รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร มคอ.7
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

วันที่รายงาน 23 กรกฎาคม 2561

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร 2556153112037
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลในระดับต่างๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาครัฐ
และเอกชนเป็ น อย่ า งมาก ตลอดจนผู ้ รั บ บริ การของสถานพยาบาลต่ า งๆ มี ความต้ องการต่ อคุ ณ ภาพบริ การของ
สถานพยาบาลยิ่ งขึ ้น ในขณะเดี ยวกันบุ คลากรด้ านบริ หารจั ด การและการปฏิ บั ติ งานในสถานพยาบาลที่ ม ีความ รู้
ความสามารถเฉพาะเจาะจงยั งมีไ ม่ ม ากนั ก ดั ง นั ้ นเพื ่อ ส่ งเสริม ให้ มี บุ คลากรที ่ม ี ความรู้ มี ท ั กษะในการปฏิ บัติงาน
การบริหารจัดการในสถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจำเป็นต้อง
มีบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เข้าทำงานในหน่วยงานดังกล่าวทั้ งภาครัฐ และเอกชน
เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ทำงานตามที่
ผู้บริหารสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่างๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึง มีการทำ
ข้อตกลงกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิต มาร่วมผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะทางด้านการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ การบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและตรงกับความต้องการของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ตามวาระครั ้ ง ที่ 12/2556 เมื ่ อ 12 ธั น วาคม 2556 และผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. การติดตาม/ตรวจสอบระบบ CMS ในการจัดส่ง
- จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของหลักสูตร
มคอ. 3 - มคอ. 6 ของอาจารย์ผสู้ อน
- แนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
- แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5, มคอ.6)
- กำกับ ติดตาม หรือการแจ้งเตือนการส่งแผนการเรียนรู้

เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง
2. การบูรณาการวิจยั การบริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนทีเ่ ป็ น
รูปธรรมและ มีหลักฐานเชิงประจักษ์

- ประชุมกำหนดแนวทางและรายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
- จั ด ทำแนวทางการการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ การวิ จั ย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล
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3. อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2)
ที่

ชื่อ-สกุล

1. นายแพทย์สุกิจ
จำปาเงิน

2. นายยงยุทธ
สงวนชม

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

3. นางสุพัตรา
สุขชีพ

อาจารย์

4. นายทองหล่อ
เดชไทย

รองศาสตราจารย์

5. นางสาวนันทิภา อาจารย์
แก้วลี

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล)
วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
M.D. (Doctor of Medicine)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาบริหารโรงพยาบาล
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาบริหารโรงพยาบาล
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
D.H.Sc. (Health Science)
M.P.H. (Health Service
Administration)
M.S.W. (Rural Community
Organization and Planning)
วท.บ. (สุขาภิบาล)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

3.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน)
ตำแหน่ง
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
1. นายทัศพร
อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ)
ชูศักดิ์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว)
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
2. นายสุวัฒน์
อาจารย์
ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข)
ศิริแก่นทราย
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ประกาศนีบตั รสาธารณสุขศาสตร์
(เทคนิคเภสัชกรรม)

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Divine Word University, Madang,
Phillipines.
มหาวิทยาลัยมหิดล

2536
2535
2535
2529

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยครูพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2547
2526
2533

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Loma Linda University,
Loma Linda, USA.
Loma Linda University,
Loma Linda, USA.
Agra University, India.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2529
2523
2522

มหาวิทยาลัยรังสิต

2550

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

2534

2513
2511
2554

ปีที่เข้า
ทำงาน
2554
2547
2537
2548
2551
2555
2533
2555
2553
2550
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ที่

ชื่อ-สกุล

3. นายเมธี
สุทธศิลป์
4. นายกริช
เรืองไชย

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

5. นางสาวเนตรนภา อาจารย์
สาสังข์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
เกียรตินยิ มอันดับ 2
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยในอาหาร
ส.ม. (การบริหารโรงพยาบาล)
ประกาศนียบัตรการพยาบาล
เฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติ
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

3.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน 2-2560)
ตำแหน่ง
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
1. นายทัศพร
อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ)
ชูศักดิ์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว)
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
2. นายกริช
อาจารย์
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
เรืองไชย
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยในอาหาร
3. นางสาวธธิธา
อาจารย์
ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ)
เวียงปฏิ
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
4. นางสาวนัชชา
อาจารย์
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ยันติ
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
5. นายสุวัฒน์
อาจารย์
ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข)
ศิริแก่นทราย
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ประกาศนียบัตรสาธารณสุข
ศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สถาบันราชภัฏเชียงราย

2556
2541

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2557
2554

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

2558
2552

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่เข้า
ทำงาน
2554
2547
2537
2548

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2551
2555
2533

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

2559
2556
2558
2555
2550
2555
2553
2550

2557
2554
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4.1 อาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2) อาจารย์เนตรนภา สาสังข์
3) อาจารย์เมธี สุทธศิลป์
4) อาจารย์กริช เรืองไชย
5) อาจารย์สุวฒ
ั น์ ศิริแก่นทราย
6) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
7) อาจารย์นชั ชา ยันติ
8) อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
9) อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
10) อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี
11) อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
13) อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
14) อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์
15) อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ
4.2 อาจารย์พิเศษ
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาน

1. จำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร

ผลการพิจารณา
เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไม่ครบ

1.1 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร ที่ 076/2561
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
1.1 (2) สมอ.08

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน)
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
(เกณฑ์สำหรับ
2) อาจารย์นัชชา ยันติ
ระดับปริญญาตรีและ 3) อาจารย์กริช เรืองไชย
บัณฑิตศึกษา)
4) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
5) อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือ
อาจารย์ประจำ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร
(เกณฑ์สำหรับ
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา)
11. การปรับปรุง
เป็ น หลั ก สู ต รใหม่ ซึ ่ ง เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในปี 
หลักสูตรตามกรอบ การศึ ก ษา 2557 และครบระยะเวลาการ
ระยะเวลาที่กำหนด ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบในปีการศึกษา 2561
โดยหลักสูตรปรับปรุงจะเปิดรับนักศึกษาใหม่
(เกณฑ์สำหรับ
ในปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา)

2.1 (1) มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การดำเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2
2.1 (2) สมอ.08
11.1 บันทึกข้อความขออนุญาต
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
11.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
11.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ผลการ
คะแนนการ
การบรรลุ
ดำเนินงาน
ประเมิน
เป้าหมาย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
 ผ่าน
 ผ่าน
บรรลุ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2560
ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
• เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ)
หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ.
• ระบบและกลไก
1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ และกรอบอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูต ร โดยพิจารณาจากคุณ วุฒิตรงสาขาในด้านการบริหารโรงพยาบาล การจัดการ
ระบบสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข และสาขาที่สัมพันธ์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการที่สามารถเป็นอาจารย์
ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.
2. หลักสูตรขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป
3. หลักสูตรและคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยสรรหาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จากผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกภาษาอังกฤษ
และทำการพิจารณาผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสำหรับการเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หากไม่มีผู้มาสมัครหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาและทาบทามอาจารย์ประจำคณะที่ยังไม่มีหลักสูตรสังกัดเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อไป
4. หลักสูตรแนะนำอาจารย์ใหม่ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้ประธานหลักสูตรเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในช่วงระหว่าง
ทดลองงาน ระยะเวลา 6 เดือน
5. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศรวม
6. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
7. มอบหมายภาระงานให้อาจารย์ใหม่
8. หลักสูตรและคณะประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. มีประชุมเพื่อการประเมินกระบวนการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อหาแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
• การดำเนินการตามระบบ
หลักสูตรประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังอาจารย์ เพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ว่าง 1 อัตรา เพื่อ
ทดแทนอาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ โดยหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์จำนวน 1 อัตรา เมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการสรรหา และคัดเลือก อาจารย์
ประจำหลักสูตรแล้วได้บรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา และจัดทำ สมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใดๆ
เพื่อทาบทามแต่งตั้งเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 2 อัตรา เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
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ทาบทาม ได้คัดเลือกอาจารย์ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 2 อัตรา และจัดทำ
สมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
• เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ (ตอบตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ)

1. รายงานการประชุมการดำเนินงานของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้มีการประชุม
เพื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. แบบประเมินข้อคิดเห็นต่อระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
• ผลการประเมินกระบวนการ
จากการดำเนินงานตามระบบและกลไกทำให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและมีจำนวนอาจารย์ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
เสนอให้มีพัฒนาระบบการรับอาจารย์ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ของอาจารย์ภายในคณะเป็นอันดับแรกเพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด หากไม่มีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จึงเสนอเพื่ออนุมัติรับอาจารย์ใหม่ต่อไป
• การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
พัฒนาระบบการรับอาจารย์ โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะเป็นอันดับแรกเพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด หากไม่มีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จึงเสนอเพื่ออนุมัติรับอาจารย์ใหม่
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำให้หลักสูตรมีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร
ที่รวดเร็ว เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด ซึ่งทำให้การบริหารอาจารย์ ในหลักสูตรมีความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
- ระบบการบริหารอาจารย์
• เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ)
หลักสูตรมีอัตรากำลังอาจารย์ประจำหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. พร้อมธำรงรักษาบุคลากรไว้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่
เหมาะสม
• ระบบและกลไก
1. หลักสูตรวางแผนอัตรากำลัง
2. หลักสูตรกำหนด Job Description Job Specification
3. มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยกำหนดการทดลองงาน หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประเมิน
5. มหาวิทยาลัยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ
6. หลักสูตรร่วมกับคณะ ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
7. มหาวิทยาลัยกำหนดการเข้าสู่ระยะสัญญาจ้าง การเลิกจ้างและการเกษียณอายุ
8. หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ร่วมพิจารณาอาจารย์เกษียณอายุในกรณีที่อาจารย์มีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับมหาวิทยาลัยจะทำสัญญาจ้างแบบชั่วคราว ในกรณีที่หลักสูตรมีการจ้างอาจารย์เกษียณอายุ
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• การดำเนินการตามระบบ
1. หลักสูตรมีการวางแผนอัตรากำลังความต้องการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์โดยกำหนดให้อาจารย์ทุกคนมีภารกิจตามเกณฑ์
มาตรฐานคือ สอน วิจัย บริการวิ ชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริห ารอื่นๆ รายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในกรณีที่สอนเกินเกณฑ์ภาระงานสอน มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
ให้ กั บ อาจารย์ ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยการเบิ กจ่ ายเงิ นค่ า สอนพิ เศษและค่ าสอนเกิ นภาระงานสอน
ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป และ อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
4. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วงอายุงาน
5. อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รที ่ ผ ่ า นการทดลองงานแล้ ว ได้ ร ั บ การทำสั ญ ญาจ้ า งปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ พ นั กงาน
มหาวิทยาลัย 1 ปี
• เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ (ตอบตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ)

1. รายงานการประชุมผลการดำเนินงานของหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินจากระบบ CMS
3. แบบประเมินข้อคิดเห็นต่อระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
• ผลการประเมินกระบวนการ
จากการประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการกำหนดภาระงานที่ชัดเจน
อาจารย์สามารถเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วงอายุงานและมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวิจัยซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 แต่ยังมี อาจารย์ บางท่านที่ยังมี ภาระงานด้านการวิจัยไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้นหลักสูตรควรมีการกำหนดเป้าหมายภาระงานด้านวิจัย โดย
กำหนดให้ ม ี การเผยแพร่ ผลงานวิ จั ย ด้ วยการนำเสนอในเวทีระดั บชาติอย่ างน้ อยปีละ 3 เรื ่ อง หรื อ ตี พ ิ ม พ์วารสาร
ในฐานข้อมูล TCI อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
• การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
การกำกับติดตามส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างน้อยปีละ 3 เรื่องหรือตีพิมพ์
เผยแพร่ลงวารสารในฐานข้อมูล TCI เพื่อเพิ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในการต่อสัญญาจ้าง
ในระยะที่ 2 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยทีน่ ำเสนอในเวทีระดับชาติและเผยแพร่ตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูล TCI มาก
ขึ้น
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
• เป้าหมายของระบบ (เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ)
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อและการทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
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• ระบบและกลไก
1. สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ในหลั กสูต รให้ม ีคุ ณภาพด้ านการสอน ด้ า นวิจัย
ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อ และการทำผลงานวิชาการเพื่อ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเองด้านการสอน
ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงความต้องการ
ในการศึกษาต่อ และการทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
3. กำกับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เข้าอบรมตามกิจกรรมที่ได้แสดงความจำนงไว้
หรือการฝึกอบรมตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วม รวมถึงการกำกับติดตามให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนา
ตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้
• การดำเนินการตามระบบ
1. มีการประชุมร่วมกันเพื่ อสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และพิจารณาข้อมูลความ
ต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเสนอความต้องการผ่านคณะและคณะเสนอความ
ต้องการไปยังศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งปีสอดคล้องกับ
ความต้องการของอาจารย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อ และการทำผลงานวิชาการ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยผ่านทางช่องทาง Email Line และ Facebook เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าตอบแทนการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนงบประมาณในการประชุม/
อบรม กับหน่วยงานภายนอก 10,000 บาทต่ออาจารย์ 1 ท่าน และการให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
3. กำกับและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ โดยการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
คำสั่งและบันทึกข้อความที่ทางหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งมายังคณะฯ
4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ต้องเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดย
การอบรม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 รอบการประเมิน รับฟังข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
• เครื่องมือหรือวิธีการประเมินกระบวนการ (ตอบตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ)
1. จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
• ผลการประเมินกระบวนการ
จากผลการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรพบว่า อาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม การอบรม สัมมนา ครบ 40 ชั่วโมง มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเวทีระดับชาติและตีพิมพ์ในวารสาร
ฐานข้อมูล TCI เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์
ในหลักสูตร ในปี 2563 และ 2565 และทางหลักสูตรได้มีการพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร ซึ่งพบว่าทางหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่า อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ มีคุณสมบัติที่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้
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• การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
หลักสูตรได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ผลการจากการเข้าร่วมโครงการอบรมทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ทำให้ อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ สามารถ
ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้ทันระยะเวลาตามกำหนด
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1
4.1(1)ข้อมูลพื้นฐาน เช่น มคอ.2, เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) และคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร
4.1(2)แผนระยะยาวการรับนักศึกษาและอาจารย์ ตาม มคอ.2
4.1(3)เอกสารขออนุมัติกรอบอัตรา
4.1(4)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1(5)บันทึกข้อความขออนุมัติรับสมัครอาจารย์ตามกรอบอัตรากำลังจากมหาวิทยาลัย
4.1(6)ประกาศรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
4.1(7)คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร
4.1(8)คำสั่งการเข้ารับการอบรมอาจารย์ใหม่
4.1.(9) วาระการประชุม
4.1-2
4.1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
4.1(11)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 2555
4.1(12)รายงานการประชุมการจัดอาจารย์ผสู้ อน และรายละเอียดการจัด (รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร)
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผลการดำเนินงาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จำนวน 1 คน ได้แก่
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
ดร. ทัศพร ชูศักดิ์

โดยแสดงวิธีการคำนวณดังนี้
วิธีการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
1
5

x

100

=

ร้อยละ 20

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
20
20

x 5 =

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
4.2.1-1
4.2.1-2

5 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน

4.2(1) ปริญญาบัตรและผลการศึกษา
4.2(2) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย 2560
ป.ตรี 15 %

ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ 20

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผลการดำเนินงาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 0 คน ได้แก่
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
ไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร
4.2.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน

-

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2560
ป.ตรี 45 %

ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ 0

คะแนนการ
ประเมิน
0 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้อง
นำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
- มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ทัง้ หมด จำนวน 8 เรื่อง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

วิธีการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
8
x 100
=
ร้อยละ 160
5

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
160
20

x

5 =

5 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ค่า
น้ำหนัก

ระดับคุณภาพ

จำนวน
ผลงาน

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิชาการระดับชาติ

2

0.4

0.40

0.60

0.80

1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ใน ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

0

0

2

1.2

8

6.4

0
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ค่า
น้ำหนัก

ระดับคุณภาพ

จำนวน
ผลงาน

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
0
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
0
- ตําราหรือหนังสือทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
0
วิชาการแต่ไม่ได้นาํ มาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด
5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
160

8.0
คน
ร้อยละ
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เอกสารหลักฐานประกอบ
ที่

ชื่อ-สกุล

1. อาจารย์ ดร.ทัศพร
ชูศักดิ์

ผลงานวิชาการ
1). ทัศพร ชูศักดิ,์ เนตรนภา สาสังข์,อารยา มลาศาสตร์ และจิราพร ดวงศรี.
พฤติกรรมการดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 “พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย.
2). ทัศพร ชูศักดิ,์ เมธี สุทธศิลป์, แสงระวี เหนือเกาะหวาย,กชกร สุวรรณ และ
แก้วมณี เสียดี. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บัตรประกันสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1
“พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 9-10
กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
3). สุวัฒน์ บำรุงศรี และทัศพร ชูศักดิ.์ แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสมาคมนักวิจัย (TCI กลุม่ 1) ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
มกราคม– เมษายน 2560,หน้า 124-133.
4). อนิญช์พัฒน์ คฤหานนท์, ทิวาทิพย์ แสนเมือง, นวลรัตน์ โมทะนา,
ทัศพร ชูศักดิ์ และ สัณหวัช ไชยวงศ์.การสำรวจพฤติกรรมด้านโภชนาการ
ในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในเขตชนบท. วารสารนเรศวรพะเยา
(TCI กลุ่ม 2) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560, หน้า 15-16.
5). ทัศพร ชูศักดิ,์ เมธี สุทธศิลป์ และ เนตรนภา สาสังข์. ปัจจัยทำนายความ
ตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดของผูผ้ ่านค่ายบำบัดยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์.
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน
2560,หน้า 88-100.
6). เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เมธี สุทธศิลป์. พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไต อำเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (TCI กลุ่ม 2)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 พฤษภาคม- สิงหาคม 2560,หน้า 46-52.
7). ทัศพร ชูศักดิ.์ ผลการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร
พยาบาลทหารบก (TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม- สิงหาคม 2560,
หน้า 373-381.
8). เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. การใช้สมุนไพรสปานา
โมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาซื้อในศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 12
ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560,หน้า 42-55.
9). เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาลทหารบก (TCI กลุ่ม 1) ปี
ที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2560, หน้า 83-93.

ค่าน้ำหนัก
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ที่

ชื่อ-สกุล

ผลงานวิชาการ

2. อาจารย์กริช
เรืองไชย

3. อาจารย์ธธิธา
เวียงปฏิ

4. อาจารย์นัชชา ยันติ

1). กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และอารีย์ สงวนชื่อ. ความสัมพันธ์ของแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ (TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
2). กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย. ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหา
อาหารว่างและการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
นครพนม (TCI กลุ่ม 1) ฉบับพิเศษ ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี วันที่
17-19 พฤษภาคม 2560
3). กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครือ่ งดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยนครพนม (TCI กลุ่ม 1) ฉบับพิเศษ ฉบับการประชุมวิชาการ
ครบรอบ 25 ปี วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560
1). ธธิธา เวียงปฏิ, นาตยา ดวงประทุม และวิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย.พฤติกรรม
การบริโภคผลไม้สดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ถ ั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี . การประชุ มวิ ชาการเสนอผลงานวิจ ั ยระดั บชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ พ.ศ.2560 ระดั บ ชาติ Payap University Research
Symposium 2017. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่ดาว
2). นาตยา ดวงประทุม และธธิธา เวียงปฏิ . พฤติกรรมป้องกันสุขภาพตนเองของ
ผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร การประชุมวิชาการ สุขศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 18 “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0” วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
1). นัชชา ยันติ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
ของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 7(2): 57-66.
2). รุจิรารักษ์ บุญยอด และนัชชา ยันติ. (2560). พลังทางการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ของสถานศึกษากับการจัดการขยะ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.
7(1): 133-140.

ค่าน้ำหนัก
ของผลงาน
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เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร
4.2.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร

เป้าหมาย
2560
ร้อยละ 15

ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ 160

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรมีผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน
5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพีย งพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาสำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัต ราการคงอยู่ ของอาจารย์ประจำหลักสูต รตั ้ ง แต่
ปีการศึกษา 2558-2560 พบว่า อัตราการคงอยู่ มีดังนี้
ลำดับ
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ศภุ างค์ วัฒนเสย
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
1
อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม
อาจารย์เมธี สุทธศิลป์
อาจารย์นัชชา ยันติ
2
อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
3
อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
อาจารย์กริช เรืองไชย
อาจารย์กริช เรืองไชย
4
อาจารย์นันทิภา แก้วลี
อาจารย์เนตรนภา สาสังข์
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
5
อัตราการคงอยู่
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ

- ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีการประชุมคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80
ทุกครั้ง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน การติดตามการจัดทำมคอ. มีการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดำเนินงานตามหน้าที่ การจัดทำ
มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี้
ดังนี้
ปีการศึกษา
2558
2559
2560

ผลการประเมินความพึงพอใจ
3.63
3.80
3.86

ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1). อาจารย์ นพ.สุกิจ จำปาเงิน
2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม
3). อาจารย์สุพัตรา สุขชีพ
4). รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย
5). อาจารย์นันทิภา แก้วลี
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ได้ ม ี การเปลี ่ ย นแปลงอาจารย์ ประจำหลั กสู ต รในลำดั บ ที ่ 1 และ 3 เป็ น นางสาวศุภางค์ วั ฒ นเสย และ
นางสาวพิ ช สุ ด า เดชบุ ญ เนื ่ องจากอาจารย์ นพ.สุ กิ จ จำปาเงิ น และอาจารย์ ส ุ พ ั ต รา สุ ขชี พ ได้ ขอลาออกตั ้ ง แต่
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้มีการดำเนินการทำหนังสือ แบบ สมอ.08 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
เพื่อให้สภาสถาบันอนุมัติ โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1). อาจารย์ศุภางค์ วัฒนเสย
2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม
3). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่ กุหลาบ
4). อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
5). อาจารย์นันทิภา แก้วลี
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ยงยุทธ สงวนชม และอาจารย์ศุภางค์ วัฒนเสย
สิ ้ น สุ ด สั ญ ญาตั ้ ง แต่ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2558 อาจารย์ น ั น ทิ ภาแก้ วลี และอาจารย์ พ ิ ช สุด า เดชบุ ญ ย้ า ยสาขาวิชา
ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้มีการดำเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์
ตามเกณฑ์และดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล คำสั่งที่ 1327/2559
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่ กุหลาบ
3). อาจารย์เมธี สุทธศิลป์
4). อาจารย์กริช เรืองไชย
5). อาจารย์เนตรนภา สาสังข์
ได้ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รเนื ่ อ งจากอาจารย์ ช ฏาภรณ์ กลิ ่ น กุ ห ลาบ สิ ้ น สุ ด สั ญ ญา
เดือนกันยายน 2560 และไม่ขอต่อสัญญาจ้าง ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
จึงได้มีกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนตำแหน่งว่างจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ต่อสัญญาจ้างของ
อาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ ซึ่งผู้สอบได้ คือ อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย บรรจุ เดือนพฤศจิกายน 2560 (แทน) และ
ได้จัดทำสมอ.08 เพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรในเดือนธันวาคม 2560 และต่อมาอาจารย์เนตรภา สาสังข์
ได้ขอลาออกเดือนธันวาคม 2560 และอาจารย์เมธี สุทธศิลป์ ได้ขอลาออกเดือนมกราคม 2561 หลักสูตรได้มีการบริหาร
จัดการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ทาบทามอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่ได้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 2 คน โดยได้อาจารย์ทดแทนที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ 2 ท่าน
คือ อาจารย์นัชชา ยันติ และอาจารย์ ธธิธา เวียงปฏิ และได้จัดทำสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร
ในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2561 โดยทั้งนี้การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการทดแทนให้ได้อาจารย์
ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย
1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2). อาจารย์นัชชา ยันติ
3). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
4). อาจารย์กริช เรืองไชย
5). อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1
คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3-2
สมอ 08 และ มคอ 2
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย 2560
4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
5 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2557
2558
2559
2560
รวม

2557
8
8

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)
2558
2559
5
5
23
8
28

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)
2557
2558
2559
2560
ยังไม่มีผสู้ ำเร็จการศึกษา

2560
5
23
15
43
ร้อยละ
-

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา
-

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน
ไม่ขอรับการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการดำเนินงาน
ไม่ขอรับการประเมิน
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาลได้พิจารณาถึง
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อกำหนดเป้าหมายของระบบการรับนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยที่หลักสูตรได้มีการประชุมกำหนดแผนการรับนักศึกษา โดยกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาจำนวน 35 คนและ
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คุณสมบัติของนักศึก ษา
ต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร โดยกำหนดเกณฑ์ที่มีความโปร่งใสและชัดเจน
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดแผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 และส่งรายละเอียด
ไปยังคณะฯ
2. คณะฯ ทำบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการต่อ
ดังนี้
2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ ทุนการศึกษา ระบบรับตรง
และ แอดมิชชั่น
2.2 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเวปไชต์ของมหาวิทยาลัย
2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการชำระเงิน
ออนไลน์
2.4 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกข้อสอบวิชาการคิด
วิเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกข้อสอบวิชา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.4 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะฯ และหลักสูตร
3. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ส่งรายชื่อไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบฯ
4. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน (3 รอบ)
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
6. หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา ร่วมหาแนวทางการพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
ในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้ มีการประชุมเพื่อวาง
แผนการรับนักศึกษา โดยกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาจำนวน 35 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นส่งรายละเอียดจำนวนการรับรวมถึงคุณสมบัตินักศึกษาไปให้สำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทำ
ไฟล์คู่มือรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และจัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการคุมสอบที่แต่งตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้า
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ศึกษาต่อให้นักศึกษาทราบ จัดทำบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด -ปิดระบบการชำระเงินออนไลน์ และจัดทำประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว (3 รอบ) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์รับสมัคร
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx
และติดประกาศไว้บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยมีผู้มาสมัครเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จำนวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.7 จากจำนวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 และแก้ไขตาม สมอ.08 (ปรับปรุง
เล็กน้อย) ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่พบว่าจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ร้อยละ 45.7) โดยการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาระบบการรับ
นักศึกษา พบว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยผ่านช่องทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพอต่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ รวมถึงการสื่อสารในเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตร เช่น วิชาที่จัดให้มีการเรียน
การสอนในหลักสูตร การฝึกสหกิจศึกษา การประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
หลักสูตรได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยจัดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ไป
แนะนำหลักสูตรกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้อาจารย์ได้
นำเสนอหลักสูตรด้วยรายละเอียดที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว และ
ที่สำคัญอาจารย์สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ทำให้การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรมีการวางแผนปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีการศึกษา
หน้าโดยเพิ่มช่องทางการติดต่อหลักสูตรให้มากขึ้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์
Facebook กำหนดให้มีรุ่นพี่ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมอาจารย์เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง
รวมทั้งการพัฒนาแผ่นพับ ใบปลิว ที่มีอินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบที่อ่านง่ายและน่าสนใจ
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
จากการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัย พบว่า มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ให้ความสนใจในหลักสูตร แต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนั้นต้องดำเนินโครงการพร้อมกับคณะ
อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย อาจทำให้ระยะเวลาในการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายไม่พอเพียงต่อการอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดของหลักสูตร
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด)
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการจัดการสถานพยาบาลได้ร่วมกับคณะฯ จัดกิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อย่างมีคุณภาพ และการพัฒนาเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หลักสูตรมีการทบทวนผลจากการจัดกิจกรรมในปีที่แล้วมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม ในปีการศึกษา 2560
โดยที่กำหนดเป้าหมายของระบบ คือนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาผ่านกิจกรรมที่ทางหลักสูตร
คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีดังนี้
1. หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2. หลักสูตรมอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้
5. ประเมินผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม และพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
หลักสูตรได้ประชุมวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้มีการทบทวน
และพิจารณาประเด็นที่นักศึกษาต้องการให้พัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบุวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ กำหนดรายละเอียด
กิจกรรมย่อยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาให้มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม นักศึกษาใหม่จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100 )
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
บุคลากร รุ่นพี่และศิษย์เก่า ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
เช่น การเข้าเรียน การสอบ การแต่งกายของนักศึกษา การฝึกสหกิจศึกษา แนะนำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
การใช้บริการออนไลน์ของนักศึกษา ได้แก่ ระบบตรวจสอบผลการเรียน/จองรายวิชา ระบบประเมินการสอน ออนไลน์
ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของนักศึกษา การกู้เงินจาก กยศ. การผ่อนผันทหาร ทุนการศึกษา การเบิกค่ารักษาพยาบาลและแนะนำ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากร ในกรณีที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ รุ่นพี่และศิษย์เก่าให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคในการเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ การปรับตัว การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และ
2) เพื่อจัดให้มีการปรับพื้นฐานในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาหลักในระดับชั้นที่ 1 วิชากายวิภาคศาสตร์
ที่เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก มีวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะ เน้นการจดจำและศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง
นอกจากนั้นได้ปรับพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและความพร้อมใน
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยศูนย์ภาษา และยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำ
ความรู้จักกันก่อนที่จะเริ่มเปิดภาคเรียนการศึกษา พบว่า บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาซึ่งนักศึกษาใหม่จะได้รับคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา จากกองพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่นักศึกษาต้องทราบในการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้กำหนดกฎระเบียบให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะ
อื่น จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวได้ และนักศึกษาใหม่ของ
หลักสูตรยังขาดความพร้อมในเรื่องของศาสตร์ความรู้ที่จำเพาะของหลักสูตร อาจจะทำให้การเรียนในวิชาต่าง ๆ ไม่มี
ประสิทธิภาพ
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน
ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ดำเนินการผ่านกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมานั้น นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่า
ทางหลักสูตรควรจะมีคู่มือสำหรับนักศึกษาใหม่ของสาขาการจัดการสถานพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ แ ละคณะฯ เพื ่ อพิ จ ารณาแนวทางการพั ฒนาการเตรี ยมความพร้อมในเรื ่ องดัง กล่ าว คณะจึ ง มอบหมายให้
ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษาจัดทำเอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นคู่มือ
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
มอบให้แก่นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 นอกจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความสำคัญ
ในการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้และนำไปเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเรียนในชั้นปีต่าง ๆ ต่อไป
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง
จากการปรับปรุงระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1-1
แผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
3.1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3.1-3
โครงการประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
3.1-4
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.1-5
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา
3.1-6
เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย 2560
4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
• เป้าหมายของระบบ
หลั ก สู ต รการจั ด การสถานพยาบาลได้ ใ ห้ ความสำคั ญ กั บ การดู แลนั กศึ กษาในหลั กสู ต ร เพื ่ อให้ ม ี ค วามรู้
ความสามารถในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรได้จัดระบบการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ซึ่งจะดูแลนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนสำเร็จการศึกษา
เพื่อนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมี ศักยภาพ โดยกำหนดเป้าหมายคือ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
• ระบบกลไก/กระบวนการ
1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
2. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ เตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
4. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษากับหลักสูตร
5. หลักสูตรประเมินผลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ
1. หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อคัดเลื อก
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีเกณฑ์การพิจารณาได้แก่ เป็นอาจารย์สังกัด
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลและผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อคณะฯ รับทราบการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วคณะเสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน และมีการเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย จากนั้นอาจารย์ที่
ปรึกษาแนะนำตนเองและสร้างช่องทางติดต่อให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน เข้าเรียน
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์
ทาง
โทรศัพท์ หรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้แก่ LINE และ Facebook เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการติดต่อและเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ข่าวสาร กิจกรรมของทางหลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา
รับทราบ จากนั้นอาจารย์ เก็บข้อมูลประวัติ ของนักศึกษา การให้คำปรึกษา ประกอบเป็นรายงานผลการปฏิ บัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาส่งต่อหลักสูตร 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสำเร็จการศึกษาล่าช้าและปัญหาส่วนตัว เพื่อที่จะนำ
มาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร และหลักสูตรมีการจัดทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านแบบประเมิน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการประเมินรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่แก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกต่อไป
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการประเมินกระบวนการจัดระบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจในการปฏิบั ติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ ในระดับดี และมีประเด็นที่นักศึกษาเสนอแนะให้มีการพัฒนา
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ท่านอื่น ๆ นอกจากอาจารย์สังกัดหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล เนื่องจากใช้เป็นช่องทาง
ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การขอคำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการปรึกษาเพื่อขอแลกเปลี่ยน
ความรูท้ ี่อาจารย์ท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นอยากให้หลักสูตรจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 : หน้า 25

เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทราบว่าในแต่ละชั้นปีต้องเรียนวิชาใดบ้าง ซึ่งการเข้าในระบบออนไลน์นักศึกษาบางคนไม่สามารถ
เข้าถึงได้
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
หลักสูตรได้นำผลการประเมิน กระบวนการจัดระบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษารวมถึง
ข้อคิดเห็นของนักศึกษา รายงานแก่คณะฯ ซึ่ง คณะจึงมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษาใส่ข้อมูล
รายละเอีย ดของอาจารย์สั งกั ดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รวมทั ้ ง เพิ ่ ม การจัด แผนการศึ กษาทั ้ งสาขาวิช าการจัดการ
สถานพยาบาลและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงไปในเอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
จากการจัดทำเอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 และมอบให้แก่นักศึกษา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา จากผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งที่เป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ รวมถึงกิจกรรม
ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาจบมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะที่ดี
ในการดำเนินชีวิตต่อไป
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
1. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยนำผลการประเมินการจัด
กิจกรรมในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 2560
2. คณะฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการและ
ประเมินผลกิจกรรม
3. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
4. หลักสูตรและคณะฯ พิจารณาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา
2560 และได้นำผลการจัดกิจกรรมในปีที่แล้วมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและต้องครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้กำหนดออกมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ การ
ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ รวมถึงกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและการประเมินผลกิจกรรม
เมื่อหลักสูตรได้แนวทางและข้อสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้วได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
คณะฯ เพื่อจัดทำเป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2560 และนำเสนอในแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เขียนแบบเสนอโครงการเพื่อให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
สำนักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินกิจกรรมไปตามวันเวลาที่กำหนดไว้ โดยที่หลักสูตรได้จัดกิจกรรม
สอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 : หน้า 26

ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
หมายเหตุ

ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
1
การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานสาธารณสุขในรูปแบบคลินิกหมอ
1
ครอบครัว
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Smart English with PH VRU Season 3"
1
กิจกรรมอบรมหน้าที่พลเมืองไทย จิตสาธารณะและวิถีชีวิตพอเพียงในอาชีพ
2
นักสาธารณสุข
กิจกรรมทำบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561
2
กิจกรรมอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
2
กิจกรรมรำลึกคุณพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
2
กิจกรรมวันทาคณาจารย์
2
กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2
การสัมมนาการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัด การ
3
สถานพยาบาล
การประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
3
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
3
การศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนและการใช้โปรแกรม JHCIS และ HOSXP
4
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ (งานเวช
4
ระเบียน)
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
2
การจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
2
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
2
ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
2
กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์
2
การสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา
2
การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
2
อบรมหน้ า ที ่ พ ลเมื อ งไทย จิ ต อาสาธารณะและวิ ถ ี พ อเพี ย งในอาชี พ นั ก
2,3
สาธารณสุข
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
1,2,4
โครงการพลังกายพลังใจ
2,3
กิจกรรม

•

•

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน
2
2
2
2, 4
1, 4
1
1
1
1, 4
2, 3, 5
2, 3, 5
2, 4
2, 3
2, 5
2 , 3, 4
1, 4
2
4
2, 4
4
2, 3, 4
4
1,2, 4,
2,4,5
2,3,4

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1. กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills)
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมให้หลักสูตรและคณะฯ
เพื่อนำไปพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในว่า ควรส่งเสริมให้นักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกิจกรรมที่จะจัด ขึ้น
ในแต่ละปี โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทำแผนทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการประเมินความสำเร็จ ของ
โครงการและในการจัดกิจกรรมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ นักศึกษายังคงไม่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม
เท่าที่ควร พบว่า การจัดกิจกรรมนั้นยังไม่มีแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้
ยากต่อการระบุว่ากิจกรรมนั้นว่าสอดคล้องกับตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในข้อใดบ้างและการดำเนินโครงการมีความล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการเขียนเสนอโครงการและการติ ด ต่ อ
ประสานงาน
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากการทบทวนระบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยหลักสูตรและฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกัน
พิ จ ารณาผลการประเมิ น การจั ด โครงการ และจั ด ให้ ท ำแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั กศึ กษา ปี 2560 ซึ ่ ง จะเป็ น
กระบวนการที่จะก่อให้เกิดบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนา
นักศึกษาให้อยู่ภายใต้ของกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน มีการตั้งคณะกรรมการด้านกิจ การ
นักศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนัก ศึกษาเป็นประธาน คณาจารย์ในฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน
องค์การนักศึกษาและเลขานุการเป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นเลขานุการ เพื่อ ติดตาม
การดำเนินการโครงการและประเมินความสำเร็จของโครงการต่อไป
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลักสูตรมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560 โดยที่นักศึกษา ได้
มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการประเมินและได้เสนอแนะข้อควรปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงความต้องการในการ
จัดกิจกรรมที่มาจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่แท้จริง

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.2-1
3.2-2
3.2-3
3.2-4
3.2-5
3.2-6
3.2-7

รายการเอกสารหลักฐาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คำสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาประจำหมู่เรียน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

4 ระดับ

ผลการประเมิน
ตนเอง
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
ปี
จำนวน
จำนวนนักศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษา รับเข้า
 2557 2558 2559
2560
2557
8
5
5
5
5
2558
2559
23
23
22
2560
15
15

จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560

รายละเอียดอัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่
หมายเหตุ
2557
62.50
2558
งดรับนักศึกษา
2559
95.65
2560
100.00
หมายเหตุ* วิธีการคำนวณ
อัตราการสำเร็จการศึกษา

(2)
x 100 อัตราการคงอยู่
(1)

3
งดรับนักศึกษา
1
-

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

- การสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษา แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560

อัตราการสำเร็จการศึกษา
-

หมายเหตุ
-

- ความพึงพอใจของนักศึกษา

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
2560

ผลการประเมิน
4.57
4.57
4.59
4.60

หมายเหตุ

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2
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หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2557 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.47)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2558 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.57)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2559 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.59)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2560 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.60)
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจำนวน
ข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้การประชุมและวางแผนเกี่ยวกับระบบการจัดการขอร้องเรียนของ
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
2. หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนปัญหาต่างๆ ทีน่ ักศึกษาพบได้แก่ การแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งการพูดด้วยวาจา สื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุค อีเมลล์
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการนำข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหารือและ
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนเหล่านั้น
4. ทางหลักสูตรทำการสรุปประเด็นสำคัญของความพึงพอใจต่อการจัดระบบการขอร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อ
นำผลที่ได้ไปปรับปรุงระบบการจัดการร้องเรียนของนักศึกษาต่อไป
ในปี การศึ กษา 2560 พบข้ อร้ องเรี ย นจากนั กศึ กษาจำนวน 1 เรื ่ อง คื อ นั กศึ กษาต้ องการให้ ม ี ช ่ องทา ง
ประชาสัมพันธ์งานของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่าย และเป็นช่องทางในการนำเสนอ
กิจกรรมของหลักสูตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรจึงได้
นำความคิดเห็นของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการพั ฒนาเว็บไซต์หรือ Facebook Page เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของหลักสูตร

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

เป้าหมาย 2560
4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
จำนวน
นักศึกษา
ลง สอบ
W PD P NP S U
ทะเบียน ผ่าน

การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล
4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์
4164307 การนำระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติ
ในสถานพยาบาล
4164901 การวิจยั ด้านการจัดการ
สถานพยาบาล
4164902 การสัมมนาทางการจัดการ
สถานพยาบาล
SBT340 จุลวิทยาและปรสิตสาธารณสุข
SHM102 การจัดการสถานพยาบาล2
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ
SPH204 โภชนาศาสตร์สาธารณสุข
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทาง
วิทยาศาสตร์
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำเนิน
ชีวิตในประชาคมอาเซียน
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
SCH102 เคมีทั่วไป
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SPH101 หลักสาธารณสุข
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
VGE105 ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภาคการศึกษาที่ 2
4164801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
SHM103 การจัดการการบริบาลสุขภาพ
SHM104 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการ
สื่อสารในสถานพยาบาล
SHM106 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล
SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
VGE107 สุขภาพเพือ่ คุณภาพชีวิต
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์
SHM101 การจัดการสถานพยาบาล 1
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การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา
SHM103
SHM104
SHM106
SPH203
VGE102
VGE106

ชื่อรายวิชา
การจัดการการบริบาลสุขภาพ
ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการ
สื่อสารในสถานพยาบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
หลักการปฐมพยาบาล
การใช้ภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร
นวัตกรรมและการคิดทาง
วิทยาศาสตร์

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส
ชื่อ
ภาค
ความผิดปกติ
วิชา รายวิชา การศึกษา
-

การตรวจสอบ

เหตุที่ทำให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
รายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน
การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
สาระหรือหัวข้อที่ขาด
การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
-

มาตรการที่ดำเนินการ

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีการแก้ไข

-

-
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
Mean (S.D.)
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
4163801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
4.76 (0.47)
สถานพยาบาล
4164104 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
4.69 (0.50)
4164307 การนาระบบคุณภาพสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานพยาบาล
4.73 (0.48)
4164901 การวิจยั ด้านการจัดการสถานพยาบาล
4.73 (0.48)
4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล
4.76 (0.47)
SBT340 จุลวิทยาและปรสิตสาธารณสุข
4.46 (0.64)
SHM102 การจัดการสถานพยาบาล2
4.41 (0.63)
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ
4.16 (0.81)
SPH204 โภชนาศาสตร์สาธารณสุข
4.25 (0.71)
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
4.05 (0.87)
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์
4.37 (0.71)
VGE108 ความเป็ นสากลเพื่อการดาเนินชีวติ ในประชาคม
4.36 (0.06)
อาเซียน
SBT102 ชีววิทยาทัวไป
่
4.15 (0.84)
SBT103 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทัวไป
่
4.66 (0.57)
SCH102 เคมีทวไป
ั่
4.40 (0.69)
SCH103 ปฏิบตั กิ ารเคมีทวไป
ั่
4.12 (0.61)
SPH101 หลักสาธารณสุข
4.53 (0.60)
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
4.14 (0.80)
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท
4.33 (0.67)
VGE105 ภาษา การสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.44 (0.70)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
4164801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
4.80 (0.45)
SHM103 การจัดการการบริบาลสุขภาพ
4.13 (0.75)
SHM104 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสือ่ สารในสถานพยาบาล
4.27 (0.77)
SHM106 อนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
4.37 (0.66)
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล
4.48 (0.55)
SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
4.27 (0.78)
VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวติ
4.22 (0.65)
VGE109 อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตวไลยอลงกรณ์
4.22 (0.70)

การแปลผล

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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รหัสวิชา
SHM101
SHM103
SHM104
SHM106
VGE102
VGE106

ชื่อรายวิชา
การจัดการสถานพยาบาล 1
การจัดการการบริบาลสุขภาพ
ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสือ่ สารในสถานพยาบาล
อนามัยสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณเพื่อการสือ่ สาร
นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
Mean (S.D.)
4.29 (0.69)
4.13 (0.75)
4.27 (0.77)
4.37 (0.66)
4.07 (0.48)
4.19 (0.53)

การแปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการ
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก
เรียนรู้
แหล่งต่างๆ
คุณธรรมจริยธรรม แต่ละรายวิชามีจดุ เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
แตกต่างกัน ในช่วงเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาได้
เรียนรู้ แต่การพัฒนาเป็นนิสัยต้องใช้เวลามากกว่านั้น
ความรู้
1) การใช้การสอนหลายรูปแบบในภาพรวมเป็นผลดีใน
ด้านการสร้างความตื่นตัวในการเรียน
2) นักศึกษาทบทวนเนื้อหาเฉพาะเนื้อหาที่อาจารย์
สอน แต่การค้นคว้าในหัวข้ออื่นๆนอกเหนือจาก
บทเรียนยังน้อย และการค้นคว้าหาความรู้จากนอก
ห้องเรียนยังน้อย
ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
กำหนดคุณธรรม จริยธรรม ประจำชั้นปีให้ทุก
รายวิชาของชั้นปีเน้นในเรื่องเดียวกัน

1) อาจารย์ทบทวนผลการประเมินรายวิชาของ
ตนเอง และปรับปรุง
2) อาจารย์ผู้สอนเพิ่มกิจกรรมที่มกี ารศึกษานอก
ห้องเรียน
3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำการค้นคว้า
บทความงานวิจัยเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ และ
นำเสนอในชั้นเรียน
รายวิชาส่วนใหญ่การกำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย 1) ส่งเสริมกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาสามารถนำ
ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน และศึกษา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำ
ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปจั จุบัน และให้มีการ วิจัย
นำเสนอและ/หรือมีการอภิปรายภายในกลุ่ม ซึ่งเป็น
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ทาง
การฝึกให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้
ทฤษฎีเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข
เหมาะสมกับสถานการณ์งานที่รับผิดชอบ และการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
1) การเรียนรู้ทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่มได้ผล 1) กำหนดกติกากลางของการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาไม่แสดงบทบาทของตนเอง
ของทุกรายวิชา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
ตามที่ควร งานกลุม่ มักเกิดจากสมาชิกที่มีความรู้
อาจารย์ตดิ ตามการทำงานกลุม่ อย่างจริงจัง
ความสามารถ ส่วนสมาชิกที่อ่อน มักไม่มโี อกาสร่วมใน 2) ควรจัดกลุ่มกิจกรรมหมุนเวียนตามภาค
กิจกรรม
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาส
2) การเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีการ ทำงานในกลุ่มเดียวกันทุกรายวิชาตลอดปี
เปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมในรายวิชา ไม่เป็นผลดีในการ
การศึกษาและเปลี่ยนกลุม่ ทำงานในภาคการศึกษา
ทำงาน เพราะนักศึกษาต้องใช้เวลาในการปรับตัว และ ถัดไป วิธีการจัดกลุ่มลักษณะนี้จะมีผลพลอยได้ใน
มักมีปัญหาในการจัดเวลาทำงานร่วมกัน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่างๆ
1) นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ทำให้เกิด
ปัญหาเมื่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น
2) ในงานวิจัยที่ต้องมีการวิเคราะห์ทางสถิตินักศึกษา
บางรายยังขาดความรู้ หลักการ และทฤษฎีที่ต้องใช้ใน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
1) อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
2) สอนวิธีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนรูจ้ ัก และพยายามสอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการสอนอยางสม่ำเสมอ
3) มอบหมายงานที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียม
ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไม่มี ❑
จำนวนอาจารย์ใหม่ 1 คน
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล
รวมถึงแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารย์มีความรู้ในการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและมี ความพอใจที่ มหาวิทยาลัย
มีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่
8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่มี
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จำนวนผู้เข้าร่วม
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
ได้รับ
อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
1. อบรมหลักสูตร “อบรมผู้สอนวิชา
5
ได้แลกเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา
ศึกษาทั่วไป” (คำสัง่ มหาวิทยาลัย
ในรูปแบบของการสอนเชิงผลิตภาพจากอาจารย์
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่ 3050/2560)
ผู้สอนที่มาจากสาขาวิชาอื่นๆ
4-5 มกราคม 2561
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
5
ได้ทบทวน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมองค์กร
ทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สู่การถ่ายทอดโดย
ค่านิยมองค์กรของคณะสาธารณสุข
วิธีการสอนไปยังนักศึกษา
ศาสตร์ (คำสั่งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ที่ 0003/2561) 18 มกราคม
2561
3. การบรรยายพิเศษ “บทบาท
5
ได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กับการพัฒนาท้องถิ่น” (คำสั่ง
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 : หน้า 35

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่
374/2561) 15 กุมภาพันธ์ 2561
4. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือ
โต้ตอบและรายงานการประชุม
(คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ที่ 2376/2560) 31 ตุลาคม
2560.
5. โครงการสัมมนาการยกระดับ
คุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA ฯ
(คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ที่ 265/2561) 6 และ 28
กุมภาพันธ์ 2561
6. โครงการอบรมหลักสูตร
ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้ง
เดียวผ่าน รุน่ 2
7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 11 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 159/2560
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
8. โครงการ “การดูแลและการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการวิ่งด้วย
กายภาพบำบัด” (คำสั่งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ที่ 121/2560)
9. งานประชุมวิชาการ การพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ
(CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 17 และ
นานาชาติครั้งที่ 1 “คุณธรรม
จริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่
187/2560)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ

1

-

ได้ฝึกทักษะการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
และรายงานการประชุมได้อย่าถูกต้องามหลัก
วิชาการ

1

-

ได้ทราบถึงเกณฑ์การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในมี
ความเป็นสากล

2

-

เข้าใจแนวทางและการทำผลงานวิชาการ
เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

1

-

ได้รับความรู้เรื่องการวิจัยที่หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายสาขาทีส่ ามารถนำมาพัฒนางานวิจัยที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาและสามารถนำมาใช้ในการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้

1

-

ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บจากการวิ่ง ทัง้ ในเรื่องของชีวกลศาสตร์
โภชนาการ และการเลือกรองเท้าสำหรับวิง่ เป็นต้น

1

-

ได้เรียนรู้หลักจริยธรรมที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการวิจัย และแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

5

-

รับทราบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
อบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์
ประจำปีการศึกษา 2560(คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่
3029/2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับรอง
หลักสูตร วุฒิบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้
ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าร่วม
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ
อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
1
หลักและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

อบรมหลักสูตร ทำเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างไรให้ทันก่อน
เกณฑ์ใหม่

1

-

ได้รับทราบแนวทางในการขอรับการรับรองหลักสูตร
วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย การนวด
ไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์

1

-

3

-

เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิการทำเกษตร การ
พึ่งตนเองในด้านต่างๆ เช่น การปลูกข้าว การขยาย
พันธ์พืช การบำรุงดิน ศึกษาแนวคิด 1 ไร่พอเพียง
เข้าใจเทคนิควิธีการในการทำเอกสารปรกอบการ
สอนก่อนเกณฑ์ใหม่ และได้รับแนวคิดในการสร้าง
ผลงานการทำเอกสารประกอบการสอนก่อนเกณฑ์
ใหม่

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระวิชาที่ครอบคลุมครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับ
ก้าวหน้าทางวิทยาการและทันสมัยตลอดเวลา
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีหลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยมีปรัชญาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรจึงมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง ซึ่งเน้นรายวิชาที่มี
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ มีแผนการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ระดับต่างๆ รวมไปถึงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เช่น การสำรวจตลาดความต้องการของ
บัณฑิต ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
4. จัดทำเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) ในกรณีมีการปรับปรุงเล็กน้อยให้จัดทำตามแบบฟอร์มของ สมอ.08
5. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการส่งให้คณะกรรมการวิชาการคณะ
8. จัดทำเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. สำนักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
10. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตรทางด้านวิชาการ
11. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
2. ศึกษาข้อมูลความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อกรเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. จัดทำเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
- เน้นการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) มีกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่งผลิตภาพ (Product-based Learning)
- คำนึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- คำอธิบายรายวิชาและประเด็นในการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา ทันสมัย ครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
- นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายงาน
การฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและ
แนวโน้มของหลักสูตร
4. แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการวิ พ ากษ์ หลั กสู ต รซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภายทั ้ ง ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร
6. หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิภาคหลักสูตรและเสนอต่อคระกรรมการ
วิชาการและคณะเพื่อเพื่อพิจารณาและตรวจสอบถูกต้องความสมบูรณ์ของเอกสาร
7. หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการคณะและจัดทำเล่มหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเสนอ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และเสนอต่อสำนักงานคระกรรมการการอดุมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร
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• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงานของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรโดยใช้ขอมูลจากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และรายงาน
การฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา โดยมีข้อสรุปจาการประเมินดังนี้
- ควรมีการศึกษาข้อมูล คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
- ควรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เป็นข้อมูลใน
การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
- ควรนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา และพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมิ น
มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแนวทางการทวนสอบรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นการวิเคราะห์
รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ ดั้งนั่นหลักสูตรจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยมี
การจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
จากการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทำให้หลักสูตรมีข้อมูลที่เป็นจริง
มากขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับประเด็นหรือ
เนื้อหาการสอนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างของหลักสูตรหรือวัตถุประสงค์หลักของรายวิชาใน มคอ.3 ทำให้เนื้อหาที่สอนใน
รายวิชามีความเหมาะสม ครอบคลุม เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีความทันสมัย

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทันต่อวิทยาการเพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมวาระ 12/2556 เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดให้ให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของประเทศ รวมไปเพื่อปรับปรุงให้สาระรายวิชามีความครอบคลุมและเป็นไปตาม
ขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพื่อให้มีสาระ
รายวิชาและเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบและคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะเสนอแบบขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภาเห็นชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
3. คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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4. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ อขอ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
5. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรพร้อมจัดทำ มคอ.2
และแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
6. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 ให้สำนักวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบรูปแบบและ
ความถูกต้อง
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ให้สำนัก วิชาการและงาน
ทะเบียน เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
8. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอสภาวิชาการ
9. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
10. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจัดทำเอกสารต่างๆ ให้สำนักฯ เสนอ สกอ. (ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
11. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนำหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุข เพื่อขอรับ รอง
หลักสูตรทางด้านวิชาการ
12. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนำหลักสูตรเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. หลักสูตรเสนอแบบขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภาเห็นชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตรเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ขอข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
5. คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีการ วิเคราะห์ผลการดำเนินการหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตร ทบทวนความสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ศักยภาพและความพร้อม
ในการดำเนินการของหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุน
อื่นๆ ซึ่งมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
- เน้นการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) มีกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่งผลิตภาพ (Product-based Learning)
- คำนึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- คำอธิบายรายวิชาและประเด็นในการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา ทันสมัย ครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
- นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายงาน
การฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและ
แนวโน้มของหลักสูตร
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6. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน โดยกำหนดให้มี
การวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง พร้อมปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรวมทั้ง จัดทำ มคอ.2
และแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
7. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการส่ง มคอ.2 ให้สำนักวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบรูปแบบ
และความถูกต้อง
8. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ให้สำนัก วิชาการและงาน
ทะเบียน เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
9. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอสภาวิชาการ
10. คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รดำเนิ น การส่ ง มคอ.2 และแผนบริ หารความเสี ่ ย งและนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
11. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดทำเอกสารต่างๆ ให้สำนักฯ เสนอ สกอ. เพื่อรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
12. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนำหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
13. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนำหลักสูตรเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงานของการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดย
มีข้อสรุปจาการประเมินดังนี้
- ควรมีการสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา
- ควรมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ควรมีการศึกษาข้อมูล คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
- ควรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เป็นข้อมูลใน
ปรับปรุงหลักสูตร
- ควรนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการของหลักสู ตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา และพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลต่างมาใช้ในการทบทวนและวิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรให้ทบทวนความสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลักสูตรได้จัดโครงการปรับปรุ งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และ
กำหนดให้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย และมีการทำบันทึกข้อตกลงกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมมือทางการวิชาการในกร
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการด้านกำลังคน
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
หลักสูตรมีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวหน้าทันต่อวิทยาการ ตรงกับต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสหลักฐาน/รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-2 สมอ.08 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-4 มคอ. 3 ประจำปีการศึกษา 2560
5.1-5 มคอ. 5 ประจำปีการศึกษา 2560
5.1-6 รายงานการทวนสอบ
5.1-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-9 บันทึกข้อความขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-10 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-11 รายงานการประชุม
5.1-12 รายงานการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-13 รายงานสรุปความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันพระบรมราชชนกและสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
5.1-15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ระดับ 4

ผลการ
ดำเนินงาน
ระดับ 4

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกำหนดผู้สอน
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้สอนที่รู้จริง
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญวิชาที่สอนและความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ส อนที่รู้จริง โดยมีระบบกลไกในการกำหนดอาจารย์ผู้สอน
ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม มคอ.2 และจัดทำ
แผนการเรียนเสนอต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดทำตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาที่เปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและกำหนดผู้สอน โดยมีแนวทางดังนี้
- ในกรณีหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดหาผู้สอน
- กรณีวิชาพื้นฐานให้หลักสูตรเจ้าของรหัสวิชาเป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน
- กรณีวิชาของหลักสูตรให้กรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาผู้สอน
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1) การพิจารณาผู้สอนจะคำนึงถึงความชำนาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือ
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ ในกรณีที่จำเป็นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
วิทยากรพิเศษโดยกำหนดให้ผู้สอนในหลักสู ตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของวิทยากรพิเศษและมี
การสอนร่วมกับอาจารย์คณะอื่นๆ ในบางรายวิชา
2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลการประเมินผู้สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 สำหรับผู้ที่มีผล
การสอนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือเป็นอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน จะให้สอนร่วมกับอาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ ในลักษณะของการสังเกตการสอนหรือร่วมสอนบางเนื้อหา
3) นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชาในหนึ่งภาคเรียน
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา
5. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดตารางสอนและประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ก่อนเปิด
ภาคเรียน

• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยยึด
ตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และจัดทำแผนการเรียนเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัด
ข้อมูลในระบบ CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาที่เปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและกำหนดผู้สอน
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยได้กำหนดให้อาจารย์ผ้สู อนที่
มีผลการประเมินผู้สอนที่มีค่าไม่น้อยกว่า 3.51 สอนในรายวิชาที่มีตรงกับวุฒิการที่สำเร็จการศึกษา ความเชี่ยวชาญและมี
ผลงานวิชาการและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเรือ่ งที่สอน และนักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้หลากหลายเป็นไป
ตามระบบที่กำหนดไว้
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4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา และ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นชอบเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานพบว่า ผลการประเมินผู้สอนในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนประเมินเฉลี่ย มากกว่า
3.51 ทุกรายวิชา แสดงถึงความเหมาะสมในการกำหนดอาจารย์ผู้ สอน และจากการทบทวนของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้พิจารณาเห็นควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ควรมีการกำหนดให้แต่ละรายวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหลักและสอนในรายวิชาที่เคยสอนซึ่งจะ
ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของรายวิชาที่สอนมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริงจากการทำงาน
อีกทั้งจะทำให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เพิ่มองค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลักสูตรได้มีการกำหนดให้แต่ละรายวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหลักโดยสอดคล้องกับวุฒิที่จบของ
อาจารย์และให้สอนในรายวิชาเดิมที่เคยสอนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของรายวิชาและสนับสนุนให้ผลิต
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนซึ่งจะทำให้เ กิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะสามารถนำมา
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
กำหนดให้แต่ละรายวิชามีอาจารย์รับผิดชอบหลักซึ่งส่งผลให้อาจารย์เกิดความเชี่ยวชาญสามารถผลิต
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอนและสร้างผลงานวิ จัยที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนทำให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้จากการบูรณาการกับการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารรายวิชา
ส่งผลให้เกิดประสิทธิในการจัดการเรียนการสอน
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตาม มคอ 2
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกำกับให้อาจารย์ทุกคน
ต้องมีการทำ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามแผนการ
เรียนรู้ในรายวิชา โดยปฏิบัติดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที ่ 21 โด ยยึ ด แนวทางตาม
curriculum mapping ใน มคอ.2
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2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา โดยยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7
ของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมบริห ารหลักสูตรประชุมเพื่อ พิจารณา แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน curriculum mapping
ของ
มคอ.2
4. แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชา ที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการหลักสูตร
จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิช า ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง มคอ.3 และ
มคอ.4 ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร

• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชาจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนเปิด
สอนภาคการศึกษานั้นๆ ตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7
ของมหาวิทยาลัย โดย ทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการยืนยันการส่ง
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
การส่งเอกสาร มคอ.3 และ 4 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนรายละเอียดของแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) บางประเด็นยังต้องมีการทำความเข้าใจและชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ.2
เช่น แผนการประเมินผลการเรียนรู้บางรายวิชา ไม่ตรงกับ curriculum mapping ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งได้ชี้แจง
อาจารย์ผ ู้ส อนให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข และจากการประชุมได้มีการเสนอให้คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร
ดำเนินการกำกับ ติดตาม หรือการแจ้งเตือนการส่ง แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ ง
แผนการเรียนรู้โดยการโทรศัพท์หรือส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน กลุ่ม Line ของหลักสูตร และ Line ส่วนบุคคล
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้กับ
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งจัดทำเอกสารแนวทางการเขียนแผนการรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และคำสั่งเรื่องการส่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 - มคอ.7 ของมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ผู้สอน ใน
แต่ละรายวิชาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการปฏิบัติงาน สำหรับการกำกับติดตามการส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) ประธานหลักสูตรจะทำหน้าที่ในการติดตามให้อาจารย์ส่งแผนการเรียนรู้ให้ตรงตามกำหนด
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ทุกรายวิชาจัดทำและส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและ
ประเมินผลทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับความรู้โครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2
• แนวปฏิบัติที่ดี
มีการจัดทำคู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ได้
จัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาที่ต้อง มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางการดำเนินการในการบูรณการองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1) การวิจัย
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาทำโครงการวิจัย
1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยของอาจารย์
1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์นำผลลัพธ์จากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอน
2) การบริการวิชาการ
2.1 นำประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการชุมชนมาใช้กับการเรียนการสอน
2.2 กำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2.3 กำหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของหลักสูตรและคณะ
3) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 การจัดการเรียนการสอนที่นำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาต้องสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะ
อัน พึงประสงค์ ของนักศึกษา เพื่อให้ส ามารถนำไปใช้ ในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึงประสงค์
ในอนาคต พร้อมทั้งมีการสอดแทรกประสบการณ์ลงในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนกำหนดไว้ในแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชานั้นๆ
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. จัดทำแผนดำเนินงานที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. อาจารย์ที่มีผลการวิจัย การให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ให้เขียนรายละเอียดใน มคอ. 3
3. จัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษานำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
มีการนำกระบวนการบริการทางวิชาการ กระบวนการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอน
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• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอให้ ปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาของการ
จัดทำโครงการและการติดต่อประสานงานของการลงพื้นที่ เพื่อการทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่มีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมเข้าร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น ร่วมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ ครอบคุลมทุกภารกิจมากขึ้น

• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
มีการปรับปรุงแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและรูปแบบของการทำ
กิจ กรรมโครงการโดยให้น ักศึ กษาได้ มีส ่ว นร่ว มในการออกแบบกิจกรรมที่ มี การการบูร ณาการกับ การวิ จั ย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทั้งมีการจัดทำแนวทางการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรบอาจารย์ในการบูรณาการการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• แนวปฏิบัติที่ดี
แนวทางการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน
5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
5.2-3 แบบเสนอขอเปิดรายวิชา
5.2-4 สรุปผลการประเมินผูส้ อน ปีการศึกษา 2560
5.2-5 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอน
5.2-6 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอนเรื่องกำหนดแนวทางในการเขียน มคอ.3และมคอ.4
5.2-7 รายงานการประชุมพิจารณา มคอ.3และ มคอ.4
5.2-8 บันทึกข้อความส่ง มคอ.3และมคอ.4
5.2-9 คู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
5.2-10 บัญชีส่งเอกสาร มคอ. 3 และ มคอ.4
5.2-11 งานวิจัย กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
5.2-12 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5.2-13 แนวทางการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย 2560
ระดับ 4

ผลการ
ดำเนินงาน
5 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้องกับความคาดหวังของ
หลักสูตร
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือสำหรับการ
ประเมินผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาให้ ม ี ค วามรู ้ ต ามโครงสร้ า งหลั ก สู ต รที ่ ก ำหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมี ก าร
ประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือสำหรับ
การประเมินผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน โดยการประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1.1 ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ ปรับปรุงการเรียนการสอน และนำไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยจะใช้การประเมินจากปีการศึกษา 2559 แล้วนำผลการประเมินที่ได้จากระบบ นำมาพัฒนา
และปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2560 โดยมีการปรับปรุงประเด็นดังนี้
1.1.1 มีการแจกแนวทางการสอนให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมกำหนดรูปแบบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมิน
1.1.2 กำหนดแนวทางการประเมินที่หลากหลายและสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น
การทำแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน โดยจัดการสอบในคาบแรกของ
รายวิชา และมีการสอบหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบที่ระดับความยากเท่ากับข้อสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบว่าผู้เรียน
มีระดับความรู้มากขึ้นหรือไม่
1.2 ประเมินเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ โดยให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ
การประเมินและเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมิน ร่วมทั้ง นักศึกษาประเมินตนเองในขณะมีการจัดการเรียนการสอน
เป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้ การอภิปราย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการ
สอบถามนักนักศึกษา ถึงรายวิชาต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอน
1.3 ประเมินเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยผู้สอนจะประเมินผล เป็นระยะๆ ตามหน่วยการ
เรียนรู้ และในท้ายภาคการศึกษาของผู้เรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งนี้การประเ มินผลดังกล่าวจะใช้
วิธีการที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับนักศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งมีการวางแผนการประเมินปรากฏใน มคอ.3 ของในแต่ละรายวิชา ดังนี้
1.3.1 ประเมินจากแบบฝึกหัด
1.3.2 ประเมินจากแบบทดสอบ
1.3.3 ประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน
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1.3.4 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.5 ประเมินจากผลงานของผู้เรียน
1.3.6 ประเมินจากข้อสอบปลายภาค
2. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยจัดทำกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผล โดยเน้นการประเมินผล
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา, กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการวิเครา ะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละ
รายวิ ช า (curriculum mapping) ที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น มคอ. 2 ในกรณี ท ี ่ ร ายวิ ช าใดมี ผ ู ้ ส อนมากกว่ า 1 คนและ
สอนมากกว่า 1 ห้องเรียน อาจารย์ที่สอนร่วมกัน จะพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมี การ
ประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรร่ว มกัน พิ จ ารณาความเหมาะสมของวิธ ี การ เครื่องมือและเกณฑ์ใ นการประเมิ นผลการเรี ย นรู้
ของนักศึกษา ถ้าหากวิธีการ เครื่องมือหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาใด ไม่สอดคล้องกับลักษณะของ
รายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่
ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ให้ผู้สอนนำกลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนำกลับมานำเสนอในที่ประชุมอีก
ครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2
4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ หลังจากประเมินผลการสอนแล้วอาจารย์ผู้สอน
รวบรวมคะแนนดิบและนำผลการเรียนของนักศึกษาเข้า ที่ประชุมกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
สัดส่วนของคะแนนตามที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3 และพิจารณาการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา หลังจาก
นั้นประธานหลักสูตรจะรับรองผลการเรียน ก่อนที่จะส่งผลการเรียนให้กับทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและ
วัดผล และแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านทางระบบตรวจสอบผลการเรียน
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
จากการประชุมเพื่อ พิจารณาประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลจากอภิปรายและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ร่วมทั้งข้อมูลจาก
มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ผู้สอนสามารถสอนได้ครบถ้วนตามเนื้อหาที่
กำหนดไว้ ข้อสอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหานักศึกษาบางคนไม่เข้าชั้นเรียน ไม่ส่งงาน หรือส่งงานไม่ตรงตามกำหนด ทั้งนี้เมื่อพบปัญหาจึง
ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตักเตือน สอบถามถึง สาเหตุ แล้วนำมารายงานในที่
ประชุมของหลักสูตรต่อไป
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลั ก สู ต รได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งในด้านการประเมินผลที่หลากหลาย และการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิด
ความใกล้ชิดกับผู้เรียนและพัฒนาผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น
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• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เห็นได้จาก เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานครบถ้วน ชิ้นงานมีคุณภาพ
และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนากระบวนการประเมินผลช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีกับผู้สอนด้วย
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
นักศึกษารับทราบผลการประเมินผู้เรียนได้โดยไม่เกิดความคับข้องใจ
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกำหนดระยะเวลา
ในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะดำเนินการติดตามในกรณีที่มีการส่งล่าช้ากว่ากำหนด
3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อสอบ เพื่อกำกับและ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบนำข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ดำเนินการประเมินผลการ
เรียนรู้
5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และยืนยันผล
การเรียนให้ผ่านทางระบบ CMS
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกำหนดระยะเวลา
ในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ โดยน้ำหนักขององค์ประกอบในการ
ประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ ง 5 ด้าน สอดคล้อง
กับจุดเน้นของรายวิชา ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้แก่ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาข้อสอบ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผลตรง
ตาม มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อคำถาม แล้วนำข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงและจัดทำข้อสอบ
4. เมื ่ อ เสร็จ สิ ้น การเรีย นการสอนและการส่ ง ผลการศึ ก ษาแล้ว ทางหลั ก สูต รมี ก ารตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีที่มี
ผลการเรียนที่ไม่ปกติ เช่น เกรด A ทุกคน หรือ เกรด F จำนวนมาก จะต้องนำมาพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยการพิจารณาดังนี้
1) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และ มคอ.4
2) พิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลใน มคอ.5 และ มคอ.6
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3) พิจารณาข้อสอบ เรื่อง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุด
ปรับ ปรุงในรายวิช านั้นๆ ซึ่งจะนำมาเป็น ข้อมูล ในการพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธ ีการ
ประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
จากการประเมินผลกระบวนการ ทำให้เห็นว่าการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนมี ความ
สอดคล้อง โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่า นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่
ในระดับทีด่ ีขึ้น ไม่มีนักศึกษาที่ผลการเรียนต่ำกว่า 2.00
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการเสนอให้อาจารย์ผู้สอนสร้างการมีส่วนร่วมและ
สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากขึ้น เช่น กำหนดเกณฑ์การประเมิน หรือการ
ตัดสินเกรดที่ชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มา
ของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน รวมทั้งแจ้งคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาทราบในทุกรายวิชาเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและส่งคืนชิ้นงานให้กับนักศึกษาที่มีการประเมินให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว การตัดเกรดควรพิจารณาเรื่อง
การกระจายของเกรด ซึ่งจะทำให้สามารถสะท้อนความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของ
รายวิชา
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
จากการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนิ นงาน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบ
การเรียนรู้มากขึ้น โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน และได้รับทราบคะแนนการประเมินของตนเอง
รวมทั้งคะแนนเก็บ ซึ่งแสดงถึงเกิดความโปร่งใสในการประเมิน และผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
พลว่า ไม่มีรายวิชาที่มีการกระจายของเกรดผิดปกติ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ของตนเองแต่ละ
รายวิชา และมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตรมีข้อมูลเพื่อ
นำไปสู่การพัฒนา
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) โดยแนวปฏิบัติดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5 มคอ. 6)
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ
CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย
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3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)
4. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการ
หลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับ
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5
มคอ. 6) โดยต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคศึกษาเกี่ยวกับภาพรวม
ของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) การส่งภายใน 30 วัน ยึด
ตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย โดยประธาน
หลักสูตรจะทำหน้าที่ในการผู้ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเพื่อให้การส่งรายงานตรงเวลา
3. ในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชาส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ
CMS ตามกำหนดการส่งของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการ
ยืนยันการส่ง ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร
4. เมื่ออาจารย์ทุกท่านส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ครบทุกรายวิชา หลังจากนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
จากการประเมินได้ข้อสรุป ดังนี้
1. อาจารย์ทุกคนมีการส่ง มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชา
2. มีการจัดทำผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกภาคการศึกษา
3. ควรจัดทำปฏิทินหรือผังกำกับการส่งมคอ.5 หรือ มคอ.6 เพื่อใช้ในการกำกับการส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. 5, มคอ. 6) เพื่อช่วยในการกำกับติดตามให้ดีขึ้น
4. ควรจัดทำคูม่ ือแนวปฏิบัติสำหรับการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ซึ่งช่วยลดความล้าช้าใน
การส่งมากขึ้น และได้จัดทำคูม่ ือแนวปฏิบัติสำหรับการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เพื่อ
เป็นแนวทางสำหรับการเรียน มคอ.5, มคอ.6 ได้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมากยิ่งขึ้น หลักสูตรร่วมกันดำเนินงาน
และจัดทำ มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยนำข้อเสนแนะ
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลจาก
รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) และข้อมูลจากแหล่งอื่น ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
อาจารย์ทุกคนมีการส่ง มคอ.5 หรือ มคอ.6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชาตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด และคุณภาพ
ของการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) มีมากขึ้นเนื่องจากใช้คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการ
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เขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เป็นแนวทางในการเขียน และจากรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร มคอ.7 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีแนวโน้มผลการดำเนินที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
• แนวปฏิบัติที่ดี
คูม่ ือแนวปฏิบัติสำหรับการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน
5.3-1 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
5.3-2 เอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาที่หลักสูตรมีการเรียนการสอน
5.3-3 รายงานการประชุมเกี่ยวกับ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4
5.3-4 รายงานการประชุมเกี่ยวกับ พิจารณาข้อสอบ
5.3-5 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
5.3-6 เอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาที่หลักสูตรมีการเรียนการสอน
5.3-7 รายงานการประชุมเกี่ยวกับ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4
5.3-8 รายงานการประชุมเกี่ยวกับ การพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6
5.3-9 รายงานการประชุม เกี่ยวกับการพิจารณาเกรด
5.3-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.3-11 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอนเรื่องกำหนดแนวทางในการเขียน มคอ.5 และมคอ.6
5.3-12 คู่แนวปฏิบัติในการจัดการเอกสาร มคอ. 5 และมคอ. 6
5.3-13 บันทึกข้อความส่ง มคอ.5 และมคอ. 6
5.3-14 รายงานการประชุมพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6
5.3-15 บัญชีส่งเอกสาร มคอ. 5 และ มคอ.6
5.3-16 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนของอาจารย์และแผนการ
ปรับปรุงจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560
5.3-17 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนของอาจารย์และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560
5.3-18 คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย 2560
ระดับ 4

ผลการ
ดำเนินงาน
ระดับ 5

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เลือก

(1) อาจารย์ประจำ
.1 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย ทั้งสิ้น 5 คนและในการประชุม
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
ทุกครั้งมีอาจารย์ประจำ
การประชุมเพื่อ
หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมไม่
วางแผนติดตาม และ
น้อยร้อยละ 80 โดยทุกคนมี
ทบทวนการดำเนินงาน
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
หลักสูตร
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร



❑

❑

5.4.1.1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรหรือรายชื่ออาจารย์
ประจำหลักสูตรในเอกสาร
มคอ.2
5.4.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตร
5.4.1.3 ใบลงชื่อการเข้าร่วม
ประชุม

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
TQF



❑

❑

5.4.2.1 เอกสาร มคอ.2

รายวิ ชาที ่ เ ปิ ด สอนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทุกรายวิชามีการส่ง รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี )
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา



❑

❑

5.4.3.1 รายวิชาที่เปิดสอนในปี

ผลการดำเนินการของ
รายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 และภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ



การศึกษา 2560

5.4.3.2 เอกสารมคอ. 3 และ
มคอ. 4 และบัญชีส่ง

❑

❑

5.4.4.1 รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558

5.4.4.2 เอกสารมคอ. 5 และ
มคอ. 6 และบัญชีส่ง
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เลือก



❑

❑

5.4.5.1 มคอ.7

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 มากกว่าร้อยละ 25 ของ
รายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา



❑

❑

5.4.6.1 บัญชีสรุปการทวนสอบ

[ ] มีผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
ผ่านมา
[ ] มีโครงการ กิจกรรม หรือ
รายวิชาที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมินในปีที่แล้ว



❑

❑

5.4.7.1 มคอ.7 ปีที่แล้ว
5.4.7.2 มคอ.7 ปีที่ประเมิน
5.4.7.3 มคอ.5 ปีที่แล้ว
5.4.7.4 มคอ.3 ปีที่ประเมิน

[  ] มีอาจารย์ใหม่
- มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 1 คน
- ได้รับการปฐมนิเทศและ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งการอบรมพัฒนา
ในด้านต่าง 1 คน คือ อาจารย์
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย



❑

❑

5.4.8.1 โครงการปฐมนิเทศ
เมื่อ.11-12 มิถุนายน 61....

(9) อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการ

ทุกคนได้รับการพัฒนา พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ทางวิชาการ และ/หรือ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง

❑

❑

5.4.9.1 รายงานการเข้ารับ
การประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน

หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิน
การดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

5.4.6.2 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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ผลการดำเนินงาน

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
(13) บัณฑิตมีงานทำ
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เลือก

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุน

❑

❑



นักศึกษาปีสุดท้ายมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.51



❑

❑

ไม่ได้อยู่ในรอบของการประเมิน

❑

❑



ไม่ได้อยู่ในรอบของการประเมิน

❑

❑



10

-

3

วิธีการคำนวณ
(1)
จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง
(2)
จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2560
(3)
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100

=

10

=

10

=

100 %

* โดยดูจากจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2560

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ
100

ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ผลกระทบของปัญหาต่อ
1. การบริหารหลักสูตร
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ 2. การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
1. ทาบทามอาจารย์ในคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์
ปัญหาในอนาคต
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
1) อาจารย์ในหลักสูตรร่วมประชุมสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และ
ความต้องการตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ การประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งผลสรุปในการประชุมของ
หลักสูตร
2) หลักสูตรร่วมกับ คณะและมหาวิทยาลัยฯ กำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2560 โดยผ่านการประชุม
วางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนประจำปี และดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
3) หลักสูตรบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการ
บำรุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน
4) หลักสูตรดำเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5) นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6) หลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป
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• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1) หลั กสู ต รดำเนิ น การสำรวจความต้ องการสิ ่ ง สนั บ สนุ น จากอาจารย์ ผ ู ้ ส อนและนั กศึ ก ษา ทางด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้
สรุปและนำเสนอในการประชุมกำหนดแผนงบประมาณของคณะ
2) หลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมกำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2560 และมีมติให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดหา และซ่อมบำรุงรักษา สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
3) หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาจัดหาตาม
ความต้องการ และหลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร โดยสำนักวิทยบริการ
4) นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ CMS ของมหาวิทยาลัย
5) หลั ก สู ต รนำผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ เ ข้ า ที ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ
เทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผล
การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปี ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.66 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.71 คะแนน และภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึงพอในมี
คะแนนเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลต่างๆ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
ลำดับ

หัวข้อ

1

ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง
อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น
ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของ
หนังสือตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ตา่ งๆในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง)
ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน)
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย
ค่าเฉลี่ยรายเทอม

2

3
4

1/58

คะแนนแต่ละภาคการศึกษา
2/58 1/59 2/59 1/60

2/60

4.01

4.33

4.51

4.54

4.51

4.54

4.32

4.45

4.66

4.68

4.69

4.7

4.23

4.38

4.72

4.73

4.83

4.91

4.08
4.16

4.55
4.43

4.75
4.66

4.77
4.68

4.81
4.71

4.82
4.74
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2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พบว่าคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2558 มีคะแนนเท่ากับ 4.11
คะแนน ปีการศึกษา 2/2558 มีคะแนนเท่ากับ 4.60 คะแนน ปีการศึกษา 1/2559 มีคะแนนเท่ากับ 4.72 คะแนน ปี
การศึกษา 2/2559 มีคะแนนเท่ากับ 4.73 คะแนน ปีการศึกษา 1/2560 มีคะแนนเท่ากับ 4.74 คะแนน และปีการศึกษา
2/2560 มีคะแนนเท่ากับ 4.75 คะแนน โดยมีแนวโน้มคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และสิ่งที่นักศึกษาต้องการให้
หลักสูตรปรับปรุง/จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มอุปกรณ์ในการที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
ทางการรักษาพยาบาลมากขึ้น
ตารางที่ 2 คะแนนภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
หัวข้อประเมิน
1/2558
1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสภาพ
แวดล้อมในอาคารเรียนของหลักสูตร
2. ความพร้อมของห้องเรียน สภาพแวดล้อมใน
อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัย
3. ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของ
สำนัก หอสมุดมหาวิทยาลัย
4.การจั ด ให้ ม ี พ ื ้ น ที ่ ส ำหรั บ พบปะ แลกเปลี ่ ย น
สนทนา หรือทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา
5. การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารของ
หลักสูตร
6. การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารกลาง
ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของคณะ
7. ความพร้อมของหลักสูตร ทั้งในด้านโครงสร้าง
หลั ก สู ต ร การเรี ย นรู ้ สิ ่ ง อำนวยความสะดวก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ยรายเทอม

คะแนนแต่ละภาคการศึกษา
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• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักศึกษาของหลักสูตรได้นำผลมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทำการปรับปรุงห้องเรี ยน
รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติที่ถูกนำเข้า
ที่ประชุมและตรวจสอบรายการก่อนนำเสนอแผนให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
มีอุปกรณ์ที่จำเป็น เพียงพอ และทันสมัยในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล มี
ห้องสมุดของคณะ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไวไฟใช้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
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- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
1) หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2) หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ทุกภาค
การศึกษา
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการจัดหาและดำเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1. จั ด หาครุ ภ ั ณ ฑ์ ห ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพได้ แ ก่ อาคารพยาบาล ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารกายวิ ภ าคศาสตร์
ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
2. ห้องประชุม/สนทนากลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา (ห้องประชุมย่อยชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี (ส่วนกลาง)
4. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
5. ปรับปรุงห้องเรียนโดยมีการดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพ (projector) ฉากรับภาพติดตั้งระบบ
เครื่องเสียง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ห้องเรียน และติดตั้งระบบปรับ อากาศ (ส่วนกลาง)
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
7. จัดหาชุดโต๊ะม้านั่งสำหรับให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (ส่วนกลาง)
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ส่วนกลาง)
9. มีระบบทีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ (ส่วนกลาง)
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
หลังจากที่หลักสูตรได้ดำเนินการปรับ ปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ในปลายปี
การศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละภาคการศึกษา
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์อาจารย์ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ
สิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ โดยมี คะแนนเฉลี ่ ย ของปี การศึ กษา 2558 เท่ า กั บ 4.08 คะแนน ภาคการศึ กษาที ่ 2559
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน ตามลำดับ ซึ่ งมีแนวโน้มความ
พึงพอใจมีคะแนนเพิ่มขึ้น ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์
ในรายวิชาการตรวจประเมินบำบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักศึกษาของหลักสูตรได้นำผลการประเมินมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อทำการปรับปรุง
ห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีการปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบำบัดและรักษาโรคเบื้องต้น
และรายวิชาการปฐมพยาบาล เนื่องจากรายวิชานี้เป็นวิชาปฏิบัติจึงต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นและได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นทางหลักสูตรจึงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ได้ทำการเสนอจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจประเมินบำบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชา
หลักการปฐมพยาบาล ในมีงบประมาณปี 2560
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• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ผลจากการปรับปรุงห้องเรียนและจำนวนที่ เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจ
ประเมินบำบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาหลักการปฐมพยาบาล ทำให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น โดย
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในทุกภาคการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ ยของปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.08 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2559 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึงพอใน
มีคะแนนเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลต่างๆ
หมายเหตุ** ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุน
ทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
นักศึกษาและอาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
1) หลักสูตรฯร่วมกันสรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนักศึกษาทุกประจำปีการศึกษา พร้อมทั้ง
สรุปผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข
2) หลักสูตรฯ เสนอมติที่ประชุมและแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ต่อที่ประชุมคณะฯ เพื่อวางแผนจัดสรร
งบประมาณในปีการศึกษาถัดไป
3) หลักสูตรฯ ทำการประเมินผลการปรับปรุง โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผลการประเมินความพึงพอใจจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และผลการประเมินสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และนำผลที่ได้นำมา
เปรียบเทียบกับผลเดิมและวิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงและดำเนินการแก้ต่อไป
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- มีห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 401 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 402 ชั้น 4 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์)
- มีห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา 1 ห้อง (ห้อง 403 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง 503 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- มีห้องเรียนของส่วนกลางที่เพียงพอ
- มีห้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์) จำนวน 3 ห้อง ดังนี้ 1) ห้องฝึก
อ่าน (Reading room) 1 ห้อง คือ LC401 2. ห้องฝึกภาษาโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คือ LC501 และ LC503
และมีซอฟต์แวร์ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx
- มีห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีคอมพิวเตอร์
จำนวน 100 เครื่อง เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน ไว้ให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน
- มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th
มีฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 16 ฐาน ดังต่อไปนี้
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1. ฐานข้อมูลของ สกอ. (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/30) มีฐานข้อมูลดังนี้
1) 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) Computers & Applied Sciences Complete 10) Emerald Management 11) ACS Journals หรือ
American Chemical Society Journal (ACS) 12) ScienceDirect
2. 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. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/31) มีฐานข้อมูลดังนี้ 1) ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทย online สนับสนุนโดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) 2) ระบบฐานข้อมูล Digital Library
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสาขาวิชาสุขภาพ
การบริหารงานสาธารณสุข การบริ หารงานสถานพยาบาล โดยอาจารย์ประจำหลักสูต รการจั ดการสถานพยาบาล
มีส่วนร่วม

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน
6.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1-3 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1-4 ข้อมูลรายการหนังสือจากห้องสมุด
6.1-5 รายการสั่งซื้อหนังสือของหลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย 2560
ระดับ 4

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบั จากการ -หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ในการทำผลงานวิชาการและมีการเผยแพร่ทั้งในเวที
เสนอแนะจากผู้ประเมิน
ระดับชาติและการตีพิมพ์วารสารในฐาน TCI
- หลักสูตรมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่ง
ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนนักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต
-การติดตาม/ตรวจสอบระบบ CMS โดยเฉพาะการจัดส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5
ของอาจารย์ผู้สอนที่อยูน่ อกหลักสูตรและคณะ
-การบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการ
เรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ -ควรพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบั การ
ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้
เสนอแนะ
การนำไปดำเนินการเพื่อการ
- จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
มคอ.3-มคอ.7 ของหลักสูตร
- แนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
- แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
- ประชุมกำหนดแนวทางและรายวิชาทีต่ ้องมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดทำแนวทางการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา
การประเมินจากผู้ที่สำเร็จ
การศึกษา

อาจารย์ให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยความเป็นกันเอง
เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน แต่ควรส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญใน
การทำงานให้กับนักศึกษามากขึ้น มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง
และฝึกปฏิบัติทำงานเพิ่มมากขึ้น
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องการจัดการ
ประเมิน
เรียนการสอน กิจกรรม และการให้คำปรึกษาทั้งทางหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึ ก ษา และมี ข้ อ เสนอแนะว่ า หลั ก สู ต รควรเน้ น การฝึ กปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ ม ากขึ้น
โดยเฉพาะ เวชระเบียน ซึ่งต้องนำไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของการฝึกปฏิบัติ การในเรื ่องของเวชระเบี ย น
ประเมิน
เนื่องจากประสบปัญหาเมื่อได้ไปฝึกสหกิจศึกษา ทำให้ทราบถึงข้อควรแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อการพัฒนาให้มีความพร้อมในด้านวิชาชีพของตนมากขึ้น ทาง
หลั กสู ต รเห็ น ด้ ว ยกั บ นั กศึ กษาโดยนำข้ อคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วมาใช้ ในการเป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในปีต่อไป
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน

ทางหลักสูตรได้พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดยนำมาสู่
การวางแผนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวชระเบียน
ผ่านการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในงานเวชระเบียนเพื่อจะได้มี
ทักษะและมีความพร้อมก่อนการฝึกสหกิจศึกษา

3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน

-

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
-

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. แผนปฏิบัติเพื่อการพัฒนาหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561
แผนการดำเนินงาน
แผนปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
สิ้นภาคการศึกษา 2/2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
แผนการปรั บ ปรุ ง โปรแกรมที ่ ใ ช้ เ พื ่ อ การเรี ย นการสอนใน สิ้นภาคการศึกษา 1/2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ห้องปฏิบัติการ โดยใช้เวอร์ชันที่เป็นที่นิยมในตลาด
หลักสูตร
พัฒนาอาจารย์ในการใช้แอพพลิเคชั่นด้านการศึกษา
สิ้นภาคการศึกษา1/2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
แผนการศึ กษาดู งานด้า นการจั ดการสถานพยาบาลและการ ภาคการศึกษา 1/2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
หลักสูตร
การส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ สิ้นภาคการศึกษา 2/2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตร
การพัฒนาทักษะด้านการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เวชระเบียน
สิ้นภาคการศึกษา 2/2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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2.ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
แผนดำเนินการ

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวนและวาง
แผนการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ตุลาคม 2560

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร

2. ประสานงาน
หน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ฝึกสหกิจศึกษา

ตุลาคม 2560

3. นักศึกษาการเข้า
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
เป็นเวลา 1 เดือน

พฤศจิกายน 2560

4. สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม

ธันวาคม 2560

5. พัฒนาระบบการ สิ้นปีการศึกษา 2560
ติดตาม/ตรวจสอบ
ระบบ CMS ในการ
จัดส่ง มคอ. 3 - มคอ.
6 ของอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์กริช
เรืองไชย

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
นักศึกษา
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร

ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ
- มีการประชุมเพื่อทบทวนข้อที่ควร
พัฒนาหลักสูตร (11 ตุลาคม 2560)
พบว่าหลักสูตรยังมีข้อที่ควรพัฒนาได้แก่
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 4 ก่อนที่นักศึกษาจะฝึกสหกิจศึกษา
ในช่วงปีการศึกษาที่ 2/2560 โดยที่
ประชุมมีความเห็นให้จัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมโดยการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ
โรงพยาบาล วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม โดยที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระยะเวลา 1
เดือน
- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานและทำบันทึกแจ้ง
ไปยังหน่วยงาน
- ชี้แจงกิจกรรมนักศึกษาให้รับทราบถึง
กำหนดการ ขอบเขตงานที่ต้อง
รับผิดชอบในการฝึกงาน
- นักศึกษาการเข้าเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนด

- มีการประชุมเพื่อสรุปผลการจัด
กิจกรรมพบว่า นักศึกษาได้รับการฝึก
ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การบันทึก ข้อมูล
ผู้ป่วยลงในโปรแกรม JHCIS (ด้านการ
จัดระบบเวชระเบียน) และงานส่งเสริม
สุขภาพ และมีความพร้อมในการฝึกสห
กิจมากขึ้น
- จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มคอ.3-มคอ.7 ของหลักสูตร
- แนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และ มคอ.4)
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6. พัฒนาระบบการ
บูรณาการวิจัย
การบริการวิชาการ
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กับ
การเรียนการสอน
ที่เป็นรูปธรรม

สิ้นปีการศึกษา 2560

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร

พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร

สิ้นปีการศึกษา2561

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร

- แนวทางการเขียนรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
- กำกับ ติดตาม หรือการแจ้งเตือนการ
ส่งแผนการเรียนรู้ เมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง
- ประชุมกำหนดแนวทางและรายวิชา
ที่ต้องมีการบูรณาการกับการวิจยั การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดทำแนวทางการการจัดการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์
หลักสูตร
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อประชุมวิพากษ์หลักสูตร

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :
1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
3. อาจารย์นัชชา ยันติ
4. อาจารย์กริช เรืองไชย
5. อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย

ลายเซ็น: __________________________วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: __________________________วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: __________________________วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: __________________________วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: __________________________วันที่รายงาน: _________________
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ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อประเมิน
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินสรุปได้
ดังนี้

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ
ผลลัพธ์
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3

หมายเหตุ

ผ่าน
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ไม่รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา
ไม่รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา
ไม่รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4.00
4.00
4.00
4.00

4.00
4.00
4.00
ระดับคุณภาพ
ดี
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ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ
ผลลัพธ์
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

ระดับ

4.00

4.00
3.33

ร้อยละ

20.00

5.00

ร้อยละ

0.00

0.00

ร้อยละ
ระดับ

160
5.00
4.11

5.00
5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

100.00

5.00

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
ระดับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
ร้อยละ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

คะแนน

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

4.75
4.00
4.00
47.33
11.00

หมายเหตุ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
4.00

4.30

ระดับคุณภาพ
ดี
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ

จำนวน
ตัวบ่งชี้

Input

1. การกำกับมาตรฐาน

Process

Output คะแนนเฉลี่ย

4.00
4.11

หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน
ไม่ขอรับการ
ประเมิน
ดี
ดีมาก

5.00

4.75

ดีมาก

4.00

4.00
4.30
ดีมาก

ดี
ดีมาก

ผ่าน

2. บัณฑิต

-

3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

3
3

4.00
4.11

4

4.00

รวม
ผลการประเมิน

11

1
4.05
ดีมาก

ระดับคุณภาพ

4.75
ดีมาก

-

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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