชาการ จานวน 18 เรื่อง จานวนผลงานที่อาจารย์ประจาหลักสูตรมีชื่อ
ร่วมกัน จานวน 6 เรื่อง รวมจานวนผลงานทั้งหมด 24 เรื่อง ผลรวมค่าน้าหนัก เท่ากับ 13.2 คิดเป็นร้อยละ 153.33
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
วิธีการคานวณ
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1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
13.2
x 100
6

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
220

x

20

=

5

=

ร้อยละ 220

5.00 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่ ค่าน้าหนัก
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
1

0.20

อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้าหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา. ครั้งที่ 14. วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560.
(2303-2309). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.

2

0.20

อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มตี ่อผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง จังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ. ครั้งที่ 1. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560. (1792-1802). กรุงเทพมหานคร: คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

3

0.20

สินี ศิริคูณ. (2560). การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่ที่ 9 บ้าน
ประกอบสุข ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ. ครั้งที่ 1. วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. (463-472). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย.

4

0.20

สินี ศิริคูณ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตาบลเข็กน้อย
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ครั้ง
ที่ 9. วันที่ 28-29 กันยายน 2560. (). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

5

0.20

สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด, สินี ศิริคณ
ู และรัตนาภรณ์ อาษา. (2560). การศึกษาผลกระทบทางด้าน
สุขภาพจากการเล่นเกมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ครั้งที่ 9. วันที่ 2829 กันยายน 2560. (). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
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6

0.20

รวมค่าน้าหนัก

สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด, กฤติเดช มิ่งไม้ และสินี ศิริคณ
ู . (2560). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช้ยาชุดของลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ครั้งที่ 1. วันที่ 9-10
กุมภาพันธ์ 2560. (518-527). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
0.20x6 = 1.2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
7

0.60

อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง.
วารสารวิจยั และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 12(3) กันยายน-ธันวาคม 2560: 55-65.

8

0.60

อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้าหนักเกินของนักศึกษาปริญญา
ตรี. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10(37) กันยายน-ธันวาคม 2560: 58-66.

9

0.60

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้าหนักเกิน
ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนรัฐบาล. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, 7(3)
กันยายน-ธันวาคม 2560: 272-279.

10

0.60

อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข, รัตนาภรณ์ อาษา และพิชสุดา เดชบุญ. (2560). ทัศนคติต่อการคุมกาเนิดของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, 12(3) กันยายน-ธันวาคม 2560: 79-89.

11

0.60

รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข และพิชสุดา เดชบุญ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 36(2) มกราคม-มิถุนายน 2560: 61-71.

12

0.60

พิชสุดา เดชบุญ, อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข และรัตนาภรณ์ อาษา. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ตาบลหนองน้าใหญ่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 36(2) มกราคม-มิถุนายน 2560: 50-60

13

0.60

รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข และพิชสุดา เดชบุญ. (2560). ประสิทธิภาพการดูดซับ
โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 12(3) กันยายน-ธันวาคม 2560: 67-78.

14

0.60

วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย, รัตนาภรณ์ อาษา และอภิเชษฐ์ จาเนียรสุข. (2560). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี.่ วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 36(2) มกราคมมิถุนายน 2560: 86-97.

รวมค่าน้าหนัก

0.60x12 = 7.2
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
15

0.80

อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ และกฤติเดช มิ่งไม้. (2560). คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มโี รคเรื้อรัง
ในอาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น. วารสารราชพฤกษ์, 15(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560: 16-26.

16

0.80

อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภค
ขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุร.ี วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วันที่ 17-19
พฤษภาคม 2560: 95-102.

17

0.80

กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย . (2560). ความสัมพันธ์ของการแสวงหาอาหารว่างและการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วันที่ 17-19
พฤษภาคม 2560: 103-110.

18

0.80

กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชื่อ . (2560). ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุร.ี วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(1) มกราคม-เมษายน 2560: 410-417.

รวมค่าน้าหนัก

0.80x6 = 4.8

รวมค่าน้าหนัก
ทั้งหมด

ข้อมูลสรุปผลงานทางวิชาการ
ลำดับ

1.2+7.2+4.8 = 13.2

ชื่ ออำจำรย์ ประจำหลักสู ตร

จำนวนผลงำน

1

อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

5

2

อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ

4

3

อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข

6

4

อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ

5

5

อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

3

6

ผศ. อารีย์ สงวนชื่อ

1
รวม

เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร

24

รายการเอกสารหลักฐาน

20
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4.2.3-1

สาเนาวารสารและผลงานทางวิชาการ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

เป้าหมาย 2560

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ป.ตรี 15 %

ร้อยละ 100.00

5.00 คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อั ต ราการคงอยู่ ข องคณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร ตาม มคอ. 2 ที่ ได้ รั บ การรับ รองจาก สกอ.และสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามปีการศึกษาดังนี้
- ปีการศึกษา 2558 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรมี 6 คน มีอัตราคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 100
- ปีการศึกษา 2559 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรมี 6 คน มีอัตราคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 100
- ปีการศึกษา 2560 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 คน คือ นายกฤติเดช มิ่งไม้
และลาออก 1 คน คือ นายสิทธิโชค หายโสก ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ดาเนินการเร่งรัดในการคัดสรรอาจารย์สังกัดหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้ งในด้านวุฒิ การศึ กษาและตาแหน่ งทางวิชาการตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูต รของ สกอ. ทัน ที พร้อมทั้ งท าบั น ทึกขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม สมอ. 08 และได้การรับรองจากสภามหาวิทยาลัย
ลาดับ

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

1

นางอารีย์ สงวนชื่อ

นางอารีย์ สงวนชื่อ

นางอารีย์ สงวนชื่อ

2

นางสาวพิชสุดา เดชบุญ

นางสาวพิชสุดา เดชบุญ

นางสาวพิชสุดา เดชบุญ

3

นายสิทธิโชค หายโสก

นายสิทธิโชค หายโสก

นายอภิเชษฐ์ จาเนียรสุข

4

นางสาวอภิญญา อุตระชัย

นางสาวอภิญญา อุตระชัย

นางสาวอภิญญา อุตระชัย

5

นายอภิชัย คุณีพงษ์

นายอภิชัย คุณีพงษ์

นายอภิชัย คุณีพงษ์

6

นายกฤติเดช มิ่งไม้

นายกฤติเดช มิ่งไม้

นางสาวสินี ศิริคูณ

ร้อยละ
อัตราการ
คงอยู่

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อหารือด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ทาให้การหารือ การจัดการ
เรียนการสอน การกาหนดผู้สอน การติดตามการจัดทา มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร การกาหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
ปีการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
2558

3.90

-

-

2559

3.92

เพิ่มขึ้น

0.51

2560

3.95

เพิ่มขึ้น

0.60

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การกาหนดผูส้ อน เป็นรายด้านดังนี้
ความพึงพอใจด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ที่
รายการประเมิน
การวางแผนระยะยาวด้ านอั ต ราก าลั งอาจารย์ ให้ เป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีความชัดเจน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน
จานวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม
การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
อาจารย์ ไ ด้ รั บ การส่ งเสริ ม ให้ เข้ า สู่ ต าแหน่ งทางวิ ชาการและ
ศึกษาต่อ
การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและ
ระหว่างหลักสูตร
เฉลี่ย

22

X

4

SD.
0.41

ความหมาย
มาก

3.81

0.52

มาก

4.01

0.40

มาก

3.86

0.41

มาก

3.91

1.00

มาก

4.02

1.00

มาก

3.82

0.53

มาก

3.87

1.00

มาก

4.01

1.00

มาก

3.83

0.41

มาก

3.91

0.67

มาก
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ความพึงพอใจด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร

1

2

3

4

5
6

ที่
รายการประเมิน
การกากับและติดตามการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุ ก
รายวิชา
การกากับและติดตามการจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
จานวนบุคลากรสนั บสนุน การเรียนการสอน ได้รับ การพัฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม
เฉลี่ย

X
4.22

SD.
1.00

ความหมาย
มาก

4.14

1.00

มาก

4.32

0.56

มาก

4.21

0.55

มาก

4.11

0.53

มาก

3.8

1.00

มาก

4.13

0.77

มาก

X
4.04

SD.
1.00

ความหมาย
มาก

4.04

1.00

มาก

3.84
3.84

0.41
0.41

มาก
มาก

3.64

0.52

มาก

3.64

0.52

มาก

3.64

0.52

มาก

3.81

0.63

มาก

ความพึงพอใจด้านกระบวนการเรียนการสอน
1
2
3
4
5
6
7

ที่
รายการประเมิน
การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้
ได้มาตรฐานเดียวกัน
การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา
การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอดแทรกศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใน
กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
เฉลี่ย
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ตารางสรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การกาหนดผู้สอน เป็นรายด้าน
X
3.91
4.13
3.81
3.95

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ความพึงพอใจด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ความพึงพอใจด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
ความพึงพอใจด้านกระบวนการเรียนการสอน
เฉลี่ย

SD.
0.67
0.77
0.63
0.69

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
ผลคะแนนความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560 แต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2559 ร้อยละ 0.60 โดยพบว่า
และด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้านที่มีคะแนนต่าสุด คือ
ด้านกระบวนการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงควรปรับปรุงด้านกระบวนการเรียนการสอนโดย
การจัดประชุมโดยเฉพาะเพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรอภิปรายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละสาระรายวิชา
ว่าต้องการจะใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาและตรงกับความต้องการของอาจารย์ ซึ่ง
อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการนากระบวนการบริการทางวิชาการ กระบวนการการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การเรียนการสอน
หรือมีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

4.3-2

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ระดับ 4

ระดับ 4

4.00 คะแนน

บรรลุ

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดาเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ระดับ 3
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
1.ข้อมูลนักศึกษาทีร่ ับเข้า/จานวนนักศึกษาคงอยู่
ผลการดาเนินงาน
- การคงอยู่
ปี
จานวน

จานวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละชัน้ ปี 
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จานวนที่

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
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การศึกษา

รับเข้า


2555
2556
2557
2558
2559
2560

153
234
154
146
111
162

55

56

57

58

59

60

137 114 113 108 2
180 164 153 142
133 127 126
131 123
94

1
30
126
124
92
158

ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา
2560
42
92
28
22
19
4

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560


70.59
60.68
81.82
84.93
82.88
97.53

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
เนื่องจากในปัจจุบนั มีจานวนสถานศึกษาเพิ่มขึ้นทาให้นักเรียนสามารถเลือกสถานศึกษาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 มีจานวน
นักศึกษารับเข้า 111 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนตาม มคอ. 2 คือ 120 คน ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นในการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 25560 ส่งผลให้จานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามแผน คือ มีจานวนรับเข้าจานวน 162 คน
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีผู้สาเร็จการศึกษา แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปี
การศึกษา

จานวน
รับเข้า

2555
2556
2557
2558
2559
2560

153
234
154
146
111
162

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
55 56 57 58 59 60
106 2
0
140 2

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาตามแผนการ
ศึกษา
106
140

อัตราการสาเร็จการศึกษาตาม
แผน
69.28
59.83
0.00
0.00
0.00

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนดในบางรายวิชา ทาให้นักศึกษาต้องลงเรียนในวิชาที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ใหม่ทาให้
มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเก็บในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
2561 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการ
25
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เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน มีผลการประเมินของหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามเอกสาร
แนบในภาคผนวก ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จานวน/คะแนน
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
203 คน
2 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด
65 คน
3 ร้อยละของผู้ใช้บณ
ร้อยละ 32.02
ั ฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน (/*100)
4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
271.47 คะแนน
5 คะแนนเฉลีย่ ที่ได้จากการประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5) (/)
4.18 คะแนน
*หมายเหตุ จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
วิธีการคานวณ
271.47
65

x

100 =

4.18 คะแนน

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จาแนกตามผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จานวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 65 คน โดยมีจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปี 2559 จานวน
203 คน คิดเป็นจานวนผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 32.02 ทีต่ อบแบบสอบถาม ตามเอกสารในภาคผนวก ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต
หัวข้อประเมิน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.1 ความมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
1.2 ความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ
1.3 ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร
1.4 ความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
1.5 ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
2.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
2.1 ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการทฤษฎีในสาขาสาธารณสุขศาสตร์
2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
2.3 ความสามารถในการค้นคว้าและการแก้ปญ
ั หาทางด้านสุขภาพในชุมชน
2.4 ความรู้ในทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปญ
ั ญา และวัฒนธรรม
2.5 ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐาน หรือธรรมเนียมปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ศาสตร์
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี
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ค่าเฉลี่ย
(MEAN)
4.37
4.30
4.35
4.43
4.39
4.37
4.20
4.15
4.26
4.20
4.24
4.17

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.70
0.69
0.70
0.71
0.71
0.70
0.71
0.75
0.71
0.68
0.70
0.70

3.94
3.96

0.74
0.72
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หัวข้อประเมิน
วิจารณญาณ
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
3.4 มีความสามารถรังสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
3.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.3 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.4 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา
4.5 ความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
5.ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารทั่วไปตลอดจนทางวิธีสื่อสารด้าน
สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับงาน
5.5 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อวัดวิเคราะห์และนาเสนองาน
ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน

ค่าเฉลี่ย
(MEAN)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

3.98
3.91
3.96
3.89
4.30
4.35
4.39
4.24
4.33
4.22
4.07
4.13

0.71
0.78
0.78
0.73
0.76
0.76
0.74
0.76
0.75
0.78
0.79
0.74

4.22
3.78
4.22
3.98
271.47/65
= 4.18

0.72
0.78
0.81
0.79
0.76

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
2.1-1
รายงานจานวนบัณฑิตจาก สานักวิชาการและงานทะเบียน
2.1-2
รายงานผลโครงการติดตามภาวการณ์มีงานทาและผู้ใช้บัณฑิต
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย 2560
ค่าเฉลี่ย
4.51

ผลการ
ดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 4.18

คะแนนการ
ประเมิน
4.18 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการดาเนินงาน
ผลการสารวจภาวะการมี งานท าของบั ณ ฑิ ต ปริญ ญาตรี ที่ ได้ งานท าหรื อ ประกอบอาชีพ อิ ส ระภายใน 1 ปี ของหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ
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ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีการสารวจระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ตามเอกสารแนบใน
ภาคผนวก ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
วันที่สารวจ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
(คน)
1 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
203
2 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
199
3 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
122
4 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
2
5 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาระหว่างการศึกษาหรือเป็นงานเดิมก่อนเข้าศึกษา
39
6 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2
7 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
0
8 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
1
9 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
0
10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา
78.98%
(+)/----
11 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (/*100)
98.03%
หมายเหตุ* จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
122+2
x
100 =
ร้อยละ 78.98
199-39-2-0-1
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
78.98
x
5 =
3.95 คะแนน
100
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
2.2-1
แบบติดตามภาวะการมีงานทา
2.2-2
โครงการติดตามภาวการณ์มีงานทาและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจาปีการศึกษา 2559
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
2560
ร้อยละ 80

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 78.98

คะแนนการ
ประเมิน
3.95 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทา โดยใช้ข้อมูลจากที่หลักสูตรได้จัดทาขึ้น และได้ส่ งไปยังบัณฑิต
และผู้ใช้บัณ ฑิ ต ในการตอบแบบสอบถาม และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาของหลักสูตรเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒ นาปรับปรุง
หลั กสูต รต่ อไป ประกอบกับ แนวโน้ มของสภาพสัง คมและตลาดแรงงานด้านบุ คลากรสุขภาพยั งเป็ นที่ ต้อ งการจึงทาให้ ผู้ที่ สาเร็จ
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การศึกษาได้งานท าภายใน 1 ปี ในหน่ วยงานด้ านสาธารณสุขทั้ งภาคเอกชน ภาคราชการ และท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- การรับนักศึกษา
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
- จานวนผู้สมัครเป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกาหนด จานวน 120 คน
- คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100 จากจานวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกาหนด
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเรื่องกาหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อวางแผนการรับนักศึกษา โดยกาหนดรับนักศึกษา จานวน
120 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม
 ระบบและกลไก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เสนอแผนการรับนักศึกษาไปยังคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย ฯ และหลักสูตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่มหาวิทยาลัย ฯ จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีช่องทางการรับนักศึกษา 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ระบบรับตรงโดยมหาวิทยาลัย 2) ระบบโควตาให้เฉพาะโรงเรียน
เครือข่าย 3) ระบบทุน 4) ระบบแอดมิชชั่น

ขั้นตอนการรับสมัคร
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1. มหาวิทยาลัยมีกาหนดรูปแบบการรับสมัครนักศึกษา
2. ร่างกาหนดการรับนักศึกษา
3. จัดทาบันทึกถึงคณะเพื่อสอบถามจานวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่สาขาวิชาต้องการรับ โดยสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
3.1 คณะจัดส่งบันทึกให้กับสาขาวิชาเพื่อสอบถามจานวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่หลักสูตรต้องการรับ
3.2 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อร่วมวางแผนกาหนดจานวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่สาขาวิชาต้องการรับ
3.3 หลักสูตรส่งรายละเอียดจานวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่สาขาวิชาต้องการรับให้กับคณะ โดยหลักสูตรมีการ
กาหนด คือ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
3.4 คณะดาเนินการรวบรวมรายละเอียดจานวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่สาขาวิชาต้องการรับ และจัดทาบันทึกส่งให้
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาประกาศรับสมัครทุนการศึกษา รับตรง และ Admission
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาคู่มือรับสมัครนักศึกษา (เป็นรูปเล่มและออนไลน์)
6. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ คณะและหลักสูตรประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และ
ดาเนินการเปิดการรับสมัคร
7. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการชาระเงินออนไลน์
8. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาบันทึกถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกข้อสอบวิชาคิดวิเคราะห์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกข้อสอบวิชา ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทาบันทึกถึงคณะขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
9.1 คณะจัดส่งบันทึกให้กับหลักสูตรเพื่อขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
9.2 หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาจารย์คุมสอบ คัดเลือกจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่ง
มีหน้าที่สัมภาษณ์นักศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตาม
ความต้องการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
9.3 หลักสูตรจัดทาบันทึกส่งรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
10. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน (3 รอบ)
11. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
12. มหาวิทยาลัยกาหนดวันรายงานตัวชาระเงินลงทะเบียน (3 รอบ) โดยให้มาชาระเงินภายในวันที่กาหน ด เพียง 1 วัน
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
13. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากรณีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ
14. ประเมินผลการดาเนินการรับสมัครและเตรียมความพร้อม
 การดาเนินการตามระบบ
หลักสูตรมีการดาเนินการรับสมัครที่กาหนดไว้ ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดรูปแบบการรับสมัคร มี 4 รูปแบบ ได้แก่ ทุนการศึกษา ระบบโควตาให้เฉพาะโรงเรียน
เครือข่าย ระบบรับตรง และ admissions โดยรับจานวนนักศึกษาระบบละ 35 คน แต่ในรอบแรกระบบรับตรงมีนักศึกษาสนใจและ
สมัครเข้าศึกษาต่อจานวนมาก ทางคณะจึงพิจารณารับนักศึกษาในรอบแรกและเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ รอบท้ายๆ ของการรับสมัครมี
จานวนนักศึกษามาสมัครลดลงเนื่องจากเป็นรอบที่นักศึกษามีสถานศึกษาที่เลือกไว้แล้ว
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดร่างกาหนดการรับนักศึกษาเพื่อเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทาบันทึกไปยังคณะเพื่อขอจานวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่สาขาวิชา
ต้องการรับ โดยหลักสูตรได้มีการกาหนดจานวนการรับและคุณสมบัติของผู้สมัครคือ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557
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4. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ระบบโควตาให้เฉพาะโรงเรียน
เครือข่าย ระบบรับตรง และ Admission
5. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทาไฟล์คู่มือรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx
6. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และดาเนินการเปิดการรับสมัคร โดยมี
ช่องทางในการประสัมพันธ์คือ หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
7. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการชาระเงินออนไลน์
8. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาบันทึกถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกข้อสอบวิชาคิด
วิเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกข้อสอบวิชา ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทาบันทึกถึงคณะขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
9.1 คณะจัดส่งบันทึกให้กับหลักสูตรเพื่อขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
9.2 หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาจารย์คุมสอบโดยมีการประชุม
9.3 หลักสูตรจัดทาบันทึกทาคาสั่งสอบสัมภาษณ์ (3.1-5)
10. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดาเนินการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน (3 รอบ)
โดยหลักสูตรมีการดาเนินการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาคะแนนสอบข้อเขียนและผลการสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาโดย
จัดให้คณะกรรมการ 2 คนต่อการสัมภาษณ์นักศึกษา 1 คน จากนั้นส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาแก่สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
11. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว (3 รอบ) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และติดประกาศไว้บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนดวันรายงานตัวชาระเงินลงทะเบียน (3 รอบ) โดยให้มาชาระเงิน
ภายในวันที่กาหนด เพียง 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
13. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากรณีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ โดย
หลักสูตรมีการดาเนินการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อตรวจสอบจานวนนักศึกษา และคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.4. ประเมินผลการดาเนินการรับสมัครและเตรียมความพร้อม
การดาเนินการที่หลักสูตรเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 กาหนดจานวนนักศึกษาสอบตรงและระบบกลาง
(Admissions) สาหรับการรับแบบสอบตรง มีการกาหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร เกณฑ์การตัดสินผลการ
สอบข้อเขียน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. หลังจากผ่านขั้นตอนการรับสมัครและสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยแล้ว อาจารย์ประจาหลักสูตรจะตั ดสินผลการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรที่หลักสูตรเสนอแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
3. หลังจากมหาวิทยาลัยรับรายงานตัวแล้ว หลักสูตรจะได้ยอดนักศึกษารับตรงที่มารายงานตัวเพื่อนามาพิจารณาปรับเพิ่ม
จานวนรับแบบระบบกลาง (Admissions) จากที่กาหนดไว้แต่แรกเพื่อให้นักศึกษาเต็มแผนรับ
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ยื่นคะแนนสอบ
5. หลังจากผ่านขั้นตอนการรับสมัครและยื่นคะแนนของ สกอ. แล้ว อาจารย์ประจาหลักสูตรที่หลักสูตรเสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการสอบสัมภาษณ์โดยมหาวิทยาลัยจะสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรับรายงานตัวโดยมหาวิทยาลัย
6. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ(ตอบตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
- รายงานสรุปผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
- รายงานสรุปผลคุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
 ผลการประเมินกระบวนการ
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จานวนผู้สมัคร
ในปีการศึกษา 2560 มีผลการดาเนินการดังนี้
1. หลักสูตรมีผู้มาสมัครซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 จานวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกาหนดคือ 120 คน พบว่า มีผู้สมัคร จานวน
ทั้งสิ้น 231 คน และเมื่อหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน จานวน 132 คน ซึ่ง
มากกว่าจานวนที่หลักสูตรกาหนดเป้าหมายไว้ ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอให้สอบวิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพิ่มเติม โดยเชิญ
ตัวแทนของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดปทุมธานีมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จึงทาให้
ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากผลการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีจานวนผู้สมัครเป็นไปตามเป้าหมาย โดยจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, line, website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยเสนอให้จัด
สอบวิชาเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์และเชิญ หน่วยงานที่ใช้บัณ ฑิ ต เป็น นักวิชาการสาธารณสุขในจังหวัดปทุ มธานีมาร่วมเป็ น
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ร่วมด้วย
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ในปีการศึกษา 2559 พบว่า จานวนผู้สมัครเป็นไปตามแผนการรับทีห่ ลักสูตรกาหนด จานวน 111 คน และ
คุณสมบัติของผูส้ มัครเป็นไปตามทีห่ ลักสูตรกาหนด ร้อยละ 100 จากจานวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกาหนด
ในปีการศึกษา 2560 ส่งผลทาให้มีผู้สมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 162 คน และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
มีผู้ผา่ นเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กาหนด 132 คน
การสัมภาษณ์นักศึกษา ทาให้ได้นกั ศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกาหนดเพิ่ม
มากขึ้น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
นักศึกษามีความรู้และสอบผ่านในรายวิชาพื้นฐานโดยพิจารณาจากผลการเรียน
 ระบบและกลไก
หลักสูตร ฯ มีส่วนร่ว มในการกาหนดหัวข้อการเตรียมความพร้อมและจัดทาคู่มือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
รวมทั้งกากับ ดูแล ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนมหาวิทยาลัย
คณะมีการดาเนินโครงการและกิจกรรมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสอดแทรกการสอนรายวิชาพื้นฐานและ
สอดแทรกในด้านการปรับตัว การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงด้านภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน รายวิชาที่
เลือกมาสาหรับนักศึกษา คัดเลือกมาจากการประเมินจากผลการศึกษาที่ผ่านมาและดูจากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน
 การดาเนินการตามระบบ
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีรุ่นพี่คอยแนะนาภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
หลักสูตรได้เตรียมประชุมเพื่อสรุปผลโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา รวมถึงจานวนนักศึกษาที่ได้รับ
การเตรียมความพร้อม หลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุขศาสตร์ให้กับนักศึกษา
หลังจากเปิดเทอม มีการจัดโครงการกีฬาเฟรชชี่ ร่วมกับคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒ นาบุคลิกภาพ การ
ปรับตัวและมีโครงการ Smart English
จัดประชุมเพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน และวางแผนเพื่อปรับปรุงการทางานในครั้ง ต่อไป ผลการดาเนินโครงการ
ปฐมนิเทศ พบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นนักศึกษาบางคนมีข้อสงสัยใน
บางหัวข้อ เช่น ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. และการใช้ระบบ e-Student loan เป็นต้น
 เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ (ตอบตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
พิจารณาจากผลการเรียนนักศึกษา
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 วางแผนปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรได้จัดประชุมเพื่ อสรุปผลโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา รวมถึงจานวน
นักศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อม โดยพบว่า ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาใหม่ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
โดยการเข้าร่วมโครงการของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ฯ จานวน 2 โครงการ
สาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป ได้แก่ การปรับปรุงกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น และปรับปรุงการ
จัดทาคู่มือนักศึกษา เพิ่มรายละเอียดการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง ข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แนะนาโครงการหรือ
ชมรมที่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงทางานด้านสาธารณสุขเมื่อจบการศึกษา
 ผลการประเมินกระบวนการ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยพบว่ า ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาใหม่ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา มีความรู้เพิ่มขึ้นและสอบผ่านในรายวิชาพื้นฐาน ร้อยละ 100
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีข้อสงสัยในขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ลดลง
 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากปีการศึกษาปี 2559 พบว่ากระนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวเรื่องการกู้ กู้ยืมเงิน กยศ. ในปีการศึกษา 2560 จึงมี
การการเพิ่มเติมการให้ข้อมูลขั้นตอนกู้ยืมเงิน กยศ. ให้ละเอียดมากขึ้น ส่งผลให้ปีการศึกษา 2560 มีข้อสงสัยในขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
กยศ. ลดลง
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1-1
แผนการรับนักศึกษา
3.1-2
รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1
3.1-3
เกณฑ์การรับนักศึกษา
3.1-4
ข้อสอบคัดเข้าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.1-5
คาสั่งอาจารย์สอบสัมภาษณ์
3.1-6
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
3.1-7
โครงการ Smart English
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย 2560

ผลการดาเนินงาน คะแนนการประเมิน

4 ระดับ

4 ระดับ

4.00 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1-1
แผนการรับนักศึกษา
3.1-2
รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1
3.1-3
เกณฑ์การรับนักศึกษา
3.1-4
ข้อสอบคัดเข้าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.1-5
คาสั่งอาจารย์สอบสัมภาษณ์
3.1-6
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
3.1-7
โครงการ Smart English
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การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของระบบ)
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาของอาจารย์ประจาหมู่เรียน ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
 ระบบและกลไกแนวคิด ในการกากับ ติดตามและ ปรับปรุง
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หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่หลักในการ
ติดตาม ดูแล และให้คาปรึกษานักศึกษาทั้งในด้านการเรียน สุขภาพ ครอบครัว สังคม การพัฒนาศักยภาพของตนเอง อาจารย์ทุกท่าน
ต้องผ่านการอบรมอาจารย์ใหม่โดยที่ในหัวข้อของการอบรมนั้นมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในบริบทต่าง ๆ
และอาจารย์สามารถโหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาได้จากเวปไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาค
การศึกษา นักศึกษาจะประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนของตนเองผ่านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยเพื่อนาเอาผลที่
ได้ไปดาเนินการปรับปรุงต่อไป
 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนไปยังคณะ คณะเสนอต่อไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยการนัดหมายการเข้า
พบนักศึกษาในวันพุธบ่าย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการเรียน หรือติดตามปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องเข้าพบนักศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะ นาแผนการเรียน ข้อกาหนดและ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาสร้างช่องทางสาหรับติดต่อนักศึกษาทั้งทางโทรศั พท์ อีเมล์ และผ่านทางโซเชียลเนต
เวิร์คเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีอื่น ๆ มีการติดตาม
ข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสาเร็จการศึกษาล่าช้า โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะ
พิจารณาการลงทะเบียนเรียน รวมถึงการเพิ่ม -ถอนรายวิชาในการลงทะเบียนของนักศึกษา และนามาพิจารณาในการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและให้คาแนะนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
หลักสูตรประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนจากระบบ
จัดการชั้นเรียน (Classroom Management System ) ไม่ต่ากว่า 3.51
ซึ่งผลการประเมินในปีการศึกษา 1/2560 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตร์อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และปีการศึกษา 2/2560 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
และมีขอเสนอแนะจากนักศึกาบางหมูเรียนโดยการขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ เป็นเรื่องการ
ลงทะเบียนเรียน การขอรายละเอียดการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาในการเรียน
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา การประเมินตนเองของอาจารย์ที่
ปรึกษา และการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นาข้อเสนอแนะและข้อที่ควรปรับปรุงมาร่วมกันวางแผนดาเนินการปรับปรุง เช่น การ
เรียนรายวิชาชีวสถิติ นักศึกษาสอบสอบไม่ผ่านรายวิชานี้ และต้องลงเรียนซ้าในภาคการเรียนหน้า และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้แนะนาว่า
ให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหารายวิชา และมีการจัดให้อาจารย์ผู้สอนวิชาชีวสถิตได้สอนเพิ่มเติมแก่นักศึกษา
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ผลจากการให้มีการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาชีวสถิติ พบกว่านักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายวิชาชีวสถิต หลังเข้าร่วมการ
สอนเพิ่มส่งผลให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์ และมีจานวนนักศึกมีจานวนการติด F น้อยลง
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)

35

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้
1. ปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต่าว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5
ด้านของนักศึกษาที่งหมด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. มีการดาเนินการโครงการสาเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ระบบและกลไกแนวคิด ในการกากับ ติดตามและ ปรับปรุง

 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. หลักสูตรฯ ได้มีการวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวางแผนกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
แนวทางปฏิบัติที่ดี
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รายวิชาต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาจบมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้
และทั ก ษะที่ ดี ในการด าเนิ น ชี วิต แล้ ว น ามาก าหนดเป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและแผนการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
รวมทั้งคณะมีระบบการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา เพื่อดาเนินการจัดตั้งคณะท างานหลักของนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านองค์การนักศึกษา และ
ตัวแทนจากองค์การนักศึกษาเข้าร่วมประชุมร่วมกับหลักสูตรเพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินงานจัดทาโครงการ ในปีการศึกษา 2560
โดยที่นักศึกษาเป็นแกนหลักในการดาเนินโครงการตั้งแต่การวางแผน การเขียนโครงการ การดาเนิน โครงการ และการสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ นาผลที่ได้จากการจัดโครงการรวมถึงการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนโครงการในปีงบประมาณต่อไป
2. อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกับองค์การนักศึกษาเพื่อร่วมกาหนดการจัดทาโครงการในปีงบประมาณ 2560
ร่วมกั น และอาจารย์ ได้ น าความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะจากองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ วมในโครงการจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจาปี
งบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อวางแผนจัดทาโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และตรงตามความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของนักศึกษา โดยที่มีโครงการทั้งในด้านของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิต และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติ ดังนี้
โครงการที่สอดคล้องกับกรอบ TQF
โครงการ

(1)

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้สู่รายวิชาการตรวจประเมิน เภสัชวิทยา
และโภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข
2. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT)
4. การฝึ ก ทั ก ษะในการวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชนและการให้ ค าปรึก ษาทางสุ ข ภาพโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาชุ ม ชนบู ร ณาการวิช าอนามั ย ชุ ม ชนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
6. การเสริมทักษะทางวิชาการศึกษาดูงานวิชาพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานพยาบาล
8. การสั มมนาการน าเสนอผลงานนั กศึก ษาสหกิ จศึก ษา สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ศาสตร์
9. การประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
11. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
12. โครงการ พัฒ นาศักยภาพนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ (งานเวช
ระเบียน)
13. การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC
14. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
15. การจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

16. การทาบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561
17. การอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 
การศึกษา 2560
18. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
19. ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
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โครงการ
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

(1)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข
กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์
การสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา
ราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
วันทาคณาจารย์
การประเมินสถานการณ์ สุขภาพชุมชนและศึกษาบริบ ทของชุมชนโดยอาศัย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart English with PH VRU Season 3" (สาขา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล)
การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมอบรมหน้าที่พลเมืองไทย จิตสาธารณะและวิถีชีวิตพอเพียงในอาชีพนัก
สาธารณสุข
ราลึกวันเจ้าฟ้า
การสืบสานประเพณีไทย งานรดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
การจัดกิจกรรมทานุ บารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรม ถวาย
เทียนเข้าพรรษา
การท านุบ ารุง เผยแพร่สื บสาน และอนุ รักษ์ ศิลปวัฒ นธรรมเทศกาลวัน ลอย
กระทง
การเฉลิมพระเกียรติวันสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์
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หมายเหตุ
ความสอดคล้องกับกรอบ TQF ได้แก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการ
1. การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การเรีย นรู้ สู่ รายวิ ช าการตรวจประเมิ น
เภสัชวิทยาและโภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข
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ศตวรรษที่ 21
(1)
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(3)
(4)
(5)
(6)
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โครงการ
2. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
4. การฝึกทักษะในการวินิจฉัยชุมชนและการให้คาปรึกษาทางสุขภาพโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาชุมชนบูรณาการวิชาอนามัยชุมชนและ
การส่งเสริมสุขภาพ
6. การเสริมทักษะทางวิชาการศึกษาดูงานวิชาพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
7. การอบ รมเชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ารและศึ ก ษาดู ง านการบ ริ ห ารจั ด การ
สถานพยาบาล
8. การสั ม มนาการน าเสนอผลงานนั ก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
สาธารณสุขศาสตร์
9. การประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
11. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
12. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ (งาน
เวชระเบียน)
13. การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC
14. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ เรี ย นใน
ศตวรรษที่ 21
15. การจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560
16. การทาบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561
17. การอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
18. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
19. ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
20. การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข
21. กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์
22. การสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา
23. ราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
24. การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
25. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2561
26. วันทาคณาจารย์
27. การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชนและศึกษาบริบทของชุมชนโดย
อาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
28. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart English with PH VRU Season 3"
(สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล)
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สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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โครงการ
29. การศึ ก ษาดู งานการประชุ ม วิ ชาการของนั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์
30. กิจกรรมอบรมหน้าที่พลเมืองไทย จิตสาธารณะและวิถีชีวิตพอเพียงใน
อาชีพนักสาธารณสุข
31. ราลึกวันเจ้าฟ้า
32. การสื บ สานประเพณี ไ ทย งานรดน้ าด าหั ว เทศกาลสงกรานต์ ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์
33. การจัดกิจกรรมทานุบารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ถวายเทียนเข้าพรรษา
34. การทานุบารุง เผยแพร่สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลวัน
ลอยกระทง
35. การเฉลิมพระเกียรติวันสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
36. การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
37. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
38. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

















หมายเหตุ
ความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
(1) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy)
(2) ความรู้เฉพาะทาง (Specific literacy)
(3) การผลิตสื่อและรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)
(4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
(5) ทักษะชีวิต (Life skill)
(6) ทักษะวิชาชีพ (Career skill)
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
เครื่องมือที่ใช้ VRU monitoring project system
ในการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ นั้น ภายหลังจากการดาเนินกิจกรรมจะต้องมี
การนาผลประเมินที่ได้จากการทาโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาสรุปผลในการดาเนินการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่
ผ่านมานั้น มีโครงการที่ดาเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 38 โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 38 โครงการ
ผลการประเมินพบว่า
1. มีปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ร้อยละ 95
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน และ
ศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาทั้งหมดร้อยละ 95
3. มีการดาเนินการโครงการสาเร็จจานวนร้อยละ 100 จากโครงการทั้งหมด
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
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ภายหลังจากการดาเนินการจัดโครงการต่าง ๆ แล้วจะมีการนาผลที่ได้จากการดาเนินโครงการมาสรุปผลดาเนินงาน
โครงการผ่านระบบ VRU Project Monitoring System เพื่อให้เห็นถึงผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขและ
นาไปใช้ปรับปรุงในการจัดทาโครงการพัฒนาเพื่อนักศึกษาต่อไป
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
จากปีการศึกษา 2559 ภายหลังจากการดาเนินการจัดโครงการต่าง ๆ แล้วหลักสูตรมีการนาผลที่ได้จากการดาเนิน
โครงการมาสรุปผลดาเนินงานและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะของนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมี
ความต้องการให้คณะจัดอบรมเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ ดังนั้ นโดยในปีการศึกษา 2560 จึงได้มีการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 และศิษย์เก่า วันที่ 14 -18 มิถุนายน 2561
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
3.2-1
ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี
3.2-2
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี
3.2-3
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
3.2-4
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3.2-5
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วาระเรื่องการกากับติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษา
3.2-6
สรุปแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา/สรุปแบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา/สรุปแบบ
ประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/รายงานการประชุมอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560วาระ
เรื่อง การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2-7
สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/รายงานการประชุมผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรวาระเรื่อง การปรับปรุง/
พัฒนาระบบการให้คาปรึกษา
3.2-8
รายงานการประชุมการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วาระเรื่องการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี 2561
3.2-9
3.2-10
3.2-11
3.2-12
3.2-13
3.2-14
3.2-15
3.2-16
3.2-17

รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วาระเรื่องผลการดาเนินโครงการตามแผนและประมาณ
ประจาปี 2560
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วาระเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ
โครงการจัดตั้งองค์การนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา
เอกสารสรุปโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
รายงานการสรุปผลตัวชี้วัดโครงการจาก VRU Project Monitoring System
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย 2560
ระดับ 4

ผลการประเมิน
ตนเอง
ระดับ 4
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คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- การคงอยู่
ปี
การศึกษา

จานวน
รับเข้า


2555
2556
2557
2558
2559
2560

153
234
154
146
111
162

จานวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละชัน้ ปี 
55 56 57 58 59
60
137 114 113 108 2
180 164 153 142
133 127 126
131 123
94

0
30
126
124
92
158

จานวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ ปี
การศึกษา 2560
45
92
28
22
19
4

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจนถึง
สิ้นปีการศึกษา 2560 
70.59
60.68
81.82
84.93
82.88
97.53

หมายเหตุ สาเหตุที่นักศึกษาคงอยู่ในชั้นปีที่1 ลดลงจากจานวนรับเข้าเนื่องมาจากมีนักศึกษาสละสิทธิ์การเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา
และสาเหตุที่นักศึกษาลาออกระหว่างขึ้นชั้นปีที่สูงขึ้นเนื่องจากนักศึกษาสอบติดในสถานศึกษาอื่นที่ตรงตามความต้องการมากกว่า หรือ
นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ* วิธีการคานวณ
อัตราการสาเร็จการศึกษา

(2) x 100
(1)

อัตราการคงอยู่

(1) - (3) x 100
(1)

- การสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีผู้สาเร็จการศึกษา แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปี
การศึกษา

จานวน
รับเข้า

2555
2556
2557
2558

153
234
154
146

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
55 56 57 58 59 60
106

2
140

0
2
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จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาตามแผนการ
ศึกษา
106
140

อัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามแผน
69.28
59.83
0.00
0.00
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2559
2560

111
162

0.00

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาจานวน 2 คนที่ไม่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 เทอมทาให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2559 และในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาจานวน 2 คนที่ไม่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2559 เนื่องจากนักศึกษาไม่ผ่านการฝึกสห
กิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จึงทาให้ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีก 1 เทอมทาให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
- ความพึงพอใจของนักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ผลการประเมิน
4.11
4.08
4.30
4.45
4.26

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.84
1.02
0.96
0.86
0.70

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดาเนินการให้กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสาคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจานวนข้อร้องเรียน
โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้
ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาไม่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆทางหลักสูตรได้มีแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนจากนักศึกษา
ดังนี้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการหลักสูตรได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของสาขาวิชา ทั้งทางเฟสบุค เว็บ ไซต์ และกลุ่มไลน์เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆได้อีกด้วย รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรเป็ นเพื่อน
ทางเฟสบุคหรือทางไลน์กับนักศึกษา หากพบว่านักศึกษามีการโพสข้อความต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่สบายใจ ปัญหาการเรียนหรือ
ปัญหาส่วนตัว จะให้อาจารย์เข้าพูดไปคุยและทาความเข้าใจกับนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาได้ ถึงแม้นักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน สิ่งที่นักศึกษาโพสส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการเรียน
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
3.3-1
แบบบันทึกจานวนนักศึกษา จาก สสว
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3.3-2

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

เป้าหมาย 2560

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

4143307 การตรวจ ประเมิน และ
บาบัดโรคทางสาธารณสุข
4143801 การเตรียมสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข
4144107 การวัดและประเมินผลทาง

A
1
0
1
2
9

B
+

B

4
4
4
0
1

4
7
3
9
1

การกระจายระดับคะแนน
จานวนนักศึกษา
D
ลง สอบ
C+ C + D F I W PD P NP S U
ทะเบียน ผ่าน
ภาคการศึกษาที่ 1
2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129
0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
5
2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

สาธารณสุข
4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
414609

สารเสพติดและการป้องกัน

4144901 วิจัยทางสาธารณสุข
4142108 การเรียนรู้การสื่อสาร
พัฒนาสุขภาพ
4142301 การวางแผนประเมินผล
สุขภาพ
4142502 หลักและวิธีการทางสุข
ศึกษา
4142503 การจัดโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพ

A

B
+

B C+

5
2
4
1
7
6
2
8

8
3
3
2
0
1
1
9

3
2
8
2
7
0

1
8
2
7
5
3
1
7
0
2 2 1 1
2 7 3 4
9 1 5 3
7
6 1 1 3
3 2

การกระจายระดับคะแนน
จานวนนักศึกษา
D
ลง สอบ
C + D F I W PD P NP S U
ทะเบียน ผ่าน
2 8
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130
2
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 128 115
2 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

34

34

3 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0

90

90

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

34

34

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

34

34

7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

34

34

1 6 1 0 0 0 0
3
2 1 9 1 1 0 0
4 6

0 0 0 0 0

0

90

90

0 0 0 0 0

0

90

89

9 3 0 0 0

0 0 0 0 0

0

90

90

1 3 2 0 0
6
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

124

122

0 0 0 0 0

0

124

124

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

10

10

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

50

50

2 1 1 5 7 0
1 9 0

0 0 0 0 0

0

81

74

SPH 202 กายวิภาคศสตร์และ
สรีรวิทยา

1 1 8 1 1 6 8 1 0
6 1
5 8

0 0 0 0 0

0

81

80

4142501 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

1 2

0 0 0 0 0

0

82

82

4142611 เทคโนโลยีสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ
4143110 การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ทางฯ
4143114 ระบบสารสนเทศและการ
จัดการทางสาธารณสุข

1
4
4
1
8

1
3
2
2
3
1

4143302 อนามัยชุมชน

7 4 3
8
4143303 หลักการควบคุมโรค
1 2 4
9 6 3
4143604 การบริหารงานสาธารณสุข 3 3 4
9 6 9
GE101
ภาษาการสื่อสารและ
1 9 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 104 ความเป็นสากลเพื่อการ
4 5 0
ดาเนินชีวิตฯ
5
SBT 340 จุลชีววิทยาและประสิตฯ
5 7 6

2
9
2
5
0

2 1 7 3 0 0 0
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

4142609 กฎหมายสาธารณสุขและ
จริยธรรมในฯ
SPH 208 พื้นฐานอาชีวอนามัย
VGE 106 นวัตกรรมและการคิดทาง
วิทยาศาสตร์
VGE 108 ความเป็นสากลเพื่อการ
ดาเนินชีวิต
SBT 104 ชีววิทยา 1
SBT 105 ปฏิบัติการชีววิทยา1
SCH 102 เคมีทั่วไป
SCH 103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SMS 103 หลักสถิติ
SPH 101 หลัการสาธารณสุข
VGE 102 การใช้ภาษาไทยฯ
ภาคการศึกษาที่ 2
4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
4141605 ชีวสถิติสาธารณสุข
4142302
4142612
4143115
4143305
4143306
4144403

A
1
2
0
9

B
+

0
2
6
1
1
8 4
8 8

B C+

การกระจายระดับคะแนน
จานวนนักศึกษา
D
ลง สอบ
C + D F I W PD P NP S U
ทะเบียน ผ่าน

3
2
1
3
0
4
9

7
8 4 2 0 0 0

4 2 8
3 9
9 9 1
2
8 1 2
0 2
6 1 1
1 6
1 3 1
7
4 7 1
3
3 1 1
6
1 1 4
0 9 3

11 8 1
7
2 9 1
4
อนามัยครอบครัว
50 2 8
3
นัวตกรรมเพื่อการพัฒนา
7 2 3
สุขภาพ
4
หลักประกันสุขภาพ
56 2 1
นานาชาติ
3 1
ระบาดวิทยา
3 7 1
7
การตรวจประเมินและการ 49 4 2
บาบัดเบื้องต้น
5 8
การจัดการสุขภาพใน
17 4 2

0 0 0 0 0

0

81

81

2 6 5 0 1 0
0
9 1 1 0 6 0

0 0 0 0 0

0

81

80

1 0 0 0 0

0

203

197

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

81

81

1
8
3
3
1
8
4
5
1
0
3
2
2
3

1 1 0
8 1
8 9 0

0 0 0 0 0

0

124

113

0 0 0 0 0

0

125

116

9 0 0

0 0 0 0 0

0

123

123

4 5 0

0 0 0 1 0

0

122

117

2 2 1 0
7 5 0
6 0 0 0

1 0 0 0 0

0

123

113

0 0 0 0 0

0

125

125

2 3 9 0

0 0 0 0 0

0

123

114

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

126

126

2 1 2 2 2
2 5 7 0 7
5 4 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

138

111

0 0 0 0 0 0

0

90

90

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

34

34

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

91

91

2 1 2 2 1
3 9 0 1 4
2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

124

110

0 0 0 0 0 0

0

124

124

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

90

90

3
3
2
3
1
8
3
9
2
6
3
9
1
3

1
4
1
1
1
9
7
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ชุมชน
4143501 การจัดการระบบสุขภาพ

SPH 203
SPH 206
SPH 210
SPH 301
SPH 314
SPH 405
VGE 104
VGE 105
VGE 107
SBT 106
SBT 107
SCH 222
SCH 258
SPH 130
SPY 108

B
+

B C+

6
11 1
3
11 1
9
4 8

6
1 0 0 0 0 0
0
4 0 0 0 0 0

50 3
8
การให้คาปรึกษาทาง
43 2
สุขภาพ
0
หลักการปฐมพยาบาล
7 2
4
ภาษาอังกฤษสาหรับ
4 1
บุคลากรสาธารณสุข
4
โรคติดต่อและโรคไม่ติอต่อ 4 1
1
สุขศึกษาและพฤติกรรม
0 3
ศาสตร์
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
26 2
5
จิตวิทยาทางสาธารณสุข 26 1
7
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
2 2
ทักษะและเทคโนโลยีฯ
ภาษา การสื่อสารและ
43 4
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 55 1
5
ชีวิทยา 2
16 1
1
ปฏิบัติการชีวิทยา 2
15 1
2
เคมีอินทรีย์
0 0

4143613 วิธีการและกลยุทธ์ทางสุข
ศึกษาฯ
4143614 การวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพ
4144301 การพัฒนาอนามัยชุมชน
4144607

A

การกระจายระดับคะแนน
จานวนนักศึกษา
D
ลง สอบ
C + D F I W PD P NP S U
ทะเบียน ผ่าน
0 0 0 0 0 0

0

34

34

0 0 0 0 0 0

0

34

34

4 9 9 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

34

34

2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

90

90

1
3
2
7
1
4
1
3
3
7
1
7
1
7
8

0 0 0 0 0 0

0

90

90

0 0 0 0 0

0

81

81

5 3 1

1 0 0 0 0 0

0

81

80

1 8 0
4
0 4 1

3 0 0 0 0 0

0

82

82

0 0 0 0 0 0

0

82

81

2 4 0

1 0 0 0 0 0

0

81

81

7 7 3 3 1

0 0 0 0 0 0

0

81

80

7 9 6 4 0

0 0 0 0 0 0

0

38

38

4 1 1 0 0 2
8 6
5 1 2 0 0 1

1 0 0 0 0 0

0

156

154

2 0 0 0 0 0

0

81

80

1 1 1
1
3 0 1

0 0 0 0 0 0

0

114

113

0 0 0 0 0 0

0

114

113

1
1
1
7
4

3 1
3
3 2
6
1 0

0 0 0 0 0 0

0

114

101

0 0 0 0 0 0

0

114

112

1 0 0 0 0 0

0

114

114

2 2 4

2 0 0 0 0 0

0

115

111

3
2
1
4
1
7
13 7 9

8 6 0 0 0
1
4
1
4
1
4
2
6
3

2
7
4
0
5
0
ชีวเคมี
1
2
พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 19 2 3 1
5 1 3
ฟิสิกส์ในชีวิทยประจาวัน 10 1 2 1

6 2 0 0 0
1
5
1
4
1
0
3

1
5
1
9
2
0
1
6
2
0
4
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

VGE 101 ตามรอยพระยุพคลบาท

B

A

+

2
20 2
2

การกระจายระดับคะแนน
จานวนนักศึกษา
D
ลง สอบ
B C+ C + D F I W PD P NP S U
ทะเบียน ผ่าน
1 5 7
3 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 113 112
6 6

1.การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ภาค
ความผิด
การศึกษา
ปกติ
SMS103
วิทยาการ
2/60
มีนักศึกษาได้
ระบาด
F จานวน 14
คน
4141605

ชี ว ส ถิ ติ ท า ง
สาธารณสุข

2/60

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ
ตรวจสอบผลการ พื้นฐานด้านการ
เรียนจากระบบ
คิดวิเคราะห์และ
CMS สอบถาม
การคานวณยัง
อาจารย์ผู้สอนและ น้อย
นักศึกษา
ตรวจสอบผลการ พื้นฐานด้านการ
เรียนจากระบบ
คิดวิเคราะห์และ
CMS สอบถาม
การคานวณยัง
อาจารย์ผู้สอนและ น้อย
นักศึกษา

มีนักศึกษาได้
F จานวน 27
คน

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
รายวิชา
ไม่มี

มาตรการแก้ไข
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อ
ชี้แจงแผนดูแล
นักศึกษา
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เรื่องการปรับ
สัดส่วนคะแนนงาน
และการสอบ รวมถึง
การส่งงาน

ภาคการศึกษา
-

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน
การศึกษา/คาอธิบายรายวิชา
ไม่มี

มาตรการที่ดาเนินการ

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด
สาเหตุที่ไม่ได้สอน
/ภาคการศึกษา/
คาอธิบายรายวิชา

วิธีการแก้ไข

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสวิชา
4141605
4144606

ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ชีวสถิติสาธารณสุข
เศรษฐศาสตร์ทางสาธารณสุข

1/2560
1/2560
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ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
4.66
4.23
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รหัสวิชา
4142301
4143302
4143307
4142503
4142502
4142108
4144403
4144107
4143604
4143114
4144901
4142611
4144609
4143110
4143303
4143801
4144801
4143312
SBT340
SPH101
SPH202
SPH204
SPH207
SPH208
SPH301
SPH310
GE104
GE105
VGE107

ชื่อรายวิชา
การวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน
อนามัยชุมชน
การตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคทางสาธารณสุข
การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
หลักและวิธีการทางสุขศึกษา
การเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การจัดการสุขภาพในชุมชน
การวัดและประเมินผลทางสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข
วิจัยทางสาธารณสุข
เทคโนโลยีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
สารเสพติดและการป้องกัน
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
หลักการควบคุมโรค
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข
จุลชีววิทยาและปรสิตทางสาธารณสุข
หลักสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ชีวสถิติทางสาธารณสุข
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวติ ในประชาคมอาเซียน
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
ค่าเฉลี่ย

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ภาคการศึกษา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
แต่ละรายวิชาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในรายวิชา โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ และสอดแทรกเรื่อง
ประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
- ใช้การสอนหลายรูปแบบ ในภาพรวมสร้าง
ความตื่นตัวในการเรียนรู้ สร้าง
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
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1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
4.11
4.15
4.35
3.50
3.56
4.24
4.45
4.18
4.39
4.39
3.94
4.27
4.21
4.15
4.61
4.02
4.24
3.33
4.44
4.60
4.29
4.20
4.31
4.24
4.05
4.63
4.31
4.25
4.18
4.21

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
- กาหนดคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละชั้นปี
ให้เป็นแนวทางเดียว
- พัฒนาวิธีการวัดผลให้เหมาะสม
นักศึกษาบางคนปรับตัวไม่ทัน จึงต้องให้
ความดูแลทีเ่ พิ่มมากขึ้น

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- เน้นการเรียนรุด้ ้วยตนเอง โดยอาจารย์เป็น
ผู้จัดหาแนวทางการแสดงหาความรู้แก่
นักศึกษา
ทักษะทางปัญญา
รายวิชาส่วนใหญ่มีกิจกรรม ให้คิด วิเคราะห์
และวางแผนนาไปสู่การแก้ปญ
ั หา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
การเพิ่มทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่ม
และความรับผิดชอบ
ได้ผลไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาทางคนไม่ได้
แสดงบทบาทของตัวเองอย่างแท้จริง สมาชิก
บางคนมักไม่มาร่วมกิจกรรม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ - นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี แต่การสืบค้นข้อมูลและอ้างอิง
สารสนเทศ
ยังไม่เหมาะสม
- นักศึกษามีจุดอ่อนในเรื่องการนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

เตรียมกรณีศึกษา หรือสถานการณ์สมมุติที่
หลากหลาย
กาหนดระเบียบการทางานร่วมกันใน
กิจกรรมกลุ่ม และให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
ในการทางาน
-เน้นการสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลที่
เหมาะสมและการอ้างอิงให้ถูกต้อง
-เน้นให้ฝึกนาเสนอหน้าชั้นเรียน มากขึ้น
สร้างบรรยากาศการนาเสนอที่เหมาะสม ไม่
กดดัน เน้นการค้นคว้าตารา วารสาร
ภาษาอังกฤษ

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ 2 คน
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คน
8.1 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดาเนินการอบรม โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึง
แนวทางการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม ต่อจากนั้นได้มีการมอบหมายให้อาจารย์มีพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้คาปรึกษา
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การจัดทา มคอ.3-5 การวัดและประเมินผล และสอนร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่
8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่มี
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อาจารย์
บุคลากรสาย
ได้รับ
สนับสนุน
อบรมหลักสูตร “ทาผลงานอย่างไรให้เสร็จ
5
ได้ทราบกระบวนการการทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
เร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ ๓ (รุ่น ๒)”
ตาแหน่งทางวิชาการ
การประชุมวิชาการคณะพยาบาล
2
ได้ทราบแนวโน้ม การจัดการ การดูแล มนวัตกรรม
ศาสตร์ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี ๒๕๖๑
การบาบัดต่าง ๆ และการสร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านให้
เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0
เหมาะสมกับผู้สูงอายุในยุคที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่
Society สูงวัยสง่างามในสังคม ๔.๐
สังคมผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการ
12
1
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้กระบวนการรายงานประกัน
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA
Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ/
วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทาง
กายภาพบาบัด (Update in
Physical Therapy Management)
เรื่อง Physical Therapy and
Assistive
Technology for Elderly and
Disability

๒. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ TOR
๓. บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับ
การพัฒนาท้องถิ่น”

จานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสาย
สนับสนุน

2

-

12

1

12

1

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และคณะ ให้
สอดคล้องกับระบบมหาวิทยาลัย
ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและ
คนพิการในยุค ประเทศไทย ๔.๐
ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต บทบาทนัก
กายภาพบาบัดสาหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการ
กรณีศึกษาการดูแลผูส้ ูงอายุในไทย โรคที่เกิดใน
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ไม่ว่าจะเป็นโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ การ
เสื่อมของกระดูกและข้อต่อ
ความสามารถในการทากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น โรคทาง
ระบบประสาท
การเสื่อมถอยของการรับรู้และสมดุลร่างกาย โรคทาง
ระบบหายใจ เป็นต้น
ได้เข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ TOR
ได้เข้าใจบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับ
การพัฒนาท้องถิ่น”

หมายเหตุ: หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจาหลักสูตรให้นามานับรวม ในข้อนี้ด้วย

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
การออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตนั้น มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะทางวิชาการใน
ศาสตร์สุขภาพ รวมไปถึงผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยและตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมไปถึงกรอบมาตรฐานคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต และในส่วนของการออกแบบสาระรายวิชา มีเป้าหมาย คือ ออกแบบสาระ
รายวิชาให้สอดคล้องกับ ความทันสมัย ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รวมไปถึงให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเป้าหมายของกระบวนการมีดังนี้
1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนดและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและรับทราบโดย สกอ.
จานวน 1 หลักสูตร
2. ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่ปรับปรุงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80
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3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
4. จานวนรายวิชาที่มีการสอนโดยการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 2
รายวิชา
5. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กาหนด ร้อยละ 100.0
 ระบบและกลไกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้

1. วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการออกแบบหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานออกแบบหลักสูตรและกากับติดตามงาน
3. คณะกรรมการดาเนินงานออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
4. วิพากษ์หลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
6. จัดทารายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรให้แก่คณะกรรมการวิชาการคณะ และส่งต่อให้กับสานักวิชาการและงานทะเบียน
7. สานักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
8. สภามหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการวิพากษ์ให้แก่สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และดาเนินการส่ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
9. คณะกรรมการดาเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้งผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อกรรมการบริหารหลักสูตร
 การดาเนินการตามระบบ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดประชุมวางแผนออกแบบหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานออกแบบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินการออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เป็ น ไปด้วยความเรีย บร้อ ยและมีป ระสิท ธิภาพ (เอกสารแนบคาสั่งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ที่
2233/2557) โดยที่
2.1 การออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต
2.2 การออกแบบสาระรายวิชา คณะกรรมการคานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งคาอธิบายรายวิชาที่ออกแบบนั้นจะต้ องมีความ
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เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต เนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียนและทันสมัย พร้อมกับจัดทาร่าง
แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
3. ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์ หลักสูตร จานวน 15 คน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข และ
ดร.อารี บุตรสอน (เอกสารแนบรายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ.2557)
4. คณะกรรมการดาเนินงานออกแบบหลักสูตรได้นาข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์มาแก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอ
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะแล้วนาเสนอหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะไปยังสานักส่ งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
5. ด าเนิ นการตามระบบกลไกของสานั กส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนโดยผ่ านความเห็น ชอบจากสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย โดยที่
5.1 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 (เอกสารแนบ มคอ.2)
5.2 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (เอกสารแนบ มคอ.2)
6. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรอง
หลักสูตรและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559
7. หลังจาก สกอ. ให้ความเห็น ชอบ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนแจ้งต่อคณะกรรมการด าเนินงานออกแบบ
หลักสูตรในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 และคณะกรรมการดาเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้งผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้
ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
 เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ (ตอบตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. แบบสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
4. รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และรายงานการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
5. มคอ.3 และ มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา
 ผลการประเมินกระบวนการ
- ผลการประเมินกระบวนการโดยแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ได้ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76
- ผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ควรมีการจัดตั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แต่เนื้อหาหลักสูตรควรมี
การพัฒนาขึ้น เพิ่มวิชาที่มีความจาเป็นต้องนาไปใช้ผสมผสานกัน เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ยา โรคติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น
- ผลการประเมินกระบวนการโดยรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินใน
ส่วนของหลักสูตรและสาระรายวิชา เช่น อยากให้มีการฝึกประเมิน ตรวจร่างกายและบาบัดโรคเบื้องต้นเพิ่มขึ้น , เพิ่มการฝึกตรวจ
ร่างกาย การบาบัดโรค และให้มีกรณีศึกษาผู้ป่วยทีม่ หี ลากหลายเช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม มีอุปกรณ์สาหรับการตรวจร่างกายทีม่ ีจริง
ในการดาเนินงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อนักศึกษา
- ผลการประเมินกระบวนการโดยรายงานการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา และรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบว่า มีนักศึกษาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 126 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยผ่านการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 92.06 และไม่ผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 โดย
นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีมติให้นักศึกษากลับไปทบทวนและ
กลับมาทวนสอบใหม่อีกครั้ง
 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
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ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการดาเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้งผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้ที่
ประชุมรับทราบ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการดาเนินงาน โดยจากการประเมินในฝึกประสบการณ์สาธารณสุข
ศาสตร์ในรูปแบบสหกิจศึกษาและจากการประเมินของผู้เรียนผ่านระบบ CMS ของอาจารย์ พบปัญหาและมีข้อเสนอแนะ คือ
- นักศึกษาขาดทักษะในเรื่องของการตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาล ดังนั้นข้อเสนอแนะคือ
หลักสูตรควรมีการจัดทาห้องหรือพัฒนาห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่มีอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ทาให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติงานใน
ด้านนี้เพิ่มเติมและเพียงพอต่อจานวนของนักศึกษา
- นักศึกษามีความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องของการประเมินสุขภาพชุมชน แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ฝึกสหกิจศึกษาได้ ดังนั้นข้อเสนอแนะคือ หลักสูตรจะต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพชุมชน
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีการลงฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง โดยอาจจะเริ่มต้นจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อทาให้
นักศึกษาได้เกิดการลงมือปฏิบัติและเกิดทักษะที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานการประเมินสุขภาพชุมชนต่อไปได้
- เนื้อหาในบางรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนในปีการศึกษา 2559 มีความซ้าซ้อนกัน
ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จึงได้ดาเนินการเน้นย้าในการออกแบบกิจกรรม
การสอนในแต่ละรายวิชาให้เป็นการเรียนแบบ Problem Based Learning และ Student center เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และความสามารถของนักศึกษาก่อนที่ก่อนที่จะจบไปเป็นบัณฑิตต่อไป โดยหลักสูตรได้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะและปัญหาที่
พบ ดังนี้
1. มีการจัดทาห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่มีอุปกรณ์ และมีการจัดซื้ ออุปกรณ์ในการเรียนที่ทาให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติจริงเพิ่มมากขึ้น
2. มีการจัดกิจกรรมการประเมินสุขภาพชุมชน โดยบูรณาการกับรายวิชาการจัดการสาธารณสุขชุมชนและรายวิชา
วิทยาการระบาด ที่มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงไปศึกษาสถานการณ์และประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน โดยหลัก สูตรประสาน
ขอความร่วมมือกับเทศบาลพระอินทราชาและชุมชนวัดธรรมนาวา ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นแหล่งในการลงฝึกกิจกรรมการประเมินสุขภาพชุมชน
3. มีการวางแผนการจัดทาโครงการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะในการดาเนินงานร่วมกับชุมชนและทักษะใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ก่อนที่นักศึกษาจะลงไปฝึกปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยช่วงของการดาเนิน
โครงการ หลักสูตรได้กาหนดไว้ว่าจะดาเนินการในวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2561
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับข้อเสนอแนะของนักศึกษา เกี่ยวกับรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน และจะนามา
พิจารณาเมื่อถึงวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2562
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
เพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของประเทศ
รวมไปเพื่อปรับปรุงให้สาระรายวิชามีความครอบคลุมและเป็นไปตามขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
 ระบบและกลไก
หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต เป็ น หลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในปี
พ.ศ. 2558 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้แนวโน้มโครงสร้างประชากรในอนาคตเปลี่ยนไปด้ วยส่งผล
ต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน ที่ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของประเทศทาให้การจัดบริการ
สาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และที่สาคัญได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2556 ดั งนั้ น หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต จึ งได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รในปี พ.ศ. 2562 เพื่ อ ให้ ทั น สมั ย ตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ ซึ่งได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพื่อให้มีสาระรายวิชาและเนื้อหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
3. ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของคณะ
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4. นาเสนอรูปเล่มการดาเนินปรับปรุงหลักสูตรแก่คณะกรรมการวิชาคณะ และส่งต่อให้กับสานักวิชาการและงานทะเบียน
5. สานักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
6. สภามหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรให้แก่สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และ
ดาเนินการส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
7. คณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรแจ้งผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ให้รับทราบ
 การดาเนินการตามระบบ
1. คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รจัด ประชุม เพื่ อ วางแผนปรับ ปรุงหลั ก สู ต ร และแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานปรับ ปรุงหลักสูต ร เพื่ อให้การด าเนินการปรับ ปรุงหลั กสูตรสาธารณสุขศาสตรบั ณ ฑิ ตเป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมกากับการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ประเมินผลกระบวนการ
ดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อกากับและควบคุมดูแลให้การปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการลุล่วงไปด้วยดี
2. คณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของคณะ โดยนาผล
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม (รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ผลการประเมินจากนักศึกษา และผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) ข้อมูลจากองค์กรวิชาชีพ (พรบ.วิชาชีพ) และความต้องการของงานด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน มา
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ
3. คณะกรรมการด าเนิ น งานปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร น าเสนอรูป เล่ ม การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รต่ อ คณะกรรมการวิชาการคณะ
เพื่อพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข
4. นาเสนอหลักสูตรที่ผ่านกรรมการวิชาการคณะไปยังสานักวิชาการและงานทะเบียน โดยดาเนินการตามระบบว่าด้วยเรื่อง
การพั ฒ นาหรือปรับปรุงหลัก สูตร เช่น ส่งตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม คุณ วุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสู ตร และ
ตรวจสอบภาษา แล้วแจ้งผลกลับไปยังหลักสูตรเพื่อดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
5. สานักวิชาการและงานทะเบียนพิจารณานาหลักสูตรเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ และคณะกรรมการดาเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร
6. สานักวิชาการและงานทะเบียนนาหลักสูตรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร
7. สานักวิชาการส่งหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณารั บรองหลักสูตร และส่งผลการ
พิจารณากลับมายังสานักวิชาการและงานทะเบียน คณะ และหลักสูตร ตามลาดับ
8. คณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัตจิ าก สกอ. และ
แจ้งผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ และคณะกรรมการควบคุมกากับการดาเนินงานปรับปรุง
หลักสูตร แจ้งผลการประเมินกระบวนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการดาเนินงานในครั้งต่อไป รวมทั้งจัดทาเป็นคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงของหลักสูตร
โดยในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มี
ดาเนิน การตามระบบ โดยมี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลัก สูตร (คาสั่ งมหาวิทยาลัยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใบพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ 2213/2557 : มคอ.2) ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2558 ให้มีความทันสมัยเพิ่มเติมขึ้นจากหลักสูตร พ.ศ.2555 ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ปรับปรุง
สิ่งที่ปรับปรุงและเหตุผลของการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือคาอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
1.1 หลักสถิติ
ปรับปรุงจากรายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเบื้อ งต้น โดยมีการ
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับวิชาชีพและการ
นาไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาให้มากขึ้น
1.2 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ
ปรับปรุงจากรายวิชาระบบสุขภาพนานาชาติ โดยมีการปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับวิชาชีพและการนาไปใช้
ประโยชน์ของนักศึกษาให้มากขึ้น
1.3 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข
ปรับปรุงจากรายวิชาเภสัชวิทยา โดยมีการปรับปรุงชื่อรายวิชาให้มี
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1.4 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย

การเพิ่มรายวิชาให้หลักสูตร
2.1 การตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคเบื้องต้น
2.2 หลักการควบคุมโรค
2.3 วิทยาการระบาด
2.4 ชีวสถิติสาธารณสุข
2.5 ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางสาธารณสุข
2.6 ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสุขภาพ

การปรับเปลี่ยนชั่วโมงการสอนในรายวิชา
3.1 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.2 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.3 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน

3.4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ความสอดคล้องกับวิชาชีพ
ปรับ ปรุงจากรายวิชาหลักการปฐมพยาบาล โดยมี การปรับ ปรุง
รายวิชาให้มี ความสอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะมีโรค
หรื อ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ มี ผ ลทางสุ ข ภาพที่ แ ปลกใหม่ เกิ ด ขึ้ น มาก
ที่นักศึกษาควรจะต้องได้เรียนรู้
เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ที่มีการเน้นย้า
การใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาสากล และให้ นักศึกษาสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC
เพิ่ ม รายวิ ชาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี แ ละ
ระบบสารสนเทศที่ ก้ า วหน้ า ในทุ ก ๆปี โดยเน้ น ย้ าในส่ ว นของ
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่นักศึกษาจะได้ใช้ป ระโยชน์ใน
งานทางด้านสาธารณสุข
ปรับ ปรุงจากรายวิชาสุข ภาพกั บ สิ่ งแวดล้ อม โดยมี การปรับ ลด
ชั่วโมงการสอนในส่วนของการปฏิบัติลดลง และเพิ่มในส่วนของ
การบรรยาย เนื่ อ งจากมี เนื้ อ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จจุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมากที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้
ปรับปรุงจากรายวิชามลพิษกับสุขภาพ โดยมีการเพิ่มชั่วโมงในส่วน
ของการบรรยาย เนื่องจากมีเนื้อหาด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ในปั จ จุ บั น ที่ เปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต ค่ อ นข้ างมากที่
นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้
ปรับ ปรุงรายวิชาการจัดการสุขภาพในชุมชน โดยมีการปรับลด
ชั่วโมงการบรรยายลดลง และเพิ่มชั่วโมงการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากต้องการให้รายวิชานี้มีการเน้นย้าการเรียนการสอนแบบ
problem based learning และเน้ น ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ให้ กั บ
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ปรับปรุงรายวิชาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน โดยมีการเพิ่มชั่วโมง
การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการให้รายวิชานี้มีการเน้นย้า
การเรี ย นการสอนแบบ problem based learning และเน้ น
ทักษะในการปฏิบัติให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

 เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ (ตอบตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
1. แบบสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา
2. รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
3. รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
 ผลการประเมินกระบวนการ
คณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรแจ้งผลการประเมินกระบวนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ที่ประชุม
รับทราบ โดยผลการประเมินกระบวนการมีดังนี้
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- ผลการส ารวจความพึ งพอใจต่ อ หลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.26
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70
- ผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ในปีการศึกษา 2559 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50)
- ผลการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นจาก 135 หน่วยกิต เป็น
140 หน่วยกิต โดยมีการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี
การเพิ่มรายวิชาในกลุ่มบังคับ ได้แก่ การตรวจ ประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น อีกทั้งยังมีรายวิชาต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา เช่น หลักสถิติ หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ และเพิ่มรายวิชาที่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางสาธารณสุข,
ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสุขภาพ
ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนินงานได้นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจ มคอ.7 และการประเมินของนักศึกษา มาหาแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการดาเนินงานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังวางแผนการจัดทาคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2562 ต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1
มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
5.1-2
สมอ.08 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5.1-3
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ที่
2233/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557)
5.1-4
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19
พฤศจิกายน 2557
5.1-5
มคอ. 3 ประจาปีการศึกษา 2560
5.1-6
มคอ. 5 ประจาปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

เป้าหมาย 2560
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย
1. มีผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาของหลักสูตร
2. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
 ระบบและกลไกแนวคิด ในการกากับ ติดตามและปรับปรุง
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การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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อธิบายระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการวางระบบผู้สอน
1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตามเล่ม (มคอ.2) ที่รับการรับรองจาก สกอ. (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ. 2) ต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดข้อมูลในระบบ CMS ก่อนเปิดภาค
การศึกษาถัดไป
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะดาเนินการจัดผู้สอนและจัดตารางสอน
4. จัดหาผูส้ อนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา
7. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผสู้ อนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้สานักส่งเสริมวิชาการพิจารณา
8. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผูส้ อน เวลาการสอน เวลาการสอบ
อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน
9. ผู้สอนจัดทา (มคอ.3) และ (มคอ.4)
กระบวนการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในระบบ CMS
โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ
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3. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน ( มคอ.3) และ (มคอ.4)
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน การทางาน การ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางาน
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
7. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา
8. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และ การทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินงานภาคสนาม (มคอ.6)
10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา(มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินงานภาคสนาม (มคอ.4)
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ
 การดาเนินงานตามกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการดาเนินการตามกระบวนการดังนี้
แนวทางการกาหนดผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1. หลักสูตรมีเกณฑ์การพิจารณาแผนการเรียนส่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตามเล่ม (มคอ. 2) ที่รับการรับรองจาก สกอ. (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยมีรายละเอียดรายแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ตามเอกสาร แนบ (เอกสารแนบแผนการเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2)
กรณีรายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาพื้นฐาน
1. กรณีวิชาพื้นฐานในหลักสูตรเจ้าของรหัสวิชาเป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน โดยหลักสูตรส่งรายวิชาให้อาจารย์เจ้าของ
วิชา โดยส่งเนื้อหารายวิชา Curriculum mapping ให้อาจารย์เจ้าของวิชา
2. ติ ด ตามผลการส่ ง (มคอ.3, 5) การจั ด การเรี ย นการสอน ติ ด ตามคะแนนสอบกลางภาค คะแนนเก็ บ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร หากพบว่านักศึกษาได้ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ จะได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบและจัด
เพื่อนนักศึกษาช่วยติวหรือติดตามการส่งงาน
3. อาจารย์ส่งผลการเรียน ติดตามการเรียน การส่ง (มคอ.5)
กรณีวิชาเฉพาะของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1. ให้กรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาผู้สอน ซึ่งการพิจารณาผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้
และความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (โดยคานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์การทางาน และผลงานวิชาการของผู้สอน)
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1.1 นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชาในหนึ่งภาคเรียน
1.2 โดยกาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนมีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน หรือพิจารณาจากผลงาน ประสบการณ์และ
คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สอน
1.3 หากในรายวิชาเดียวกันมีจานวนผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ผู้สอนจะต้องใช้ (มคอ.3) เดียวกันและมี
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมือนกัน
1.4 รายวิชาที่ไม่มีคุณวุฒิด้านนั้นโดยตรง เช่น วิชาสัมมนา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ พิจารณาเลือก
จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความชานาญที่เหมาะสม
2. กรณีมีการจ้างอาจารย์พิเศษ กรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์พิเศษตามคุณสมบัติข้างต้น เสนอชื่อ
อาจารย์พิเศษและคุณวุฒิเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจะขอจ้างอาจารย์พิเศษนี้จะใช้ในกรณี
ทีร่ ายวิชานั้นไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิตรงหรือมีประสบการณ์ที่สามารถสอนได้ หลักสูตรจะจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ที่ตรง
ตามเนื้อหารายวิชาที่แท้จริง โดยอาจารย์พิเศษจะรับผิดชอบในรายวิชานั้นได้ ร้อยละ 50
รายวิชาปฏิบัต/ิ ภาคสนาม
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กรณีวิชาปฏิบัติ/ภาคสนามของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ให้กรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาผู้สอน โดยมี
ข้อกาหนดดังนี้
1. พิ จารณาเลื อกอาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุฒิ ต รงรายวิชา มี ค วามรู้ค วามชานาญ และเคยปฏิ บั ติ ต ามรายวิชาวิ ชาปฏิ บั ติ /
ภาคสนามนั้นๆ มาก่อน
2. วิชาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา พิจารณาเลือกอาจารย์ที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ
หากมีอาจารย์ที่ไม่เคยผ่านการอบรม ให้รับผิดชอบพื้นที่คู่กับอาจารย์ที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษาและมีประสบการณ์การนิเทศงาน
รายวิชาวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรมีแนวทางในการให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ โดยมีหลักเกณฑ์คือ เป็นหัวข้อที่สอดคล้องกับศาสตร์ เป็นประโยชน์กับ
องค์กรและสาธารณะและผ่านการจัดสัมมนาหัวข้อในรายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรมีการจัดสัมมนาหัวข้อและประเด็นทางสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อกากับให้หัวข้อตรงตามศาสตร์ และให้นักศึกษา
นาเสนอหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ
2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์เพื่อแบ่งหัวข้อและการทาร่างโครงร่างวิจัย โดยอาจารย์ 1 คน รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาไม่เกิน
3 เรื่อง โดยพิจารณาจากความรู้ และความสนใจของนักศึกษา
3. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เพียงพอในภาคเรียนนั้นๆ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม
4. หลักสูตรส่งเรื่องถึงคณะเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิจัย เพื่อให้คาแนะนาในการจัดทาโครงร่างวิจัยและดาเนินการทา
วิจัย
5. หลักสูตรจัดให้มีการสอบโครงร่างวิจัย ก่อนดาเนินการทาวิจัย
6. หลักสูตรจัดให้มีการสอบป้องกันวิจัย ต่อจากนั้นจัดทาเล่ม โดยควบคุมการจัดรูปแบบวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมจัดสรรรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 เดือน
2. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
2.1 หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร
2.2 สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) ดาเนินการจัดตารางสอนและห้องเรียนให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของจานวนนักศึกษาและลักษณะของวิชา ตามเอกสารแนบ (ตารางสอนประจาภาคการศึกษา)
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ ผู้ ส อนส่ ง รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) และรายละเอี ย ดประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4)
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ
2. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน และกระบวนการสอนให้เป็นตามที่ระบุใน (มคอ.3) และ
(มคอ.4)
3. คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรได้ป ระเมิน กระบวนกาหนดผู้สอน โดยน าผลที่ อาจารย์ผู้สอนประเมิน ความพึ งพอใจ
กระบวนการกาหนดผู้สอน ในประเด็น ตรงตามสาขาและความถนัด ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ
ในระดับดี และดีมาก
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
นาผลการประเมินผู้สอนไปใช้พิจารณาการคัดเลือกผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีข้อรายละเอียดดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาและนาผลการประเมินของนักศึกษามาเขียนใน (มคอ.5) และ
รายงานผลการดาเนินงานภาคสนาม (มคอ.6)
2. อาจารย์ผู้ สอนส่ งรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนิน งานภาคสนาม (มคอ.6)
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ
3. กรรมการประจาหลักสูตรนาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมาพิจารณาคัดเลือกผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไป
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
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หลักสูตรได้อาจารย์ผู้สอนที่มีความถนัดและความเชี่ยวชาญ ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการสอน ทาให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีอาจารย์ผู้สอนที่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี ค่าเฉลี่ยที่ 4.21
 แนวปฏิบัติที่ดี
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
 เป้าหมายของระบบ
1. หลักสูตรกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตาม มคอ.2
2. การส่งมคอ.3 ในทุกรายวิชาเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ร้อยละ 100
ระบบและกลไกแนวคิด ในการกากับ ติดตามและ ปรับปรุง
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และส่งผ่าน
ระบบจัดการชั้นเรียน (Classroom Management System; CMS)
2. ประธานหลักสูตรทาการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS
3. คณะยืนยัน มคอ.3 และ มคอ.4
4. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4
 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. หลั ก สู ต รแจ้ งก าหนดการส่ ง มคอ. 3 และ มคอ.4 และมอบหมายให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดย
กาหนดให้แผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของแต่ละรายวิชาที่กาหนดไว้ใน (มคอ.2) โดย
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จะต้องสอดแทรกการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพ (Productive Learning) และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในกรณีที่รายวิชามีผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ชุดเดียวกัน
2. หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS เรียบร้อยแล้ว ประธานหลักสูตรทาการตรวจสอบ มคอ.3
และ มคอ.4 จากระบบ CMS ในกรณี ที่ ต้ อ งการให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนแก้ ไข จะแจ้ งให้ แ ก้ ไขให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่ไม่ต้องแก้ไข ประธานหลักสูตรจะยืนยัน มคอ.3 และมคอ.4 ผ่านระบบ CMS
3. เมื่อหลักสูตรยืนยันการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นคณะจะทาการยืนยันใน
ลาดับต่อไป
4. หลักสูตรกากับให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
เครื่องมือการประเมินกระบวนการ
1. ระบบจัดการชั้นเรียน (Classroom Management System; CMS)
2. มคอ.3 หรือ มคอ.4
ผลการประเมิน
1. อาจารย์ผสู้ อนทุกคนส่ง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. อาจารย์ผสู้ อนทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.2
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากปีการศึกษา 2559 ในการ upload file มคอ.แล้วระบบล่มในช่วงที่ใกล้ถึงเวลาส่งวันสุดท้าย ทางหลักสูตรจึงดาเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยให้อาจารย์ส่ง มคอ. ก่อนถึงกาหนดส่งอย่างน้อย 1 สัปดาห์
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
อาจารย์ไม่มีปัญาในระบบล่มในช่วงการ upload file มคอ.
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 แนวปฏิบัติที่ดี
การจัดการเรียนการสอนโดยการเตรียมความพร้อมทางการเรียนทางการเรียนแก่นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีอาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน การทางาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินเมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลป
และวัฒนธรรม
 เป้าหมายของระบบ
1.นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษา และสามารถนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้สอนได้
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการในทุกๆ ด้าน
2. จานวนรายวิชาที่ มี การสอนโดยบู รณาการกับ การวิ จัย การบริก ารวิชาการทางสั งคม และการท านุ บ ารุงศิ ลปะและ
วัฒนธรรม อย่างน้อย 2 รายวิชา
3. ร้อยละความสาเร็จของการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ระบบและกลไก
1. หลักสูตรประชุม ชี้แจงและกาหนดเป้าหมายรายวิชาที่มีการบูรณาการ
2. ประชุมวางแผนจัดทารายละเอียดโครงการที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน (มคอ.3) และ (มคอ.4)
4. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา
5. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
 การดาเนินการตามระบบ
ในปี การศึกษา 2560 หลัก สูตรมี การด าเนิ น การจั ดการเรีย นการสอนในระดับ ปริญ ญาตรีที่ มีการบู รณาการกับ การวิจั ย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ คือ
1. มหาวิทยาลัย/คณะ ประชุมชี้แจงกรอบวงเงินงบประมาณและกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะ จากนั้น
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนปฏิบัติราชการประจาปี จัดทารายละเอียดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจต่างๆ เพื่อขออนุมัติแผนงานโครงการ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และสรุปประเมินผล รายงานผลโครงการ สรุปองค์ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา บูรณาการ
การเรียนการสอน จากนั้นประเมินความสาเร็จโครงการ เช่น ตัวชี้วัด การนาไปใช้ประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้บูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน
ในรายวิชา ดังนี้
1) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
1.1 รายวิชาอนามัยชุมชน : อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
ในภาคการศึกษา 1/2560 ได้นารายวิชาอนามัยชุมชนมาบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่มีการจัดโครงการ
ศึกษาชุมชน ซึ่งเป็นการกิจกรรมให้นักศึกษาลงไปศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น รวมไปถึงศึกษาวิถีชีวิตองคนชุมชน สังคมค่านิยม
ความเชื่ อ และวัฒ นธรรมของชุม ชนชาวมอญ ณ บ้ านศาลาแดง ต าบลเชี ย งรากน้ อ ย อ าเภอสามโคก จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ในเดื อ น
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พฤศจิกายน 2560 และหลังจากที่จัดโครงการเสร็จ ได้มีการให้นักศึกษากลับมาสรุปผลการศึกษาชุมชนในชั่วโมงการสอนในรายวิชา
อนามัยชุมชน
1.2 รายวิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ : อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ และอาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
ในภาคการศึกษา 1/2560 ได้นารายวิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มาบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชามีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทาสื่อประชาสัมพั นธ์โครงการทาบุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นของคณะ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของคณะและนักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดย
ตัวอย่างโครงการที่อาจารย์มีการมอบหมายให้นักศึกษามีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้าดา
หัวเทศกาลสงกรานต์ ค ณะสาธารณสุข ศาสตร์ ณ บริเวณด้ านล่ างอาคาร 80 ปี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดาเนินเมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
2) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม ได้แก่
a. รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคทางสาธารณสุข : อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
b. รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคเบื้องต้น : อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
c. รายวิชาหลักการปฐมพยาบาล : อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นาตยา ดวงประทุม และอาจารย์ศศิธร ตันติเอก
ในรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา อาจารย์ผู้สอนร่วมกับหลักสูตรได้มีการจัดบริการวิชาการในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โดยมีการนานักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว เข้าร่วมบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ด้วย โดยตัวอย่างโครงการบริการวิชาการของ
รายวิชานี้ ได้แก่
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อส
ม.) หมู่ 8 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดาเนินเมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยนักศึกษาทา
หน้าที่ในการเป็น Co-facilitator เป็นผู้ให้ความรู้และช่วยสาธิตท่าทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ร่วมกับอาจารย์
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกร ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ดาเนินเมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โดยนักศึกษาได้นาความรู้เกี่ยวกับการเจาะเลือดปลายนิ้ว มา
ใช้ในการเจาะเลือดปลายนิ้วมือเพื่อตรวจหาสารเคมีในเลือดของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแลและ
สังเกตการณ์ร่วมด้วย
3) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั ในชั้นเรียน ได้แก่
a. รายวิชาวิจัยทางสาธารณสุข : อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้
รายวิชาวิจัยทางสาธารณสุขมีการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย โดยดาเนินการให้นักศึกษาปฏิบัติการวิจัยจริง
ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ จานวน 42 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาได้มีผลผลิตเป็นผลงานวิจัยที่ออกมาจริง และนาการวิจัยมาเป็นประเด็น
ที่สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ คือ นักศึกษามีทักษะที่ดีในการทาวิจัย และผลงานวิจัยของ
นักศึกษาสามารถนาไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 หรือ ฐาน 2 หรือ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้ในรายวิชา ดังนี้
3.2 รายวิชาการวัดและการประเมินผลทางสาธารณสุข : อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
รายวิชาการวัดและการประเมินผลทางสาธารณสุข มีการการบูรณาการการเรียนการสอนกับ การวิจัย โดยอาจารย์ผู้สอนมี
การสอนในหัวข้อการสร้างและประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้กับนักศึกษา และมีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทาเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งนักศึกษาจะนาเครื่องมือที่สร้างจากรายวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาวิจัยทางสาธารณสุขที่อาจารย์ผู้สอน
มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติการวิจัยจริงในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
 เครื่องมือในการประเมินกระบวนการ
1. แบบสอบถามความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
2. รายงานสรุปการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา
3. รายงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐานต่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทั้งหมด
 ผลการประเมินกระบวนการ
1. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน 4.21
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2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ร้อยละ 95.45
3. ร้อยละของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐานต่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาทั้งหมด
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
5.2-1
ขั้นตอนการกาหนดผู้สอน
5.2-2
รายงานการประชุมอาจารย์ เพื่อกาหนดผูส้ อนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560
5.2-3
สรุปจานวนชั่วโมงสอนของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2/2560
5.2-4
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560
5.2-5
คาสั่ง ให้อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิหน้าที่สอน ส่งรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-7 +
กาหนดการส่งรายงาน มคอ.3-7
5.2-6
คาสั่ง ให้อาจารย์ผู้ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั
5.2-7
รายงานการประชุมอาจารย์ จัดโครงการสัมมนาการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
5.2-8
รายงานการประชุมอาจารย์ การนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา
5.2-9
บันทึกการส่ง มคอ.3, 4 , 5, 6
5.2-10
มคอ.5 รายวิชาวิจัยทางสาธารณสุข
5.2-11
รายงานสรุปผลการส่งเกรดของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1/2560 และ 2/2560
5.2-12
สรุปผลโครงการการศึกษาดูงานการประชุมวิชาการของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.2-13
สรุปผลโครงการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

เป้าหมาย 2560
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต มีระบบและกลไกในการประเมินผู้ เรียน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 3 ประเด็น
ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และการกากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานในการประเมิน ผู้เรีย นเป็น ไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ มีการพั ฒ นาอย่ างต่อเนื่อ ง และเพื่ อเป็ น การสร้างแนวปฏิ บัติ ที่ดีใน
กระบวนการประเมินผู้เรียน นอกจากนี้การวางระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปสู่การ
พัฒ นากระบวนการดาเนินงาน เพื่ อให้ หลักสูตรสามารถผลิตบั ณ ฑิตที่ มีคุณ ภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกของการประเมินผู้เรียน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็น
รูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่องของการตัดเกรดและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เพื่อกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ส่งตรงตาม
เวลาที่กาหนด
 ระบบและกลไก
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินตามรูปเล่ม มคอ.2 ที่ได้รับ
การรับรองจากสกอ. และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 เมื่อเปิดภาค
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอนและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านที่กาหนดไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
(Curriculum mapping) จากนั้น อาจารย์ผู้ สอนจะส่งผลการเรีย นและมคอ.5 หรือมคอ. 6 ให้ ประธานหลักสู ตรและผู้รับ ผิด ชอบ
หลักสูตร เมื่อจบปีการศึกษาทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3 มคอ.4 เชื่อมโยงกับ มคอ.5 และ มคอ.6 ต่อมาคณะกรรมการประจา
หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ และคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรนามคอ.7 ของปีที่แล้ว ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 และ มคอ.6 มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดทารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะ
รับทราบ และมีการประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรียนว่ากระบวนการดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร และนาข้อบกพร่องมาทาการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการดาเนินงานและจัดทาเป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวางแผนในภาคการศึกษาถัดไป
 การดาเนินการตามระบบ
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน
ตามรูปเล่ม มคอ.2 ที่ได้รับการรับรองจากสกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) และมอบหมายให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 (5.3-1)
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต เพื่อให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชานาเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์
ในการประเมินผลที่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา,
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ (Curriculum mapping) ของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่า 1 คนและสอนมากกว่า
1 ห้องเรียน ให้อาจารย์ที่สอนร่วมกันพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (5.3-2)
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3) กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยถ้าหากวิธีการ เครื่องมือหรือเกณฑ์ที่ใ ช้ในการประเมินรายวิชาใดไม่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ให้ผู้สอน
นากลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะภายใน 1 สัปดาห์และนากลับมานาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่ งในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชามี
ความสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2
4) อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด การเรีย นการสอนแต่ ล ะรายวิ ชาตามที่ ระบุ ไว้ใน มคอ.3 และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข อง
นักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ หลังจากประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้วผู้สอนจะต้องรวบรวม
คะแนนและผลการเรียนของนักศึกษา พิมพ์สาเนาผลการเรียนส่งให้กับประธานหลักสูตร หลังจากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนนตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา ตรวจประเมินผลการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะรับรองผลการเรียนและ
ส่งผลการเรียนให้กับทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผลต่อไป (5.3-3)
5) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะดาเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และรายงานผลการ
ประเมินลงในมคอ.5 หรือมคอ. 6 ให้ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3 มคอ.4 เชื่อมโยง
กับ มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุงใน
รายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ใน
ภาคการศึกษาอื่นๆ ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2560 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 15 รายวิชา และคณะกรรมการประจาหลักสูตรนา
มคอ.7 ของครั้งที่แล้ว ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 และ มคอ.6 มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561
7) คณะกรรมการประจาหลักสูตรทาการสรุปผลการประเมินผู้เรียนทั้ง 3 ด้านที่กล่าวไป รายงานผลการประเมิน
ผู้เรียนให้คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และจะมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรียนว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร ถ้าหากพบว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องให้ทาการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการดาเนินงานและจัดทา
เป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวางแผนในภาคการศึกษาถัดไป (5.3-4)
 เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ (ตอบตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
- รายงานตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านใน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ. 6 และ มคอ.7
- รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
- รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ส่งตรง
ตามเวลาที่กาหนด
 ผลการประเมินกระบวนการ
ผู้สอนจัดทามคอ.3 มคอ.4 และทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 หรือ มคอ. 6) รวบรวมรายงาน
ทั้ งหมดส่งให้ กั บ คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต รตามระยะเวลาที่ ก าหนด (5.3-5) ผลการประเมิ น การเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้ านในมคอ.5
ตัวอย่างเช่น รายวิชา 4143110 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข (Communication and Public Relations in
Public Health) โดยมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
ผลการเรียนรู้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
- ปฏิ บั ติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ค่ า
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
- รั ก ษาวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา

วิธีการสอนที่กาหนดในรายละเอียด ประสิทธิผล
รายวิชา
มี
ไม่มี
1. เช็คชื่อก่อนเข้าชั้นเรียน ทุกครั้ง
2. ก าหนดวั น เวลาการส่ งงานที่
ชัดเจน
3. เช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
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ปัญหาของการใช้วิธีการสอน พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
-นักศึกษาส่งงานช้ากว่าที่กาหนด
ควรแต่งตั้งนักศึกษาเพื่อรับผิดชอบ
รวบรวมงานที่ได้รับมอบหมายและนาส่ง
อาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

วิธีการสอนที่กาหนดในรายละเอียด ประสิทธิผล
รายวิชา
มี
ไม่มี
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง หลักสูตร
งาน และสังคม

- เคารพกฎ ระเบี ยบและ
ข้ อ บั งคั บ ต่ า งๆ ขององค์ ก รและ
สังคม
3.2 ความรู้
- มี ความรู้ และเข้ าใจศาสตร์ 1. การสอนแบบบรรยาย

พื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้ องกั บองค์ ความรู้ 2. อภิปรายกลุ่ม


ทางด้ านสาธารณสุ ข/วิ ชาชี พ และ 3. การตั้งโจทย์ให้นักศึกษาค้นคว้า
สาขาที่เกี่ยวข้อง
หาความรูเ้ พิ่มเติม
- มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ าใจ
กระบวนการวิ จั ย ในชุ ม ชนและ
วิ ท ย าก ารที่ ทั น ส มั ย ต่ อก าร
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
3.3 ทักษะทางปัญญา
- วางแผนพั ฒนาสุ ขภาพเป็ น 1. ค้ น คว้ า รายงานและวิ เคราะห์ 
องค์ รวมอย่ างบู รณาการและต่ อเนื่ อง
เนื้อหา
และปฏิ บั ติ งานสาธารณสุ ขทั่ วไปและ 2. อภิปรายกลุ่ม

เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 3. ตอบปั ญหาและการแสดงความ
เน้ นการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนและการ
คิ ดเห็ นในชั้ นเรี ยนทั้ งรายบุ คคล 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และกลุ่ม
- ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกั นโรค
ฟื้นฟูสภาพ และส่งต่อได้

ปัญหาของการใช้วิธีการสอน พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ผลการเรียนรู้

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. การมอบหมายงานเดี่ ยวและ
- มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
งานกลุ่ม
ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล 2. นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
อื่น
เรียน
- มี คุ ณ ลั ก ษณ ะของภาวะ
ผู้นา และภาวะผู้ตามที่ดี
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และ การใช้ เทคโนโลยี 1. มอบหมายงานเดี่ ย วและงาน
สารสนเทศ
กลุม่
- สามารถใช้ เทคนิ ค ทาง 2. ให้นาเสนองานที่มอบหมาย
สถิ ติ และชี วสถิ ติ ในการวิ เคราะห์
ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
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-

- การวิเคราะห์ต้องมีความละเอียดและ
ตรงประเด็นมากขึ้น

- นักศึกษาค่อนข้างทาได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์แต่มสี ่วนที่ควร
แก้ไขคือเรื่องของการฝึกทาพูดและ
บุคลิกภาพ

-
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การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรื่องการตัดเกรดในแต่ละราย พบว่า ในปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาใดที่มี
ผลการเรียนของนักศึกษาผิดปกติจานวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาระบาดวิทยาและการควบคุมโรค ได้เกรด F ทั้งสิ้น 14 คนและวิชาชีวสถิติ
สาธารณสุข ได้เกรด F ทั้งสิ้น 27 คน
สาหรับการประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2560 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 15 วิชา ได้แก่
การวางแผนและประเมินผลโครงการ การสื่อ สารและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข หลักการ
ควบคุมโรค การจัดการสุขภาพในชุมชน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ หลักประกันและ
ระบบสุขภาพนานาชาติ การจัดการระบบสุขภาพ การพัฒนาอนามัยชุมชน การให้คาปรึกษาทางสุขภาพ สหกิจศึกษา พื้นฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางสาธารณสุข และจิตวิทยาทางสาธารณสุข มีนักศึกษาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 126 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 92.06 และไม่ผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 10
คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 (5.3-6)
 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในการประเมินการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน แต่ละรายวิชาจะพบปัญหาของการใช้วิธีการสอนที่ต่างกัน วิธีการแก้ไขปัญหา
ก็จะมีความแตกต่างกันตามรายวิชา และนาการประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรียนมาใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการ
ดาเนินงานเพื่อใช้ในภาคการศึกษาถัดไป และในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคปีการศึกษาต่อไปทางหลักสูตรมีแนวทางที่
จะแก้ไขปัญหาโดยการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อปรับทัศนคติในเรื่องแนวทางการเรียนการสอน และมีการสอนปรับพื้นฐานก่อนจะ
เริ่มเรียนซึ่งอาจจะทาให้การเรียนของนักศึกษาดีขึ้นและผลการเรียนของนักศึกษาจะไม่เกิดความผิดปกติในทุกรายวิชา
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
5.3-1
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 และครัง้ ที่ 3/2560
5.3-2
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 และครัง้ ที่ 3/2560
5.3-3
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 และครัง้ ที่ 3/2561
5.3-4
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 และครัง้ ที่ 3/2561
5.3-5
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
และกาหนดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจาปีการศึกษา2560
5.3-6
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

เป้าหมาย 2560
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
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ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
(1) อาจารย์ประจา
1.1 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งสิ้น 6 คน
√

 5.4 .1 .1 ค าสั่ งแ ต่ งตั้ ง
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย มีการจัดประชุม 6 ครั้ง ดังนี้
คณ ะกรรมการประจ า
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
- ครั้ งที่ 1 วัน ที่ 9 เดือ นสิ งหาคม พ.ศ.
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ ราย ชื่ อ
การประชุมเพื่อ
2560 สถานที่ห้ องประชุมหลักสูตร อาคาร
อาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร
วางแผนติดตาม และ ส่งเสริมการเรียนรู้ จานวนอาจารย์เข้าร่วม 6
ในเอกสาร มคอ.2
ทบทวนการดาเนินงาน คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
5.4 .1.2 ราย งาน ก าร
หลักสูตร
-ครั้งที่ 2 วัน ที่ 27 เดื อนกัน ยายน พ.ศ.
ประชุ ม คณ ะกรรมการ
2560 สถานที่ห้ องประชุมหลักสูตร อาคาร
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1
ส่งเสริมการเรียนรู้ จานวนอาจารย์เข้าร่วม 6
5.4 .1.3 ราย งาน ก าร
คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
ประชุ ม คณ ะกรรมการ
-ครั้งที่ 3 วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 2
2560 สถานที่ห้ องประชุมหลักสูตร อาคาร
5.4 .1.4 ราย งาน ก าร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จานวนอาจารย์เข้าร่วม 6
ประชุ ม คณ ะกรรมการ
คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3
-ครั้งที่ 4 วันที่ 22 เดือน มกราคม
5.4 .1.5 ราย งาน ก าร
พ.ศ. 2561 สถานที่ห้องประชุมหลักสูตร
ประชุ ม คณ ะกรรมการ
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ จานวนอาจารย์เข้า
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 4
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
5.4 .1.5 ราย งาน ก าร
-ครั้งที่ 5 วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.
ประชุ ม คณ ะกรรมการ
2561 สถานที่ห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5
ส่งเสริมการเรียนรู้ จานวนอาจารย์เข้าร่วม 6
5.4 .1.6 ราย งาน ก าร
คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
ประชุ ม คณ ะกรรมการ
-ครั้งที่ 6 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 6
2561 สถานที่ห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จานวนอาจารย์เข้าร่วม 6
คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
(2) มีรายละเอียดของ [ √ ] กรณีไม่มี มคอ.1
√

 5.4.2.2 กรณีไม่มี มคอ.1
หลักสูตร ตามแบบ
[ √ ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF
1) ประกาศ TQF
มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
(เอกสารแนบหมายเลข
กับกรอบมาตรฐาน
5.4.2.1)
คุณวุฒิ
2) มคอ.2
ระดับอุดมศึกษา
(เอกสารแนบหมายเลข
แห่งชาติ หรือ
5.4.2.2)
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)

(3) มีรายละเอียดของ

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

√
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5.4.3.1 ต า ร า ง ส อ น

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา

1. รายวิชาที่ เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 มีจานวน 29 รายวิชา และ
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา2560 มี 24
รายวิชา
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีจานวน 29รายวิชา
และภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี
จานวน 24 รายวิชา
รายละเอี ยดของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(มคอ.4 ถ้ามี)
1. ราย ล ะเอี ย ด ขอ งการเต รี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่เปิดสอนภาค
เรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี จ านวน 1
รายวิ ช า และรายละเอี ย ดของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา สาขาวิชา
สาธารณ สุ ขศ าส ต ร์ ภ าค เรี ย น ที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 มีจานวน 1 รายวิชา
2. รายวิ ช าที่ ส่ ง มคอ.4 ก่ อ นเปิ ด ภาค
เรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี จ านวน 1
รายวิ ช า และ ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา
2560 มีจานวน 1 รายวิชา

(4) จัดทารายงานผล
การดาเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

รายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า
(มคอ.5)
1.ผลการดาเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มี จานวน 29
รายวิ ช า และภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา
2560 มี จานวน 24 รายวิชา
2.ผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า ที่ ส่ ง
มคอ.5 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค
การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอน ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 มีจานวน 29 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มี จานวน
24 รายวิชา แต่ในภาคเรียนที่ 2 จะสามารถ
ส่ง มคอ.5 ได้หลัง จากวันที่ 23 พฤษภาคม
2561 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2560
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อาจารย์
5.4.3.2 แบบสรุ ป การส่ ง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4 ภาค
เรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา
2560)
5.4.3.3 แบบสรุ ป การส่ ง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4 ภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา
2560)

√





5.4.4.1 แบบสรุปการส่ง
รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา มคอ.5 และ
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560)

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

(5) จัดทารายงานผล
การดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เนิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี)
1.ผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม ที่ เปิ ด สอนในภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 มี จานวน 1 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มี จานวน
1 รายวิชา
2.ผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 มี จานวน 1 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มี จานวน
1 รายวิ ช า และภาคเรี ย นที่ 2 จ านวน 1
รายวิชา ได้แก่ วิชาสหกิจศึกษา
[√ ] มี มคอ.7
มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ห ลั ก สู ต รส าธารณ สุ ข ศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีรายวิ ชาที่ทา
การเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2560
จ านวน 53 รายวิ ช า โดยหลั ก สู ต รมี ก าร
วางแผนดาเนินโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาระหว่างวันที่ 2-13 มิถุนายน
2561 ณ ห้ อ งประชุ ม 504 อาคารส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ จานวน 15 รายวิชา โดยมี การ
แต่ งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการศึก ษาของนั กศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตาม มคอ.3 และ มคอ.4
[√ ] มี ผ ลการประเมิ น การด าเนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
[√ ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดาเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีที่แล้ว
แล้ว
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√





5.4.5.1 มคอ.7

√





5.4.6.1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตร์

√





5.4.7.1 มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
5.4.7.2 มคอ.7 ปีที่
ประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
[ ] มีอาจารย์ประจาทั้งสิ้น 6 คน
อาจารย์ประจาทุกคนมีจานวน 6 คนมี
คุ ณ สมบั ติ ค รบตามก าหนดในมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรีส าขาสาธารณสุ ข
ศาสตร์เป็นอย่างน้อย คิดเป็นร้อยละ 100.0

√





5.4.8.1 ข้ อ มู ล คุ ณ วุ ฒิ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าสาธารณ สุ ข
ศาสตร์

- มีอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ทั้งสิ้น 2 คน
1. อาจารย์ ดร. สินี ศิริคูณ
ได้รับคาแนะนาด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษา
2. อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
ได้รับคาแนะนาด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการพัฒนานักศึกษา
- คิดเป็นร้อยละ 100.0

√





5.4 .9.1 ราย งาน ก าร
ประชุ ม อาจารย์ ในระดั บ
คณ ะ/หลั ก สู ต ร ที่ ร ะบุ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการให้
คาแนะนาแก่อาจารย์ใหม่

[ ] มีอาจารย์ประจาทั้งสิ้น 6 คน
อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง
- คิดเป็นร้อยละ 100.0

√





5.4.10.1 คาสั่งให้เข้าร่วม
การประชุ ม /ฝึ ก อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของ
อาจารย์

[ √ ] มีบุคลากรสายสนับสนุน
- มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน คือ
นางสาวพัชราภรณ์ เรียงวงษ์ ได้รบั การ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ดังนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือตอบโต้ และรายงาน
การประชุม”
- ประกันคุณภาพ
- คิดเป็นร้อยละ 100.0
(12) ระดับความพึง
[] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
พอใจของนักศึกษาปี - จานวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 203
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี คน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อคุณภาพหลักสูตร
- ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.28

√





5.4.11.1 คาสั่งให้เข้าร่วม
การประชุ ม /ฝึ ก อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

√





5.4.12.1 ผลการประเมิน
ระดับ ความพึ งพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ปี สุ ด ท้ า ย /
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

(8) อาจารย์ประจาทุก
คนมีคุณสมบัติครบ
ตามกาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขา
สาธารณสุขศาสตร์เป็น
อย่างน้อย
(9) อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
*หมายเหตุ อาจารย์
ใหม่หมายถึงอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่เพิ่ง
ย้ายเข้ามาอยู่ใน
หลักสูตรใหม่ แม้วา่ จะ
เป็นอาจารย์เก่าที่มา
จากหลักสูตรก็ถือว่า
เป็นอาจารย์ใหม่
(10) อาจารย์ประจา
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(11) จ านวนบุ ค ลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ ามี ) ได้ รับ การ
พั ฒ นาวิ ช าการ และ/
หรื อ วิ ช าชี พ ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ผลการดาเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
ห ม า ย เห ตุ * * ก ร ณี
หลั ก สู ต รใหม่ ที่ ยั งไม่ มี
บัณฑิตไม่ต้องประเมิน
ประเด็ น นี้ แ ต่ ห ากเป็ น
หลักสูต รปรับ ปรุงต้อ ง
ประเมินประเด็นนี้ด้วย
(13) ระดั บ ความ พึ ง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณ ฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่ น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
หลักสูตร





5.4.13.1 ร า ย งา น ก า ร
สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

(14) ระดั บ ความ พึ ง
√

พอใจของนักศึกษาที่มี
ต่ อ คุ ณ ภาพการสอน
ของอาจารย์ เ ฉลี่ ย ไม่
น้ อ ยกว่ า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(15) ระดั บ ความ พึ ง []ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
√

พอใจขอนั ก ศึ ก ษาที่ มี ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ย
ต่อทรัพยากรสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น - ได้คะแนนเท่ากับ 4.59
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
วิธีการคานวณ
(1)
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดาเนินการได้จริง
(2)
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดาเนินการในปีการศึกษา 2558
(3)
ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ



5 .4 .14.1 แ บ บ ส รุ ป
รายละเอี ย ดระดั บ ความ
พึงพอใจของนักศึกษา ที่มี
ต่อ คุณ ภาพการสอนของ
อาจารย์



5.4.15.1 แ บ บ ส รุ ป
รายละเอี ย ดระดั บ ความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่ อ ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น
การเรียนการสอน

=

15

=

15

=

100 %

[] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51)
ผลการสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จาแนกตาม
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ จานวนผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 65 คน โดยมีจานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาปี 2559 จานวน 203 คน
คิดเป็นจานวนผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 32.02 ที่
ตอบแบบสอบถาม
- ได้คะแนนเท่ากับ 4.18
[] ระดับ ความพึ งพอใจของนัก ศึกษาที่ มี
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์เฉลีย่ ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
- ได้คะแนนเท่ากับ 4.21
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ผลการดาเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100
* โดยดูจากจานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
คะแนนการ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 2560 ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
ร้อยละ 100
ร้อยละ100
5.00 คะแนน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
มีวันหยุดมากในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ เช่น กาย
วิภาคศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจร่างกาย

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เวลาเรียนไม่เพียงพอ
ทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต
จัดชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมตอนเย็น และวัน
เสาร์ อาทิตย์
ทาโครงการประสานกับสถาบันอืน่ เช่น
ห้องปฏิบัติการกายวิภาค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงซื้อ
อุปกรณ์สาหรับฝึกตรวจร่างกายมาเพิ่ม

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จของระบบ)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
 ระบบและกลไกแนวคิด ในการกากับ ติดตามและ ปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รวมกับมหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกเกี่ยวกับการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาระบบและกลไก สาหรับตัว
บ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนาระบบและกลไก ที่ใช้ในปีการศึกษา 2559 มาพิจารณากาหนดร่วมกัน และมีการปรับปรุงแก้ไข
ระบบและกลไก เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 มีระบบ มีกลไกลดังนี้ ดังนี้
1.หลักสูตรดาเนินการให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.หลักสูตรนาผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดาเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษา
3. หลักสูตรดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการ
สอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
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4.หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดาเนินการโดยหลักสูตร
เสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาได้แก่ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล ห้องกายวิภาคศาสตร์ เสนอต่อคณะ และ
เสนอหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ให้กับสานักวิทยบริการเพื่อพิจารณาจัดหาตามความต้องการ
5. หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ กาหนดแผนงบประมาณประจาปี 2560 โดยผ่านการประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจาปี เช่น การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2560 และวางเงินงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2560
6.หลักสูตรรับทราบผลการพิจาณาจากคณะและดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร
7.หลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาของสานักวิทยบริการ และสานักวิทยบริการจัดหาตามความต้องการ
8.หลักสูตรดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อ
การเรียนการสอน และการบารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน
9.นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
10.หลักสูตรผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อวางแผนการดาเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป
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 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดาเนินกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้
1.หลักสูตรดาเนินการให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.หลั ก สู ต รน าผลประเมิ น ความพึ งพอใจของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดาเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษา
3. หลักสูตรดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์โสตการ
เรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
4.หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและดาเนินการโดย
หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาได้แก่ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล ห้องกายวิภาค
ศาสตร์ เสนอต่อคณะ และเสนอหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ให้กับสานักวิทยบริการเพื่อพิจารณาจัดหาตามความ
ต้องการ
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5. หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2560 โดยผ่ า นการประชุ ม วางแผน
งบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจาปี เช่น การวางหมวดเงิน
งบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ ประจาปี 2560 และวางเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2560
6.หลักสูตรรับทราบผลการพิจาณาจากคณะและดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณา
จัดสรร
7.หลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาของสานักวิทยบริการ และสานักวิทยบริการจัดหาตามความต้องการ
8.หลั ก สู ต รด าเนิ น การจั ด หาสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ยนรู้แ ละบริห ารจั ด การการใช้ห้ อ งเรีย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ
เตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน
9.นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
10.หลั ก สู ต รผลประเมิ น ความพึ งพอใจของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดาเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ
1.แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ผลการประเมินกระบวนการ
1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย 4.59
 การปรับปรุงกระบวนการ
จากผลการประเมินการในปี 2559 หลักสูตรได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการในปี 2560 ดังนี้ ซึ่งพบว่าในปีการศึกษา
2559 กระบวนการดาเนินการด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้มีความล่าช้าในการส่งแบบสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนั้นในปีการศึกษา
2560 หลักสูตรจึงมีการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นทาให้สามารถปรับปรุงกระบวนการในส่วนการสารวจให้
เร็วขึ้น และจาการปรับปรุงกระบวนการส่วนนี้ส่งผลให้การดาเนินการตามระบบในปีการศึกษา 2560 ได้เร็วขึ้น โดยทางหลักสูตรได้
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และมีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดย
ใช้ผลการประเมินความพึ่งพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละภาคการศึกษาโดยผลการประเมินมีดังนี้
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.08 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน ภาคการศึกษา
ที่ 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึ งพอในมีคะแนนเพิ่มขึ้น ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ในของ
อาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐม
พยาบาล
ผลการประเมินกระบวนการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.59
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทาการจัดหาและดาเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอ
ดังนี้
1.จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้านการ
รักษาพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน (ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
2. ห้องประชุม/สนทนากลุ่มย่อยสาหรับนักศึกษา (ห้องประชุมย่อยชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี (ส่วนกลาง)
4. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
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5. ปรับปรุงห้องเรียนโดยมีการดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพ (projector) ฉากรับภาพติดตั้งระบบเครื่อง
เสียง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ห้องเรียน และติดตั้งระบบปรับอากาศ (ส่วนกลาง)
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
7. จัดหาชุดโต๊ะม้านั่งสาหรับให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (ส่วนกลาง)
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ส่วนกลาง)
9. มีระบบทีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่ งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสาหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ (ส่วนกลาง)
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้
1.มีห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง ( ห้อง 401 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้จาการประเมินความพึงพอใจและได้ดาเนินการตามที่ได้เสนอของบประมาณในปีการศึกษา 2560
ดังนี้
- หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จานวน 36 ตัว
- อุปการณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จานวน 109 รายการ
- เครื่องวัดความดันโลหิต จานวน 25 ชิ้น
- หูฟังทางการแพทย์ จานวน 25 ชิ้น
- หุ่นฝึกการพยาบาลผู้ใหญ่ จานวน 1 ชุด
- ครุภัณฑ์ประกอบห้องกายวิภาคศาสตร์ จานวน 1 ชุด
- ครุภัณฑ์ห้องสาธารณสุขปฐมพยาบาล จานวน 1 ชุด
- เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ จานวน 7 ชิ้น
- กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จานวน 4 ตัว
- เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
- รถเข็นผู้ป่วย จานวน 1 ชุด
- หุ่นทารกหญิง จานวน 1 ชุด
- หุ่นจาลองอวัยวะร่างกายมนุษย์ผู้ใหญ่ 2 ชุด
- หุ่นทารกสาหรับการฝึกอาการสาลักทางเดินหายใจ จานวน 1 ชุด จา
- หุ่นจาลองกล้ามเนื้อ จานวน 2 ชุด
- หุ่นทารกชาย จานวน 1 ตัว
- หุ่นจาลองฟัน จานวน 1 ชุด
2. มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 402 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
3.มีห้องประชุมกลุ่มย่อยสาหรับนักศึกษา 1 ห้อง (ห้อง 403 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
4.ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง 503 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์) จานวน 300 เล่ม
5.มีห้องเรียนของส่วนกลางที่เพียงพอ
6. มีห้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์) จานวน 3 ห้อง ดังนี้
- ห้องฝึกอ่าน (Reading room) 1 ห้อง คือ LC401
- ห้องฝึกภาษาโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คือ LC501 และ LC503 และมีซอฟต์แวร์ฝึกภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง speexx
7.มีห้ องบริการคอมพิ วเตอร์และอิ นเทอร์เน็ต (สานั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีค อมพิ วเตอร์จ านวน 100 เครื่อ ง
เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน ไว้ให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน
8.มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (สานั กวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th มีฐานข้อมูลออนไลน์
ทั้งหมด 16 ฐาน ดังต่อไปนี้
- ฐานข้อมูลของ สกอ. (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/30) มีฐานข้อมูลดังนี้
- ABI/INFORM Complete? 2) ACM Digital Library 3) H.W. Wilson 4) ProQuest Dissertations & Theses 5)
SpringerLink –Journal 6 ) Web of Science 7 ) Academic Search Premier 8 ) Education Research Complete 9 )
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Computers & Applied Sciences Complete 10) Emerald Management 11) ACS Journals ห รื อ American Chemical
Society Journal (ACS) 12) ScienceDirect
- ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/80)
มีฐานข้อมูลดังนี้ 1) Matichon e-Library 2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ eBrary รวมถึง e-Magazine
3. ฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ไทย (เว็ บ ไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/31) มี ฐ านข้ อ มู ล ดั งนี้ 1) ฐานข้ อ มู ล
วิทยานิพนธ์ไทย Online สนับสนุนโดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) 2) ระบบฐานข้อมูล Digital Library
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีส่วนร่วม
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒ นาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละเทอมแล้ว ใน
ปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินความพึ่งพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละภาคการศึกษา
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.08 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน ภาค
การศึกษาที่ 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึงพอในมีคะแนนเพิ่มขึ้น ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการ
ปฐมพยาบาล
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และ
นักศึกษาของหลักสูตรได้นาผลมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อทาการปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มการ
สนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีบทปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน
ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล เนื่องจากรายวิชานี้เป็นวิชา
ปฏิบัติจึงต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นและได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นทาง
หลักสูตรจึงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ทาการเสนอจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจประเมินบาบัดและรักษา
โรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล ในมีงบประมาณปี 2560
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ผลจากการปรับปรุงห้องเรียนและจานวนทีเพิ่มขึ้นของอุ ปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจ
ประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล ทาให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยของการ
ประเมินในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่ม ขึ้นในทุกภาคการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.08 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน ภาคการศึกษาที่
2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึงพอในมีคะแนนเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลดังดังกล่าว
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้วางระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลและข้อคิดเห็นที่
ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ ไว้ดังนี้
 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ร่วมกันสรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนักศึกษาทุกประจาปีการศึกษา พร้อม
ทั้งสรุปผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข
 คณะกรรมการหลักสูต รฯ เสนอมติที่ ประชุมและแผนการปรับปรุงสิ่งสนั บสนุ นเรียนรู้ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณในปีการศึกษาถัดไป
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 หลักสูตรทาการประเมินผลการปรับปรุง โดยใช้ผลผลการประเมิน ความพึ งพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จากผลการประเมินความพึงพอใจจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน และผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และนาผลที่ได้นามาเปรียบเทียบกับผลเดิมและ
วิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงและดาเนินการแก้ต่อไป

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
6.1-1
ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
6.1-2
สรุปแผนงบประมาณประจาปี 2560
6.1-3
รายงานการประชุมและจัดทาแผนการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
6.1-4
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชา ปีการศึกษา 2560
6.1-5
เอกสารเสนอการจัดซื้อหนังสือในรายวิชา
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 3

เป้าหมาย 2560
ระดับ 3

81

คะแนนการ
ประเมิน
3.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรควรต้องทาความเข้าใจกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน
หลักสูตรให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บณ
ั ฑิตมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน
ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรควรนาผลการประเมินกระบวนการทุกกระบวนการนามา
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเพื่อให้การดาเนินการปรับปรุงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เสนอแนะ
การนาไปดาเนินการเพื่อการวางแผน 3. หลักสูตรควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์ให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการตามเวลาที่
หรือปรับปรุงหลักสูตร
กาหนดและทาผลงานวิชาการทุกปีการศึกษา
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
ในระดับดี
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน อยากให้มีการฝึกประเมิน ตรวจร่างกายและบาบัดโรคเบื้องต้นเพิ่มขึ้น
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
เพิ่ ม การฝึ ก ตรวจร่ า งกาย การบ าบั ด โรค และให้ มี ก รณี ศึ ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ ห ลากหลาย
ประเมิน
อุปกรณ์สาหรับการตรวจร่างกาย ให้มากขึ้น เน้นที่มีจริงในการดาเนินงานให้ ทันสมัย
และเพียงพอต่อนักศึกษา
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร ปรับชั่วโมงการฝึกปฏิบัติให้เพิ่มขึ้น
จากผลการประเมิน
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการประเมิน
การประเมินได้ดาเนินการโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต โดยหน่วยงานคณะ
สาธารณสุขร่วมกับทางสานักส่งเสริมการเรียนรู้ รับผิดชอบดาเนินการ ซึ่งได้จดั ทาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เปลี่ยนสังกัดจากคณะวิทยาศาสตร์และ
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เทคโนโลยี มาดาเนินการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อเดือนตุลาคม
2559
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน มีขึ้นและกาหนดแนวทางการเรียนการสอน
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
และการสอบเพื่อขึ้นใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. แผนปฏิบัติการประจาปี 2560
แผนการดาเนินงาน
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
1.การพัฒ นากระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์การออกแบบสาระ
มี.ค 2561
รายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
2.การส่งเสริมและพัฒ นาโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้
ธ.ค. 2560
ต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของหลักสูตร
3.การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ต.ค 2560
พั น ธกิ จ ทุ ก ด้ า นให้ มี ร ะบบหรื อ รู ป แบบที่ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ
เป้าประสงค์ของหลักสูตร
4.พัฒนาระบบการประเมินภาระงานของผู้สอนและมีการบริหารจัดการ
ส.ค 2560
ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ชองผู้สอน

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
อ.ดร.สินี สิริคณ
ู
อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.อภิญญา อุตระชัย
อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข

2.ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
แผนดาเนินการ
1.ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรจาดาเนินการพัฒนาในปี 2561 โดยปรับรายวิชา
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิชาชีพ

2.หลักสูตรมีการดาเนินงานจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรูเ้ ชิง
ผลิตภาพ ซึ่งการวิจัยจะเป็นชิ้นงานหลักที่ทาให้มีผลงานเชิงผลิตภาพได้
หลักสูตรจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้นักศึกษามีการทาวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและมีการสนับสนุนการ
เนินการวิจัยในชุมชน
3.หลักสูตรมีการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะพัฒนาให้
นักศึกษามีความสามารถในการทางานร่วมกับชุมชนผ่านการบูรณาการกับ
รายวิชาวิจัยทางสาธารณสุข วิชาอนามัยชุมชน และเน้นการทางานร่วมกับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
-มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริธรรมและส่งเสริมนักศึกษาให้มีจติ อาสา
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ความสาเร็จของ
แผน/เหตุผลที่ไม่
กาหนดเวลาที่
ผู้รับผิดชอบ
สามารถ
แล้วเสร็จ
ดาเนินการได้
สาเร็จ
มี.ค 2561 ผศ.อารีย์
ดาเนินการสาเร็จ
สงวนชื่อ
มีการพัฒนา
อ.ดร.สินี สิริ หลักสูตรจะ
คูณ
ดาเนินการพัฒนา
ในปี 2561 โดย
ปรับรายวิชาให้
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
วิชาชีพ
ธ.ค. 2560 อ.ดร.อภิชัย
ดาเนินงานสาเร็จ
คุณีพงษ์
หลักสูตรมีการ
อ.อภิญญา อุ ดาเนินงานจัด
ตระชัย
กระบวนการ
เรียนการสอนที่
เน้นการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
ต.ค 2560 อ.พิชสุดา เดช ดาเนินงานสาเร็จ
บุญ
หลักสูตรมีการ
อ.อภิเชษฐ์
ดาเนินงาน
จาเนียรสุข
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่
จะพัฒนาให้
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กาหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ

แผนดาเนินการ

4.มีการจัดผู้สอนหลักสูตรมีการดาเนินงานโดยการจัดหาผูส้ อนในแต่ละภาค
เรียน โดยมีการประชุมเชิญอาจารย์ประขาหลักสูตรเข้าร่วมอภิปรายพูดคุยและ
พิจารณาความเหมาะสมตามคุณวุฒิการศึกษาและความสามารถในการสอนใน
แต่ละรายวิชาหรือไม่ หรือเคยมีประสบการณ์ในรายวิชานั้นมาก่อนโดยต้องเอา
Transcript มาพิจารณาประกอบด้วย เมือได้ข้อสรุปและจะนาเข้าทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ อนุมัติผู้สอนและประเมินภาระงานตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ส.ค 2560

ผู้รับผิดชอบ

อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์
อ.อภิเชษฐ์
จาเนียรสุข

ความสาเร็จของ
แผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถ
ดาเนินการได้
สาเร็จ
นักศึกษามี
ความสามารถใน
การทางาน
ร่วมกับชุมชน
ดาเนินการสาเร็จ
หลักสูตรมีการ
จัดการจัดหา
ผู้สอนระบบการ
ประเมินภาระ
งานของผู้สอน
และมีการบริหาร
จัดการตาม
คุณวุฒิและ
ประสบการณ์
ชองผู้สอน

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1.มีนักศึกษาสนใจและเข้าเรียนหลักสูตรเป็นจานวนมาก ดังนั้นเมื่อได้รับนักศึกษามาควรวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานทางวิชาการของ
นักศึกษาแรกเข้าเป็นรายบุคคลเพือ่ จัดกลุ่มนักศึกษาและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เหมาะสม
2.อาจารย์มผี ลงานวิจัยจานวนมาก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
วารสารวิชาการในฐานข้อมูลทีส่ ูงขึ้น ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์การออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
2. ควรส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้ต่อเนื่องและเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของ
หลักสูตร
3. ควรพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจทุกด้านให้มีระบบหรือรูปแบบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :
1. อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
2. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
3. อ.ดร.สินี ศิริคณ
ู
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
4. อ.พิชสุดา เดชบุญ
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
5. อ.อภิเชษฐ์ จาเนียนรสุข ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________

84

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2560

6. อ.อภิญญา อุตระชัย

ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________

ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากผลการดาเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กาหนด ในปีการศึกษา2560 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งช้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์

คะแนน

หมายเหตุ

ผ่าน
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย

4.18

4.18

ร้อยละ

78.98

3.95

4.06
ระดับ

4.00
4.00

ระดับ
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ดีมาก
4.00
4.00
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เกณฑ์การประเมิน

หน่วยนับ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

ระดับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
4.00

คะแนน
4.00

4.00
ระดับ

4.00

ระดับคุณภาพดี
4.00
3.80

ร้อยละ

33.33

5.00

ร้อยละ

16.67

1.39

ร้อยละ

150%

5.00

ระดับ

4.00

4.00

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
3.93
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระดับคุณภาพดี

ระดับ

4.00

4.00

ระดับ

4.00

4.00

ระดับ

4.00

4.00

ร้อยละ

100.00

5.00

4.25
คะแนน

4.00
4.00

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6
ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
จานวนตัว
องค์ประกอบ
Input Process
บ่งชี้
1 การกากับมาตรฐาน
2 บัณฑิต
3 นักศึกษา

Output

ระดับคุณภาพดีมาก
4.00
ระดับคุณภาพดี
4.07

ระดับคุณภาพดีมาก

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

4.06
4.00

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
ดีมาก
ดี

ผ่าน
4.06
3

หมายเหตุ

4.00
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4 อาจารย์
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

3

3.93

4

4.00

1
13

3.97
ดี

3.93

ดี

4.33

4.25

ดีมาก

4.00

4.00
4.07
ดีมาก

ดี
ดี

4.25
ดีมาก

4.06
ดีมาก

87

