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- มีสถานพยาบาลเอกชนในบริเวณสถาบันศึกษาลายแห่ง สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีฝึกทักษะใน
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มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร 2556153112037
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาครัฐและ
เอกชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู้รับบริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ มีความต้องการต่อคุณภาพบริการของสถานพยาบาล
ยิ่ ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกัน บุ ค ลากรด้ า นบริห ารจั ด การและการปฏิ บั ติ งานในสถานพ ยาบาลที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถ
เฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการใน
สถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจาเป็นต้อง มีบุคลากรที่สาเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เข้าทางานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากหลักสูตรนี้
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของหน่ ว ยงานบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ท างานตามที่ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่าง ๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงมีการทาข้อตกลงกับ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิตมาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและ
มีทักษะทางด้านการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารงาน
บุค คลด้ านสาธารณสุข เพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุ ขภาพและตรงกับ ความต้องการของสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ตามวาระครั้ ง ที่ 12/2556 เมื่ อ 12 ธั น วาคม 2556 และผ่ านความเห็ น ชอบจาก
สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ได้มี
การปรับ ปรุงหลั ก สู ต ร เป็ น หลั ก สู ต รปรับ ปรุง 2562 โดยผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. การรับนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผน

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- มี การจั ด ท าฐานข้อ มู ล ของนั ก ศึก ษา และวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
เกี่ยวกับ โรงเรียน อาเภอ จังหวัดของนักศึกษาที่เลือกเข้าเรียน
ในหลักสูตร
- จั ด ท าหนั งสื อราชการขอความอนุ เคราะห์ ป ระชาสั ม พั น ธ์
หลักสูตรไปยังโรงเรียนเป้าหมายเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
หลั ก สู ต ร โดยเลื อ กกลุ่ ม โรงเรี ย นที่ มี นั ก เรี ย นเข้ า มาเรี ย น
ในหลักสูตร
- ออกประชาสัมพันธ์โดยตรงในโรงเรียนเป้าหมาย
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ต่างๆ

แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 1

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสร้างเสริมทักษะ
การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษ ที่ 21 ควรวิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น
รายละเอี ย ดของ Learning Outcome ในแต่ ล ะด้ า น
มีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่เป็นรายชั้นปี
เพื่อให้บรรลุ L/O โดยภาพรวมของหลักสูตร

3. การบริ ห ารอาจารย์ ค วรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ควรจัดทาแผนพัฒนา
อาจารย์รายบุคคลให้ชัดเจนเรื่องการศึกษาต่อและการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
5. การปรับ สาระรายวิ ช า ควรให้ เห็ น รายละเอี ย ดของ
ประเด็น ที่ ป รับ ลงในแต่ล ะรายวิชาที่ มี การปรับ ปรุงเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน
6. การบู ร ณ าการกั บ การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ชาการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ควรมีการออกแบบเพื่ อ
การบู ร ณาการให้ ค รบทุ ก ประเด็ น และสั ง เคราะห์ ก าร
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการในรายวิชา
7. การประเมิ น L/O รายวิ ชาและภาพรวมในหลั กสู ต ร
ยังไม่ชัดเจน

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอนในรายวิ ช าแต่ ล ะชั้ น ปี ร วมทั้ ง
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาทุกคนในแต่ละปีการศึกษา
- ทาการวิเคราะห์ถึงทักษะที่จะต้องเสริมให้กับนักศึกษาโดย
พิจารณาจากความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน
- จัด ท าตารางวิ เคราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างกิจ กรรมที่ จั ด
ให้กับนักศึกษา กับผลการเรียนรู้ L/O ของกิจกรรม เป็นราย
ชั้นปี
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่จะเข้ามาเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร เกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาทของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ทาคาสั่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ ประจาหลักสูตร
เป็นลายลักษณ์อักษร
- จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ต่อพัฒนาศักยภาพ และการทาตาแหน่งทางวิชาการ
- ปรับสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย โดยกาหนดให้ระบุให้
ชัดเจน ใน มคอ.3 ในกรณีที่ไม่กระทบกับโครงสร้างรายวิชา
และ สมอ.08
- วางแผนการบู รณาการรายวิ ช าโดยก าหนดรายวิ ช าและ
กิจกรรมให้ครอบคลุม การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- จัด ท าตารางวิ เคราะห์ ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างกิจ กรรมที่ จั ด
ให้กับนักศึกษา กับผลการเรียนรู้ L/O ของกิจกรรม เป็นราย
ชั้นปี
8. ควรมีการวิเคราะห์สิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อ - ส ารวจความต้องการสิ่งสนั บสนุน การเรีย นรู้ของนั กศึกษา
การเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ เพื่อวางแผนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่จาเป็นของแต่ละ
รายวิชาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชุดที่ระบุใน มคอ.2
ภาคการศึกษาที่ 1/2561

1. นายแพทย์สุกิจ จาปาเงิน
2. นายยงยุทธ สงวนชม

1. นายทัศพร ชูศักดิ์
2. นายกริช เรืองไชย

ปัจจุบัน

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งที่/
วันที่ผา่ นสภา
มหาวิทยาลัย)

1. นายทัศพร ชูศักดิ์
2. นายกริช เรืองไชย
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ชุดที่ระบุใน มคอ.2

3. นางสุพตั รา สุขชีพ
4. นายทองหล่อ เดชไทย
5. นางสาวนันทิภา แก้วลี

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

3. นางสาวธธิธา เวียงปฏิ
4. นางสาวนัชชา ยันติ
5. นายสุวัฒน์ ศิริแก่นทราย

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งที่/
วันที่ผา่ นสภา
มหาวิทยาลัย)

ปัจจุบัน

3. นางสาวธธิธา เวียงปฏิ
4. นางสาวนัชชา ยันติ
5. นายอภิชัย คุณีพงษ์

สมอ.08 เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

3.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
วิชาการ
(ทุกระดับการศึกษา)
1. นายทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์ ดร. ปร.ด. (การจั ด การบริ ก าร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สุขภาพ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
คศ.บ. (พั ฒ นาการเด็ ก และ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ครอบครัว)
ธรรมาธิราช
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัย
การศึกษา)
ธรรมาธิราช
ประกาศนี ยบัต รเจ้าพนักงาน วิทยาลัยการสาธารณสุข
สาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
2.

นายกริช เรืองไชย

อาจารย์

3.

นางสาวธธิธา
เวียงปฏิ

อาจารย์

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุ ข ศาสตร์ )
สาขาวิชาโภชนาการและการ
จั ด การค วาม ป ล อดภั ยใน
อาหาร
ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ) วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2547
2537
2548
2551
2555
2560
2533

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2557
2554

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2559
2556
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ลาดับ
4.

5.

ชื่อ-สกุล
นางสาวนัชชา ยันติ

นายอภิชัย คุณีพงษ์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร. ค.ด. (การจัดการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และการเรียนรู้)
นครสวรรค์
ส.ม. (บริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2555
2550
2555
2548
2536

4. อาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2) อาจารย์กริช เรืองไชย
3) อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
4) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
5) อาจารย์นชั ชา ยันติ
6) ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล
7) รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
8) อาจารย์อภิญญา อุตระชัย
9) ผศ.ดร.ชลอ วงศ์แสวง
10) ผศ.นิยม เชยกีวงษ์
11) อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย
12) อาจารย์ภัทรา พวงช่อ
13) อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี
14) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุง
4.2 อาจารย์พิเศษ
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ผลการพิจารณา
เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไม่ครบ

1.1 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร ที่ 076/2561
ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
1.1 (2) สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

1. จานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(เกณฑ์สาหรับ
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา)

[] อาจารย์ประจาหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน)
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2) อาจารย์นัชชา ยันติ
3) อาจารย์กริช เรืองไชย
4) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
5) อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
(เกณฑ์สาหรับ
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา)
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
(เกณฑ์สาหรับระดับ
ปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา)

[] อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ 
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

[] เป็นหลักสูตรใหม่ 2556 ซึ่งเปิดรับนักศึกษา 
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 และมี ก ารด าเนิ น การ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบในปีการศึกษา 2561
โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จะดาเนินการ
ใช้กับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562

2.1 (1) มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การดาเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2
2.1 (2) สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
11.1 บันทึกข้อความขออนุญาต
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
11.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
11.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
11.4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 มติ
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ผลการ
คะแนนการ
การบรรลุ
ดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
เป้าหมาย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
 ผ่าน
 ผ่าน
บรรลุ
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : หากไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2561
ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรเท่านั้น
ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลั ก สู ต รมีอ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รจานวนไม่น้ อ ยกว่า 5 คน และมี คุณ สมบั ติส อดคล้ อ งตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ และกรอบอัตรากาลัง ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิตรงสาขาในด้านการบริหารโรงพยาบาล การ
จัดการระบบสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข และสาขาที่สัมพันธ์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ คุ ณวุฒิปริญญา
เอก หรือมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการที่สามารถเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.
2. หลักสูตรขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไป
3. หลักสูตรและคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยสรรหาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จากผู้ที่สอบผ่ านคัดเลือก
ภาษาอังกฤษ และทาการพิจารณาผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสาหรับการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร หากไม่มีผู้มาสมัครหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาและทาบทามอาจารย์ประจาคณะเพื่อเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไป
4. หลักสูตรแนะนาอาจารย์ใหม่ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้ประธานหลักสูตรเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในช่วง
ระหว่างทดลองงาน ระยะเวลา 6 เดือน
5. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศรวม
6. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
7. มอบหมายภาระงานให้อาจารย์ใหม่
8. หลั กสูตรและคณะประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. มีประชุมเพื่อการประเมินกระบวนการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทางาน)
หลักสูตรประชุมจัดทากรอบอัตรากาลังอาจารย์เพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตร
เสนอต่อคณะกรรมการบริห ารคณะ และคณะกรรมการบริห ารของมหาวิทยาลั ยเพื่ อขออนุมัติ เปิด รับ สมัค ร
แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 6

อาจารย์จานวน 1 อัตรา เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหา และคัดเลือก อาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วได้บรรจุ
แต่งตั้งอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา และจัดทา สมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลั ก สู ต รประชุม เพื่ อพิ จ ารณาคุณ สมบั ติ ของอาจารย์ภ ายในคณะ เพื่ อทาบทามแต่ งตั้งเป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทดแทนอาจารย์ที่ลาออก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทาบทาม ได้คัดเลือกอาจารย์ภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทีม่ ีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และจัดทา สมอ.08
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
การจัดทากรอบอัตรากาลังเพื่อขออนุมัติอัตรากาลังอาจารย์เพื่ อทดแทนอาจารย์ผู้รับบผิดชอบหลักสูตรมี
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการที่ยาวนาน อาจส่งผลทาให้การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่มา
ทดแทนอัตราอาจารย์ที่ว่างไม่ทันเวลาที่กาหนด
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากการดาเนินงานตามระบบและกลไกทาให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมีจานวนอาจารย์ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้เสนอให้มีพัฒ นาระบบการรับอาจารย์ โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ภ ายในคณะเป็น
อันดับแรกเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
สกอ.กาหนด หากไม่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จึง
เสนอเพื่ออนุมัติรับอาจารย์ใหม่ต่อไป
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีมีคุณวุฒิ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ระบบการบริหารอาจารย์
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรมีอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. พร้อมธารงรักษาบุคลากรไว้อย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์
ที่เหมาะสม
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
1. หลักสูตรวางแผนอัตรากาลัง
2. หลักสูตรกาหนด Job Description Job Specification
3. มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. มหาวิทยาลัยกาหนดการทดลองงาน หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประเมิน
5. มหาวิทยาลัยกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ
6. หลักสูตรร่วมกับคณะ ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
7. มหาวิทยาลัยกาหนดการเข้าสู่ระยะสัญญาจ้าง การเลิกจ้างและการเกษียณอายุ
แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 7

8. หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ร่วมพิจารณาอาจารย์เกษียณอายุในกรณีที่อาจารย์มีผลงานโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับมหาวิทยาลัยจะทาสัญญาจ้างแบบชั่วคราว ในกรณีที่หลักสูตรมีการจ้างอาจารย์เกษียณอายุ
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทางาน)
1. หลักสูตรมีการวางแผนอัตรากาลังความต้องการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์โดยกาหนดให้อาจารย์ทุกคนมีภารกิ จตาม
เกณฑ์มาตรฐานคือ สอน วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารอื่น ๆ รายละเอียดตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในกรณีที่สอนเกินเกณฑ์ภาระงานสอน มหาวิทยาลัยจะจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานให้กับอาจารย์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป อาจารย์ ดร.ทัศพร
ชูศักดิ์ และอาจารย์นัชชา ยันติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วง
อายุงาน
5. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรที่ผ่ านการทดลองงานแล้ ว ได้รับการทาสั ญ ญาจ้างปฏิบัติห น้าที่ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 1 ปี
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากการประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการกาหนดภาระงานที่
ชัดเจนอาจารย์สามารถเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วงอายุงานและมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่าระดับดีมาก ในด้านงานวิจัยในการทบทวนกระบวนการในการนาเสนอผลงานวิจัยนั้นพบ
ปัญหาว่าส่วนมากอาจารย์จะนาเสนอผลงานวิจัยเพียงแค่ในระดับการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องมาจากการ
ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูล TCI
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
การกากับติดตามส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างน้อยปีละ 3 เรื่องหรือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารในฐานข้อมูล TCI เพื่อเพิ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและนาไปใช้ในการต่อ
สัญญาจ้างในระยะที่ 2 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยที่นาเสนอในเวทีระดับชาติ และเผยแพร่ตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูล
TCI มากขึ้น อาจารย์ในหลักสูตรได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561 และมี
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรที่ได้รับ รางวัลเพิ่ มจากปีที่ แล้ว 1 คน ได้แก่ อาจารย์นัช ชา ยันติ ซึ่งทาให้ เห็ นถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ในด้ านการสอน ด้ า นวิ จั ย ด้ า นวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข และด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อและการทาผลงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 8

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
1. สารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพด้านการสอน ด้านวิจัย
ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อ และการทาผลงาน
วิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเองด้าน
การสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อ และการทาผลงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
3. กากับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เข้าอบรมตามกิจกรรมที่ได้แสดงความ
จานงไว้ หรือการฝึกอบรมตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดให้เข้าร่วม รวมถึงการกากับติดตามให้อาจารย์ใน
หลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. ประเมิน ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อการพั ฒ นาตนเองของอาจารย์ประจาหลั กสู ต รให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทางาน)
1. มีการประชุมร่วมกันเพื่อสารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และพิจารณาข้อมูล
ความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเสนอความต้องการผ่านคณะและคณะ
เสนอความต้องการไปยังศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรตลอดทั้ง
ปีสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข
และด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รวมถึ ง ความต้ อ งการในการศึ ก ษาต่ อ และการท าผลงานวิ ช าการ โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก
โดยผ่านทางช่องทาง E-mail Line และ Facebook เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อ
พัฒ นาตนเองได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้ส นับสนุนค่าตอบแทนการทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิช าการ
สนับสนุนงบประมาณในการประชุม/อบรม กับหน่วยงานภายนอก 10,000 บาทต่ออาจารย์ 1 ท่าน และการให้
ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3. กากับ และติดตามการเข้าร่ว มกิจกรรมของอาจารย์ โดยการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้าร่ว ม
กิจกรรมผ่านคาสั่งและบันทึกข้อความที่ทางหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งมายังคณะฯ
4. ประเมิน ผลการเข้าร่ว มกิ จ กรรมของอาจารย์ โดยมี เป้ าหมายคื อ อาจารย์ต้องเข้าร่ว มการพั ฒนา
ศักยภาพโดยการอบรม สั มมนา ไม่น้ อยกว่า 40 ชั่ว โมงต่อ 1 รอบการประเมิน รับฟังข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากผลการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ป ระจาหลักสูตรพบว่า อาจารย์
ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม สัมมนา ครบ 40 ชั่วโมง มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเวทีระดับชาติและตีพิมพ์ใน
วารสารฐานข้อมูล TCI เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนการลาศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกของอาจารย์ในหลักสูตร ในปี 2563 และ 2565 และทางหลักสูตรได้มีการพิจารณาถึงการดารงตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งพบว่าทางหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้
พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่า อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ มีคุณสมบัติที่สามารถขอตาแหน่ง ทาง
วิชาการได้
แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 9

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
ทางหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีศักยภาพในการขอตาแหน่งทางวิชาการนอกเหนือจากอาจารย์
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ แล้วยังได้สนับ สนุนให้ อาจารย์กริช เรืองไชย ส่ ง ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ผลการจากการสนับสนุนการทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ และ
อาจารย์กริช เรืองไชย สามารถส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการได้ทันระยะเวลาตามกาหนด
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
4.1-1

4.1-2

รายการเอกสารหลักฐาน
4.1(1) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น มคอ.2, เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) และคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
4.1(2) แผนระยะยาวการรับนักศึกษาและอาจารย์ ตาม มคอ.2
4.1(3) เอกสารขออนุมัติกรอบอัตรา
4.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1(5) บันทึกข้อความขออนุมัติรับสมัครอาจารย์ตามกรอบอัตรากาลังจากมหาวิทยาลัย
4.1(6) ประกาศรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อผู้ได้รบั การคัดเลือก
4.1(7) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร
4.1(8) คาสั่งการเข้ารับการอบรมอาจารย์ใหม่
4.1.(9) วาระการประชุม
4.1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
4.1(11) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 2555
4.1(12) รายงานการประชุมการจัดอาจารย์ผสู้ อน และรายละเอียดการจัด (รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2561

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4 ระดับ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จานวน 1 คน ได้แก่
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
โดยแสดงวิธีการคานวณดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
1
5

x

100

=

ร้อยละ 20

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 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) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
2561

ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20 %
ป.โท 80 %
ป.เอก 100 %

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 20

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 0 คน ได้แก่
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
ไม่มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
x

0
5

100 =

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
x 5 =

ร้อยละ 0

0 คะแนน

60

เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร
4.2.2-1
4.2.2-2

รายการเอกสารหลักฐาน

-

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
2561

ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 45 %
ป.โท 60 %
ป.เอก 75 %

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 0

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
0 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ

 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้อง
นาระยะเวลาในการประจาหลักสูตรมาพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
- มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ทัง้ หมด จานวน 19 เรื่อง
โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้

วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
6.8
x 100
=
ร้อยละ 136
5

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
136
20

x

5 =

5 คะแนน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1

ค่าน้าหนัก
0.20
(13 ผลงาน)

ชื่อ-สกุลอาจารย์
1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1.1 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร ชูศักดิ์
และนั ช ชา ยั น ติ . พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
วั ง ใหม่ อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด
ส ร ะ แ ก้ ว . ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุ ธ ยาค รั้ ง ที่ 9 และก ารป ระชุ ม
วิช าการระดั บ ชาติ ปริ ญ ญาตรี “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19
ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ .
หน้า 1097- 1104.
1.2 นั ช ชา ยั น ติ , ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และ
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. ผลของโปรแกรม
การให้ ค วามรู้ เรื่อ ง การรั บ ประทาน
อาหารของประชาชนตาบลวังสมบูรณ์
อ าเภอ วั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว .
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปริ ญ ญาตรี “วิ จัย และนวั ต กรรมเพื่ อ
สั ง คม”วั น ที่ 18-19 ตุ ล าคม 2561 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608
1.3 ทิพวัน ประถมพงษ์ , มัทธนา คาดี
แ ล ะ ทั ศ พ ร ชู ศั ก ดิ์ . ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการ
ใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์. การ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระ ดั บ ช า ติ ร าช ภั ฏ เล ย วิ ช าก า ร
ประจาปี 2561 วัน ที่ 23 กุม ภาพั น ธ์
2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้ า
2081-2088.
1.4 วิรวรรณ ผิวอ่อน , นภั สสร น้าผึ้ง
แ ล ะ ทั ศ พ ร ชู ศั ก ดิ์ . ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการของผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาล
ศรี ม โหสถ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี . การ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระ ดั บ ช า ติ ร าช ภั ฏ เล ย วิ ช าก า ร
ประจาปี 2561 วัน ที่ 23 กุม ภาพั น ธ์
2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้ า
2089-2096.
1.5 ทัศพร ชูศักดิ์. ความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วย
โรคเบาหวานอาเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี
พ.ศ. 2561 วันที่ 13 - 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
1.6 ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สา
สังข์. สภาวะเท้า ความรู้และพฤติกรรม
การดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

2. อาจารย์กริช เรืองไชย

3. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

4 อาจารย์นัชชา ยันติ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ตาบลวังน้าลัด อาเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 2 เครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภูมิภาคตะวันตก วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี. หน้า 255- 260.
2.1 กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระ
ชัย. (2561). พฤติกรรมการบริโภคผัก
ผลไม้และภาวะโภชนาการในเด็กวัย
เรียน โรงเรียนวัดธรรมนาวา อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม”วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์.
3.1 ธธิธา เวียงปฏิ. (2561) . ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคน้าอัดลมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติ
พัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 เครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562 : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี.
3.2 ธธิธา เวียงปฏิ รักขณา บัวพรรษา
หยาดพิรุณ วงศ์มณี และนภัสสร ผ่อง
แผ้ว. (2562) . ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านบัวทองธานี ตาบล
บางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม
บีช โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท (ชื่อหลัก)
4.1 นั ช ชา ยั น ติ , ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และ
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. ผลของโปรแกรม
การให้ ค วามรู้ เรื่อ ง การรั บ ประทาน
อาหารของประชาชนตาบลวังสมบูรณ์
อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว .
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปริ ญ ญาตรี “วิ จัย และนวั ต กรรมเพื่ อ
สั ง คม”วั น ที่ 18-19 ตุ ล าคม 2561 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608
4.2 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร ชูศักดิ์
และนั ช ชา ยั น ติ . พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

5. อาจารย์ สุ วั ฒ น์ ศิ ริ แ ก่ น
ทราย

2

3

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่อ งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการ ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.40

0.40
0.60
(3 ผลงาน)

-

1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
วั ง ใหม่ อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด
ส ร ะ แ ก้ ว . ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุ ธ ยาค รั้ ง ที่ 9 และก ารป ระชุ ม
วิช าการระดั บ ชาติ ปริ ญ ญาตรี “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19
ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ .
หน้า 1097- 1104.
5.1 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร ชูศักดิ์
และนั ช ชา ยั น ติ . พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
วั ง ใหม่ อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด
ส ร ะ แ ก้ ว . ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุ ธ ยาค รั้ ง ที่ 9 และก ารป ระชุ ม
วิช าการระดั บ ชาติ ปริ ญ ญาตรี “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19
ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ .
หน้า 1097- 1104.
5.2. นั ช ชา ยั น ติ , ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และ
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. ผลของโปรแกรม
การให้ ค วามรู้ เรื่อ ง การรั บ ประทาน
อาหารของประชาชนตาบลวังสมบูรณ์
อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว .
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 9 และการประชุมวิชาการระดั บชาติ
ปริ ญ ญาตรี “วิ จัย และนวั ต กรรมเพื่ อ
สั ง คม”วั น ที่ 18-19 ตุ ล าคม 2561 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608
-

1.1 ขนิษฐา จรัสวิศิษ ฏ์กุล และทัศพร
ชู ศั ก ดิ์ . ผลการนวดสั ม ผั ส ทารกโดย
มารดาที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารก
และความผู ก พั น ระหว่าง มารดาและ
ท า ร ก ข อ ง ท า ร ก ที่ มี ภ า ว ะ ป่ ว ย
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารวิจัยและพั ฒ นาว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
(TCI ก ลุ่ ม 2 ) ปี ที่ 1 3 ฉ บั บ ที่ 1
มกราคม– เมษายน 2561,หน้า 76-86.
1.2 ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ , เนตรนภา สาสั ง ข์
และสมชาย ดุรงค์เดช . ความเชื่อด้าน
สุ ข ภาพเกี่ ย วกั บ โรคไข้ เลื อ ดออกของ
ชุมชนที่ มีก ารระบาดของไข้เลือดออก
ซ้ าซากกั บ ชุ ม ชนที่ มี ก ารระบาดน้ อ ย
เขตพื้ นที่ ตาบลพระอิ นทราชา อาเภอ
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ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

1.00

-

บางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
วารสารวิจัยและพั ฒนาวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCI กลุ่ม 2) ปี
ที่ 13 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน– ธั น วาคม
2561,หน้า 34-44.
2.1 นั ช ชา ยั น ติ และฉั ต รประภา ศิ ริ
รัตน์ . (2561). ปั จจัยที่มีความสัม พัน ธ์
กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคหลอด
เลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านตาบลแห่งหนึ่งในอาเภอ
สามชุ ก จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี . วารสาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ. 11(2): 2332.
1.1 ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ , เนตรนภา สาสั ง ข์
และ สายสมร เฉลยกิ ต ติ . ผลการใช้
โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อป้องการถู ก
ตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ตาบลสาโรงชัย อาเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ . วารสารเวชสารแพทย์
ทหารบก (TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 71 ฉบับที่
2 เมษายน- มิถุนายน 2561,หน้า 105112.
1.2 ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และ
กฤติเดช มิ่งไม้. ความผูกพันในการเป็น
อาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้ าน (อสม.) อาเภอไพศาลี
จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์ . ว า ร ส า ร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา (TCI กลุ่ ม
1) ปี ที่ 13 ฉบั บ ที่ 2 พ ฤษภาคม สิงหาคม 2561,หน้า 245-251.
2.1 นั ช ชา ยั น ติ และกริ ช เรื อ งไชย.
(2561). ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมเสี่ยงการเสพติดสมาร์ทโฟน
ในนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ใน พ ระบ รม ราชู ป ถั ม ภ์
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . วารสารวิ จั ย และ
พัฒนาระบบสุขภาพ. 11(3):
-

1.00
1.00

-

-

1.00
1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

0.20

-

-

0.40
0.60
0.80

-

-

2. อาจารย์นัชชา ยันติ

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการ ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80
(3 ผลงาน)

1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
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2. อาจารย์นัชชา ยันติ

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั งคมที่ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ก ารขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
6
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

10
11
12

ประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร
4.2.3-1

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1.00

5
-

-

รายการเอกสารหลักฐาน

บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
2561

ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ป.ตรี 15 %
ป.โท 30 %
ป.เอก 45 %

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 136

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีผลการดาเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5
ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพี ยงพอต่อสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ใช้สาหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลั กสูตร รวมทั้ งมี การจัดท าแบบสารวจแนวโน้ม อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ป ระจาหลักสูตรตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2559-2561 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
ร้อยละ
อัตรา
การคง
อยู่

ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์เมธี สุทธศิลป์
อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ
อาจารย์กริช เรืองไชย
อาจารย์เนตรนภา สาสังข์
ร้อยละ 20

ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์นัชชา ยันติ
อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
อาจารย์กริช เรืองไชย
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
ร้อยละ 40

ปีการศึกษา 1/2561
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์นัชชา ยันติ
อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
อาจารย์กริช เรืองไชย
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
ร้อยละ 100

ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์นัชชา ยันติ
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อาจารย์กริช เรืองไชย
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
ร้อยละ 80

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ประกอบด้วย
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1). อาจารย์ นพ.สุกิจ จาปาเงิน
2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม
3). อาจารย์สุพัตรา สุขชีพ
4). รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย
5). อาจารย์นันทิภา แก้วลี
ได้ มี การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในล าดั บ ที่ 1 และ 3 เป็ น นางสาวศุ ภ างค์ วั ฒ นเสย และ
นางสาวพิ ช สุ ด า เดชบุ ญ เนื่ อ งจากอาจารย์ นพ.สุ กิ จ จ าปาเงิ น และอาจารย์ สุ พั ต รา สุ ข ชี พ ได้ ข อลาออกตั้ งแต่
วัน ที่ 2 เดื อน กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 และได้ มี การด าเนิ น การท าหนั งสื อแบบ สมอ.08 แก้ไขเปลี่ ย นแปลงเล็ กน้ อย
เพื่ อให้ ส ภาสถาบั น อนุ มั ติ โดยในปี การศึกษา 2558 สาขาวิช าการจั ด การสถานพยาบาลมี อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร
จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1). อาจารย์ศุภางค์ วัฒนเสย
2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม
3). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่ กุหลาบ
4). อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
5). อาจารย์นันทิภา แก้วลี
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ยงยุทธ สงวนชม และอาจารย์ศุภางค์ วัฒนเสย
สิ้ น สุ ด สั ญ ญาตั้ ง แต่ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 อาจารย์ นั น ทิ ภ าแก้ ว ลี และอาจารย์ พิ ช สุ ด า เดชบุ ญ ย้ า ยสาขาวิ ช า
ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้มีการดาเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์
ตามเกณฑ์และดาเนินการทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล คาสั่งที่ 1327/2559
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่ กุหลาบ
3). อาจารย์เมธี สุทธศิลป์
4). อาจารย์กริช เรืองไชย
5). อาจารย์เนตรนภา สาสังข์
ได้มี การเปลี่ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลักสู ตรเนื่ องจากอาจารย์ ชฏาภรณ์ กลิ่น กุหลาบ สิ้ น สุ ดสั ญ ญา
เดือนกันยายน 2560 และไม่ขอต่อสัญญาจ้าง ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
จึงได้มีกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนตาแหน่งว่ างจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ต่อสัญญาจ้างของ
อาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ ซึ่งผู้สอบได้ คือ อาจารย์ สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย บรรจุ เดือนพฤศจิกายน 2560 (แทน) และ
ได้จัดทาสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรในเดือนธันวาคม 2560 และต่อมาอาจารย์เนตรภา สาสังข์
ได้ขอลาออกเดือนธันวาคม 2560 และอาจารย์เมธี สุทธศิลป์ ได้ขอลาออกเดือนมกราคม 2561 หลักสูตรได้มีการบริหาร
จัดการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทันกาหนดเวลา จึงได้ทาบทามอาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่ได้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 2 คน โดยได้อาจารย์ทดแทนที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ 2 ท่าน
คือ อาจารย์นัชชา ยัน ติ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ และได้ จัด ทาสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูต ร
ในเดื อนกุม ภาพั น ธ์ 2561 โดยทั้ งนี้ การปรับเปลี่ ยนอาจารย์ประจ าหลั กสู ตรดั งกล่ าว เพื่ อเป็ นการทดแทนให้ ได้ อาจารย์
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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ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย สิ้นสุดสัญญาจ้างเดือน
ธันวาคม 2561 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมเพื่อสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน ที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีความเห็นชอบให้ทาบทาม อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ จากหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ เนื่ อ งจากส าเร็จ การศึก ษาทางด้ า นการบริห ารงานสาธารณสุ ข ซึ่ งมี ความเกี่ย วข้องกับ หลั กสู ต รการจั ด การ
สถานพยาบาล และได้จัดทาสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสู ตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้งนี้การ
ปรับ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว เพื่ อเป็ น การทดแทนให้ ได้ อาจารย์ ตามเกณฑ์ สกอ. ดั งนั้ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย
1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2). อาจารย์นัชชา ยันติ
3). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
4). อาจารย์กริช เรืองไชย
5). อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์

- ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีการประชุมคณะกรรมการประจา
หลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาหลักสู ตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80
ทุกครั้ง ทาให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกาหนดผู้สอน การติดตามการจัดทามคอ. มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดาเนินงานตามหน้าที่ การจัดทามคอ.3 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกาหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี้ ดังนี้
ปีการศึกษา
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการเปรียบเทียบ
2559
3.80
เพิ่มขึ้น
2560
3.86
เพิ่มขึ้น
2561
3.88
เพิ่มขึ้น
หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทาหน้าที่
ประจาหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ดาเนินการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
4.3-1
4.3-2

รายการเอกสารหลักฐาน

คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สมอ. 08 และ มคอ. 2

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย 2561
4 ระดับ

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดาเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ระดับ 3
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จานวนนักศึกษาคงอยู่
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2558
2559
2560
2561
รวม

2558
-

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)
2559
2560
23
22
14
23
36

2561
23
14
14
50

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
การให้ ก องทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาจากรั ฐ บาลอาจไม่ ต่ อเนื่ อ งท าให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดทุ น ทรั พ ย์ ในการศึ ก ษา
ต้องพักการเรียน โดยปัจจุบัน มีจานวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจานวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2558
2559
2560

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (คน)
5

ร้อยละ
100

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
-
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
การส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework

for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม
2560 – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเก็บในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้ อย 5 ด้าน
มีผลการประเมินของหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่

รายการข้อมูลพื้นฐาน

จานวน/
คะแนน
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
5
2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด
2
3 ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รบั การประเมิน (/*100)
40.00
4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
10.00
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5) (/)
5.00
*หมายเหตุ จานวนบัณฑิตที่รบั การประเมินจากผูใ้ ช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
วิธีการคานวณ
10.00
2

=

5.00 คะแนน

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณ ฑิต ต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิตปริญ ญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จาแนกตามผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านของ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
หัวข้อประเมิน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.1 มีทัศคติที่ดตี ่อการทางาน เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
สามารถทางานเป็นทีม
1.2 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจติ สาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
1.4 มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน
1.5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสมั มาคาราวะ
2.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
2.1 มีความรู้ ความชานาญการในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สาเร็จ

ค่าเฉลี่ย
(MEAN)
5.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.00

5.00

0.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ค่าเฉลี่ย
(MEAN)
5.00

หัวข้อประเมิน

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรูม้ าใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
2.3 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐานและนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
5.00
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีพและงานที่
5.00
รับผิดชอบ
2.5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพิจารณาตนเองและงานที่
5.00
รับผิดชอบ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
5.00
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
5.00
3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการหลักทฤษฎีมาใช้กับงานได้
5.00
อย่างเหมาะสม
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานใหม่ให้กับหน่วยงานได้
5.00
3.4 มีความสามารถในการรับรู้งาน/เรียนรู้งานแลแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
5.00
ประสิทธิภาพ
3.5 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจอย่าง
5.00
สร้างสรรค์
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.00
4.1 มีปฏิสัมพันธ์กับผูร้ ่วมงานและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
5.00
4.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นา ผู้ตาม หรือ เพื่อน
5.00
ร่วมงาน
4.3 มีความสามารถในการวางแผนงานและรับผิดชอบในงานที่ได้รบั มอบหมาย
5.00
ของตนเองและทีมงาน
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น
5.00
ของผู้อื่น
4.5 มีความฉลาดทางอารมณ์และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
5.00
5.ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.00
5.1 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และนาเสนอภาษาไทยได้ดี
5.00
5.2 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนและนาเสนออังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
5.00
5.3 มีความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนาไประยุกต์ใช้กับงานได้อย่าง
5.00
เหมาะสม
5.4 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้
5.00
อย่างถูกต้อง
5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
5.00
ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน
10.00/2= 5.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2561
ค่าเฉลี่ย
4.50

ผลการ
ดาเนินงาน
5.00

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
5.00

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการดาเนินงาน
ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล จากบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีการสารวจระหว่างเดือนมีนาคม –
เมษายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการข้อมูลพื้นฐาน

จานวน
5
4

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
2
อาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
2
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
0
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา
100.00
(3+4)/(2-5-6-7-8-9)
ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (1/2*100)
80.00
ยังไม่ได้งานทา
0

หมายเหตุ* จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2+2 (4)
4-0-0-0-0 (4)

x

100 = ร้อยละ 100.00

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100.00
100

x

5 =

5.00 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
2561
ร้อยละ
80

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบั ณ ฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาลได้พิ จารณาถึง
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อกาหนดเป้าหมายของระบบการรับนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยที่หลักสูตรได้มีการกาหนดแผนการรับนักศึกษา โดยกาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาจานวน 35 คนและนักศึกษาต้องมี
คุณ สมบั ติคื อ ส าเร็จการศึกษาระดั บ มัธยมศึกษาชั้น ปี ที่ 6 หรือเที ยบเท่า มี ความรู้พื้ นฐานทางวิท ยาศาสตร์ มีค วาม
ประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริย ธรรม และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คุณสมบัติของนักศึกษาต้องมี
ความสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร โดยกาหนดเกณฑ์ที่มีความโปร่งใสและชัดเจน
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดแผนการรับนักศึกษาและส่งรายละเอียดไปยังคณะฯ
2. คณะฯ ทาบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ส่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการต่อ
ดังนี้
2.1 สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ โควตาท้องถิ่น ระบบรับตรง
และ ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS)
2.2 สานักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเวปไชต์ของมหาวิทยาลัย
2.3 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทาบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการชาระเงิน
ออนไลน์
2.4 สานักส่งเสริมวิชาการฯ ขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกข้อสอบวิชาการคิด
วิเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกข้อสอบวิชา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.4 สานักส่งเสริมวิชาการฯ ขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะฯ และหลักสูตร
3. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ส่งรายชื่อไปยังสานักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบฯ
4. สานักส่งเสริมวิชาการฯ จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน (3 รอบ)
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
6. หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิ จารณาผลการรับสมั ครนั กศึกษา ร่วมหาแนวทางการพั ฒ นาระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทางาน)
ในการรับนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัด การสถานพยาบาล ได้ กาหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาจานวน 35 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ด้วยเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นส่ง
รายละเอียดจานวนการรับ รวมถึงคุณ สมบั ตินั กศึกษาไปให้ส านั กส่ งเสริม วิชาการฯ เพื่อประชาสัมพั น ธ์การรับสมัค ร
นักศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ สานักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทาไฟล์คู่มือรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่
ไว้ บ น เว็ บ ไซ ต์ รั บ ส มั ค รอ อ น ไล น์ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ วไล ย อ ล งก รณ์ ใน พ ระ บ รม รา ชู ป ถั ม ภ์
http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และจั ด ให้ มี ก ารสอบข้ อ เขี ย นและสอบสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา โดยมี
คณะกรรมการคุมสอบที่แต่งตั้งโดยสานักงานส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้นักศึกษา
ทราบ จัดทาบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการชาระเงินออนไลน์ และจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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หลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว (3 รอบ) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และติดประกาศไว้บริเวณชั้น 1
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้มาสมัครเรียน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 จากจานวน
ตามแผนการรับ ที่ หลั กสู ต รกาหนด ซึ่ งระบุ ไว้ใน มคอ.2 และแก้ไขตาม สมอ.08 (ปรับ ปรุงเล็ กน้ อย) ซึ่ งยั งไม่ บ รรลุ
เป้าหมายที่หลักสูตรกาหนดไว้
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่พบว่าจานวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรยังไม่บ รรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ร้อยละ 45.7) โดยการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาระบบการรับ
นักศึกษา พบว่า การประชาสัมพั นธ์หลักสูตรโดยผ่านช่องทางเวปไซต์ ของมหาวิท ยาลั ยนั้น ไม่เพียงพอต่ อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ รวมถึงการสื่อสารในเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตร เช่น วิชาที่จัดให้มีการเรียน
การสอนในหลักสูตร การฝึกสหกิจศึกษา การประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
หลักสูตรได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยจัดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ไป
แนะนาหลักสูตรกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้อาจารย์ได้
นาเสนอหลักสูตรด้วยรายละเอียดที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว และ
ที่สาคัญอาจารย์สามารถตอบคาถามหรือข้อสงสัยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ทาให้การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรมีการวางแผนปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในปีการศึกษา
หน้าโดยเพิ่มช่องทางการติดต่อหลักสูตรให้มากขึ้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์
Facebook กาหนดให้มีรุ่นพี่ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมอาจารย์เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง
รวมทั้งการพัฒนาแผ่นพับ ใบปลิว ที่มีอินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบที่อ่านง่ายและน่าสนใจ นอกจากนี้
จากการประชุมกับคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีความเห็นให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยคณะฯ
และหลักสูตรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่โรงเรียนโดยตรงเพื่อที่จะได้นาเสนอหลักสูตรได้
อย่างละเอียด ครอบคลุมในเรื่องของวิชาการเรียนการสอน กิจกรรมที่ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้ การกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและช่องทางการทางานต่อไปในอนาคต
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
จากการด าเนิ น โครงการประชาสั มพั น ธ์หลั กสู ต รร่วมกับ ทางมหาวิท ยาลัย พบว่า มี นั กเรียนกลุ่ม เป้ าหมาย
ให้ความสนใจในหลักสูตร แต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนั้นต้องดาเนินโครงการพร้อมกับคณะ
อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย อาจทาให้ระยะเวลาในการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายไม่พอเพียงต่อการอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดของหลักสูตร
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด)
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิชาการจัดการสถานพยาบาลได้ร่วมกับคณะฯ จัดกิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการแนะนาแนวทางการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อย่างมีคุณภาพ และการพัฒนาเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หลักสูตรมีการทบทวนผลจากการจัดกิจกรรมในปีที่แล้วมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม ในปีการศึกษา 256 1
โดยที่กาหนดเป้าหมายของระบบ คือนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาผ่านกิจกรรมที่ทางหลักสูตร
คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
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ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีดังนี้
1. หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2. หลักสูตรมอบหมายงานและกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
4. ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
5. ประเมินผลสาเร็จของการจัดกิจกรรม และพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทางาน)
หลักสูตรได้ประชุมวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้มีการทบทวน
และพิจารณาประเด็นที่นักศึกษาต้องการให้พัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม
ปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมและตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ ของโครงการ ก าหนด
รายละเอียดกิจกรรมย่อยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลความสาเร็จของกิจกรรม นักศึกษาใหม่จานวน 15 คน
(ร้อยละ 100 ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่ อปฐมนิเทศนักศึกษาแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
บุคลากร รุ่นพี่และศิษย์เก่า ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
เช่น การเข้าเรียน การสอบ การแต่งกายของนักศึกษา การฝึกสหกิจศึกษา แนะนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ
การใช้บริการออนไลน์ของนักศึกษา ได้แก่ ระบบตรวจสอบผลการเรียน/จองรายวิชา ระบบประเมินการสอนออนไลน์
ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของนั กศึกษา การกู้เงินจาก กยศ. การผ่อนผัน ทหาร ทุ น การศึกษา การเบิกค่ารักษาพยาบาลและแนะน า
ช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างประธานหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลักสู ตร และบุคลากร ในกรณี ที่ต้ องการความ
ช่วยเหลือ รุ่น พี่ และศิษ ย์เก่าให้ ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคในการเรียน การทากิจกรรมต่าง ๆ การปรับ ตัว การใช้ชี วิต ใน
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อจัดให้มีการปรับพื้นฐานในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาหลักในระดับชั้นที่ 1 วิชากายวิภาคศาสตร์
ที่ เป็ น วิ ช าที่ ค่ อนข้ างยาก มี วิช าที่ มี เนื้ อหาการเรียนการสอนค่อนข้า งเยอะ เน้ น การจดจ าและศัพ ท์ ที่ เฉพาะเจาะจง
นอกจากนั้นได้ปรับพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและความพร้อมใน
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยศูนย์ภาษา และยั งมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาได้ทา
ความรู้จักกันก่อนที่จะเริ่มเปิดภาคเรียนการศึกษา พบว่า บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาซึ่ งนั กศึกษาใหม่จะได้ รับ คู่มือปฐมนิ เทศนั กศึกษา จากกองพั ฒ นา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่นักศึกษาต้องทราบในการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้กาหนดกฎระเบียบให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะ
อื่น จึ งท าให้ นั กศึกษาไม่ สามารถเข้าถึงข้อมู ล เหล่านี้ จ ากคู่มื อปฐมนิ เทศนั กศึกษาดั งกล่ าวได้ และนั กศึกษาใหม่ของ
หลักสูตรยังขาดความพร้อมในเรื่องของศาสตร์ความรู้ที่จาเพาะของหลักสูตร อาจจะทาให้การเรียนในวิชาต่าง ๆ ไม่มี
ประสิทธิภาพ
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน
ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ดาเนินการผ่านกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมานั้น นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่า
ทางหลักสูตรควรจะมีคู่มือสาหรับนักศึกษาใหม่ของสาขาการจัดการสถานพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์แ ละคณะฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นาการเตรีย มความพร้อมในเรื่องดั ง กล่ า ว คณะจึ ง มอบหมายให้
ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษาจัดทาเอกสารสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นคู่มือ
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
มอบให้แก่นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 นอกจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความสาคัญ
ในการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้และนาไปเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการเรียนในชั้นปีต่าง ๆ ต่อไป
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง
จากการปรับปรุงระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2561 มีระดับความพึงพอใจระดับดีมาก และนักศึกษาได้มีเอกสารสาหรับ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยในชั้นปีต่อๆ ไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
3.1-1
แผนการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
3.1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
3.1-3
โครงการประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
3.1-4
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.1-5
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา
3.1-6
เอกสารสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย 2561
4 ระดับ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
 เป้าหมายของระบบ
หลั ก สู ต รการจั ด การสถานพยาบาลได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรได้จัดระบบการให้คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน ซึ่งจะดูแลนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนสาเร็จการศึกษา
เพื่อนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ โดยกาหนดเป้าหมายคือ ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
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 ระบบกลไก/กระบวนการ
1. คณะกรรมการประจาหลักสูตรวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
2. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ เตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
4. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษากับหลักสูตร
5. หลักสูตรประเมินผลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ
1. หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อคัดเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีเกณฑ์การพิจารณาได้แก่ เป็นอาจารย์สังกัด
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลและผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ ที่ ป รึกษา เมื่ อคณะฯ รับ ทราบการเสนอชื่ออาจารย์ที่ ป รึกษาแล้ ว คณะเสนอสานั กส่งเสริมวิช าการและงาน
ทะเบียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน และมีการเตรียมความพร้อม
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยชี้แจงแนวทางการปฏิบัตหิ น้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย จากนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาตนเองและสร้างช่องทางติดต่อให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาจากอาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์ ทาง
โทรศัพท์ หรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้แก่ LINE และ Facebook เพื่ออานวยความสะดวกให้นักศึกษาในการติดต่อและเป็น
ช่องทางการประชาสัมพั น ธ์ทุน การศึกษา ข่าวสาร กิจ กรรมของทางหลั กสูตร คณะฯ และมหาวิท ยาลัย ให้นั กศึกษา
รับทราบ จากนั้นอาจารย์ เก็บข้อมูลประวัติของนักศึกษา การให้คาปรึกษา ประกอบเป็นรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาส่งต่อหลักสูตร 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสาเร็จการศึกษาล่าช้าและปัญหาส่วนตัว เพื่อที่จะนามา
พิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อหาแนวทางช่ วยเหลือและให้คาแนะนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร และหลักสูตรมีการจัดทาแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านแบบประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการประเมินรายงานการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่แก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกต่อไป
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการประเมินกระบวนการจัดระบบการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ของอาจารย์ที่ ป รึกษาอยู่ ในระดับ ดี และมี ป ระเด็น ที่ นั กศึกษาเสนอแนะให้มี การพั ฒ นา
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ท่านอื่น ๆ นอกจากอาจารย์สังกัดหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล เนื่ องจากใช้เป็นช่องทาง
ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การขอคาปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการปรึกษาเพื่อขอแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่อาจารย์ท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นอยากให้หลักสูตรจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา
เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทราบว่าในแต่ละชั้นปีต้องเรียนวิชาใดบ้าง ซึ่งการเข้าในระบบออนไลน์นักศึกษาบางคนไม่สามารถ
เข้าถึงได้
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
หลักสูตรได้น าผลการประเมิน กระบวนการจัดระบบการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษารวมถึง
ข้อคิดเห็นของนักศึกษา รายงานแก่คณะฯ ซึ่ง คณะจึงมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษาใส่ข้อมูล
รายละเอี ย ดของอาจารย์ สั งกั ด คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ รวมทั้ ง เพิ่ ม การจั ด แผนการศึก ษาทั้ งสาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาลและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงไปในเอกสารสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
จากการจัดทาเอกสารสาหรับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ปีการศึกษา 2561 และมอบให้แก่นักศึกษา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา จากผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทางด้านการเรียนรู้ทักษะที่จาเป็นใน
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล การเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิ ช าส าคัญ ได้ แ ก่ และกิ จ กรรมที่ เสริม สร้างความเป็ น พลเมื องดี ที่ มี จิ ต ส านึ กสาธารณะ รวมถึงกิจ กรรม
ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาจบมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะที่ดี
ในการดาเนินชีวิตต่อไป
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
1. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดทาแผนงาน/โครงการพัฒ นาศักยภาพนักศึกษา โดยนาผลการประเมินการจัด
กิจกรรมในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 2561
2. คณะฯ กาหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการและ
ประเมินผลกิจกรรม
3. ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผลตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
4. หลักสูตรและคณะฯ พิจารณาผลการจัดกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนักศึกษา เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป
 การดาเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทางาน)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา
2561 และได้นาผลการจัดกิจกรรมในปีที่แล้วมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้กาหนดออกมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ การ
ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ รวมถึงกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการและการประเมินผล
กิจกรรม เมื่อหลักสูตรได้แนวทางและข้อสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้วได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
และคณะฯ เพื่ อจัด ท าเป็ น แผนการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นาศักยภาพนั กศึกษา ประจ าปี 2561 และน าเสนอในแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เขีย นแบบเสนอโครงการเพื่อให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และสานักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง และดาเนินกิจกรรมไปตามวันเวลาที่กาหนดไว้ โดยที่หลักสูตรได้จัดกิจกรรม
สอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้
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ลาดับ

กิจกรรม

1.

กิจ กรรมการเสริมสร้างทัก ษะทางด้านวิชากายวิภ าคศาสตร์แ ละ
สรีรวิทยา
การอบรม TOEIC BOOT CAMP
กิจกรรมทาบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561
กิจกรรมราลึกคุณพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
กิจกรรมวันทาคณาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ งานเวช
ระเบี ยนและเวชสถิ ติ ข องนั ก ศึ ก ษ าสาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล
การปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561
การจั ด ตั้ ง องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561
กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15
การสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา
การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
หมายเหตุ

เตรีย มความพร้อ มก่อ นเข้ า เรีย นของนั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์
กิจ กรรมสร้า งเสริมพฤติก รรมสุข ภาพนัก ศึก ษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
กิจกรรมศึกษาการรับรู้สิทธิ์การรักษาพยาบาลของประชาชนตาบล
พระอินทราชา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
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กลุ่มเป้าหมาย
ชั้นปีที่ 1,2

ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
1

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน
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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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เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมให้หลักสูตรและคณะฯ
เพื่อนาไปพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายในประจาปี การศึกษา 2560 ซึ่ งมี ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในว่า ควรส่งเสริมให้นักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมในการจั ดทาแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้น
ในแต่ละปี โดยให้ นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทาแผนทากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการประเมิน ความสาเร็จของ
โครงการและในการจัดกิจกรรมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ นั กศึกษายังคงไม่ได้ มีส่ วนร่วมกับ การจั ดกิจ กรรม
เท่าที่ควร พบว่า การจัดกิจกรรมนั้นยังไม่มีแผนในการจัดกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้
ยากต่อการระบุว่ากิจกรรมนั้นว่าสอดคล้องกับตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในข้อใดบ้ า งและการด าเนิ น โครงการมี ความล่ า ช้ าเนื่ องจากมี ปั ญ หาในเรื่องการเขียนเสนอโครงการและการติ ด ต่ อ
ประสานงาน
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากการทบทวนระบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยหลักสูตรและฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกัน
พิ จ ารณาผลการประเมิ น การจั ด โครงการ และจั ด ให้ ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ปี 2560 ซึ่ ง จะเป็ น
กระบวนการที่จะก่อให้เกิดบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนา
นักศึกษาให้ อยู่ภายใต้ของกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ อุดมศึกษาทั้ ง 5 ด้าน มี การตั้งคณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน คณาจารย์ในฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน
องค์การนักศึกษาและเลขานุการเป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นเลขานุการ เพื่อ ติดตาม
การดาเนินการโครงการและประเมินความสาเร็จของโครงการต่อไป
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลักสูตรมีการดาเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560 โดยที่นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการประเมินและได้เสนอแนะข้อควรปรับปรุง และพัฒ นา 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
คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาประจาหมู่เรียน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2561

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
การศึกษา
2557
2558
2559
2560
2561

จานวน
จานวนนักศึกษาตามหลักสูตร 
รับเข้า

2557 2558
2559
2560
8
5
5
5
5
23
23
22
15
15
15
22
14
14

จานวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560
3
งดรับนักศึกษา
1
3

รายละเอียดอัตราการสาเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่
หมายเหตุ
2557
62.50
2558
งดรับนักศึกษา
2559
95.65
2560
100.00
2561
หมายเหตุ* วิธีการคานวณ

อัตราการสาเร็จการศึกษา

(2)
x 100 อัตราการคงอยู่ (1) - (3) x 100
(1)
(1)

- การสาเร็จการศึกษา หลักสูตรมีผู้สาเร็จการศึกษา แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปีการศึกษา
อัตราการสาเร็จการศึกษา
2557
2558
2559
2560
100%

หมายเหตุ
-

- ความพึงพอใจของนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปีการศึกษา
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
2557
4.47
2558
4.57
2559
4.59
2560
4.60
2561
4.61
หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดาเนินการ
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)
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2561 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.61)
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสาคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจานวน
ข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้การประชุมและวางแผนเกี่ยวกับระบบการจัดการขอร้องเรียนของ
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
2. หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนปัญหาต่างๆ ทีน่ ักศึกษาพบได้แก่ การแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งการพูดด้วยวาจา สื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุค อีเมล์
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการนาข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหารือและ
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนเหล่านั้น
4. ทางหลักสูตรทาการสรุปประเด็นสาคัญของความพึงพอใจต่อการจัดระบบการขอร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อ
นาผลที่ได้ไปปรับปรุงระบบการจัดการร้องเรียนของนักศึกษาต่อไป
ในปีการศึกษา 2561 พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาจานวน 1 เรื่อง คือ เพื่อนนักศึกษาในหลักสูตรแต่งกายไม่
เรียบร้อยและไม่มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดให้ จึงได้นาการร้องเรียนจากกลุ่มนักศึกษาเข้า
หารือในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและได้ให้อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ และอาจารย์นัชชา ยันติ ขอพบนักศึกษาที่มี
ความพฤติที่ไม่เหมาะสม นาไปสู่การพูดคุยและปรับทัศนคติ ทาข้อตกลงในการประพฤติ ปฏิบัติตนของนักศึกษาให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของคณะ

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

เป้าหมาย 2561
4 ระดับ

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดาเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดาเนินงาน ระดับ 3
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
SHM102 การจัดการสถานพยาบาล2
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
VGE107 สุขภาพเพือ่ คุณภาพชีวิต
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ ไป
SCH102 เคมีทั่วไป
SCH103
SPH101
SPH202
SHM107

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
หลักสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
จริยธรรมในการจัดการ
สถานพยาบาล
SHM108 การจัดการและการพัฒนาระบบ
คุณภาพในการจัดการ
สถานพยาบาล
SHM109 การจัดการการเงินสาหรับ
สถานพยาบาล
SHM110 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการ
สถานพยาบาล
SHM111 การจัดการความขัดแย้งและ
เจรจาต่อรองในสถานพยาบาล
SHM118 การให้รหัสโรค ICD-10 และการ
วินิจฉัยโรคร่วม
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
ทักษะทางการเรียน
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2
SHM101 การจัดการสถานพยาบาล 1
SHM103 การจัดการการบริบาลสุขภาพ
SHM104 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการ
สื่อสารในสถานพยาบาล
SHM106 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการ
บรรเทาสาธารณภัย
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข
SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน

จานวน
นักศึกษา
ลง สอบ
U
ทะเบียน ผ่าน

A

B+ B C+ C

D+ D F

I

W PD P NP S

7
2
0
7
8
7
0

3
6
1
3
1
3
0

3
4
7
1
3
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

14
14
14
13
14
14
14

14
14
14
11
13
13
13

1
0
0

7
1
0

4 1
5 3
3 3

0
2
5

0
1
0

0 0
1 0
0 2

1
1
0

0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0

0
0
0

15
15
14

15
14
12

0

10 8 4

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

6

13 3 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

8

6

6 2

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

7

9

6 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

10

9

3 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

2

3

3 9

5

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

17

4

1 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

1

1

4 1

1

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

8

8

2

1

6 4

1

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

14

14

4
5
3

4
1
6

4 0
4 2
2 0

0
0
1

0
0
0

0 0
1 0
1 0

1
0
0

0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0

0
0
0

13
13
13

12
13
13

1

3

3 4

1

0

1 0

0

0

0 0 0

0

0

13

13

2

4

1 6

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

13

13

2
2
4
3

1
5
2
4

3
6
2
1

2
0
2
0

0
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
3

13
13
13
13

12
13
13
13

1 0
1 1
3 3
0 0
1 0
0 2
0 10

2
0
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 34

B+ B C+ C

D+ D F

I

W PD P NP S

1

2 6

2

1

0 0

0

0

0 0 0

0

จานวน
นักศึกษา
ลง สอบ
U
ทะเบียน ผ่าน
0 13 13

2

3 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

13

13

7

8 6

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

1

2 5

5

3

4 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

7

9 3

1

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

2

5 4

5

2

1 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

8

8 1

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

0

22

22

6
4

3 3
2 3

2
0

0
0

0 0
0 0

0
0

0
0

0 0 0
0 0 0

0
0

0
0

22
22

22
22

0
0

0 3
0 0

6
0

5
0

8 0
0 0

0
0

0
0

0 0 0 0 0
0 0 0 22 0

22
22

22
22

การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา
A

VGE104
VGE108
SHM105
SHM112
SHM113
SHM114
SHM115
SHM116
SHM117
SPH307
VLE205

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
1
ทางการเรียน
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนิน
8
ชีวิตในประชาคมอาเซียนและ
กฎหมายการจัดการ
1
สถานพยาบาล
การจัดการความเสี่ยงของ
2
สถานพยาบาล
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
2
สถานพยาบาล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
3
สถานพยาบาล
การบริหารการจัดซื้อและพัสดุ
5
สาหรับสถานพยาบาล
หลักการตลาดสถานพยาบาล
8
การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ใน
13
สถานพยาบาล
วิทยาการระบาด
0
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อม 0
เข้าสู่งาน

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส
ชื่อ
ภาค
ความผิดปกติ
วิชา รายวิชา การศึกษา

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข
1.จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมใน
รายวิชาเคมี
2.จัดกิจกรรมรุ่นพี่
ติวรุ่นน้อง
3. ในการพัฒนา
หลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง) ควร
พิจารณาปรับลด
หรือควบรวม
รายวิชา
1.พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลให้แก่
อาจารย์ผู้สอน
ประจารายวิชา

SCH102

เคมีทั่วไป

1/2561

นักศึกษามีผลการเรียน
อยู่ในระดับปานกลางถึง
ร้อยละ 71.43

ดูการกระจายตัวของ
เกรด

1. นักศึกษาขาดความรู้
พื้นฐานรายวิชาเคมี
ทั่วไป

SPH210

โรคติดต่อ
และโรคไม่
ติดต่อ

1/2561

นักศึกษามีผลการเรียน
อยู่ในระดับดีมากถึงร้อย
ละ 77.27

ดูการกระจายตัวของ
เกรด

ระบบการวัดผล
การศึกษาของอาจารย์
ผู้สอน

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
รายวิชา
-

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

มาตรการที่ดาเนินการ

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีการแก้ไข

-

-

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
Mean (S.D.)
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
SHM102
SPH201
SPH301
VGE107
SBT102
SBT103
SCH102
SCH103
SPH101
SPH202
SHM107
SHM108
SHM109
SHM110
SHM111
SHM118
SPH210
VGE104
VGE103

การจัดการสถานพยาบาล 2
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
หลักสาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล
การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพในการจัดการ
สถานพยาบาล
การจัดการการเงินสาหรับสถานพยาบาล
ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล
การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล
การให้รหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรคร่วม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การแปลผล

4.08 (0.88)
4.45 (0.73)
4.73 (0.48)
4.38 (0.69)
4.89 (0.33)
4.46 (0.54)
4.41 (0.63)
4.49 (0.69)
4.73 (0.50)
4.70 (0.55)
4.65 (0.57)
4.15 (0.75)

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.32 (0.66)
3.63 (0.98)
4.41 (0.61)
4.31 (0.65)
4.36 (0.62)
4.14 (0.80)
4.37 (0.66)

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.69 (0.56)
4.79 (0.82)
4.80 (0.41)
4.80 (0.44)

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

SHM101
SHM103
SHM104
SHM106

การจัดการสถานพยาบาล 1
การจัดการการบริบาลสุขภาพ
ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
Mean (S.D.)

การแปลผล

SPH203
SPH210
SPH302
SPH401
SPY108
VGE104
VGE108

หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
การบริหารงานสาธารณสุข
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ฟิสิกส์ในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
ความเป็นสากลเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนและ
กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล
การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล
การบริหารการจัดซื้อและพัสดุสาหรับสถานพยาบาล
หลักการตลาดสถานพยาบาล
การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล
วิทยาการระบาด
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งาน

3.88 (1.05)
4.46 (0.68)
3.88 (0.85)
4.47 (0.67)
NA
NA
4.29 (0.81)

ดี
ดี
ดี
ดี
NA
NA
ดี

4.33 (0.67)
3.15 (1.21)
4.26 (0.66)
3.75 (0.82)
4.32 (0.70)
3.68 (0.74)
4.19 (0.66)
4.36 (0.71)
NA

ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
NA

SHM105
SHM112
SHM113
SHM114
SHM115
SHM116
SHM117
SPH307
VLE205

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

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
กาหนดคุณธรรม จริยธรรม ประจาชั้นปีให้ทุก
รายวิชาของชั้นปีเน้นในเรื่องเดียวกัน

1) อาจารย์ทบทวนผลการประเมินรายวิชาของ
ตนเอง และปรับปรุง
2) อาจารย์ผู้สอนเพิ่มกิจกรรมที่มกี ารศึกษานอก
ห้องเรียน
3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาทาการค้นคว้า
บทความงานวิจัยเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ และ
นาเสนอในชั้นเรียน
รายวิชาส่วนใหญ่การกาหนดให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย 1) ส่งเสริมกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาสามารถนา
ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน และศึกษา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการทา
ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปจั จุบัน และให้มีการ วิจัย
นาเสนอและ/หรือมีการอภิปรายภายในกลุ่ม ซึ่งเป็น
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ทาง
การฝึกให้นักศึกษาสามารถนาความรู้มาปรับใช้ให้
ทฤษฎีเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่างๆ
เหมาะสมกับสถานการณ์งานที่รับผิดชอบ และการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล
1) การเรียนรู้ทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่มได้ผล
ไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาไม่แสดงบทบาทของตนเอง
ตามที่ควร งานกลุม่ มักเกิดจากสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถ ส่วนสมาชิกที่อ่อน มักไม่มโี อกาสร่วมใน
กิจกรรม
2) การเรียนรู้ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นโดยมีการ
เปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมในรายวิชา ไม่เป็นผลดีในการ
ทางาน เพราะนักศึกษาต้องใช้เวลาในการปรับตัว และ
มักมีปัญหาในการจัดเวลาทางานร่วมกัน

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

1) กาหนดกติกากลางของการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของทุกรายวิชา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
อาจารย์ตดิ ตามการทางานกลุม่ อย่างจริงจัง
2) ควรจัดกลุ่มกิจกรรมหมุนเวียนตามภาค
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาส
ทางานในกลุ่มเดียวกันทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษาและเปลี่ยนกลุม่ ทางานในภาคการศึกษา
ถัดไป วิธีการจัดกลุ่มลักษณะนี้จะมีผลพลอยได้ใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย
ทักษะการ
1) นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการสื่อสารและการใช้ 1) อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์เชิง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนองาน ทาให้เกิด
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
ตัวเลข การสื่อสาร ปัญหาเมื่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น
2) สอนวิธีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องให้
และการใช้
2) ในงานวิจัยที่ต้องมีการวิเคราะห์ทางสถิตินักศึกษา ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรการ
เทคโนโลยี
บางรายยังขาดความรู้ หลักการ และทฤษฎีที่ต้องใช้ใน เรียนรู้ให้ผู้เรียนรูจ้ ัก และพยายามสอดแทรก
สารสนเทศ
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ภาษาอังกฤษในการสอนอยางสม่าเสมอ
3) มอบหมายงานที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียม
ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี 
ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ - คน
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน
8.1 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล
รวมถึงแนวทางการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารย์มีความรู้ในการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและมี ความพอใจที่ มหาวิทยาลัย
มีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่
8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่มี
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวนผู้เข้าร่วม
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน
5
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภายใน
คณะ ทั้งด้านการรับนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน การส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจ
ตลอดจนการบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
5
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน

1. กิจกรรมศึกษาดูงานคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คาสั่ง
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่ 3171/2561)
20-21 ธันวาคม 2561
2. กิจกรรมศึกษาดูงานคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562
3. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
1
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารนาเสนอผลงานวิจัย
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 เครือข่ายประกัน
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาค
นักศึกษาต่างสถาบัน
ตะวันตก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
4. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
3
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารนาเสนอผลงานวิจัย
ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 เครือข่ายประกัน
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาค
นักศึกษาต่างสถาบัน
ตะวันตก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
1
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารนาเสนอผลงานวิจัย
เจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นักศึกษาต่างสถาบัน
วิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนา
ชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนทีป่ ฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจาหลักสูตรให้นามานับรวมในข้อนี้ด้วย
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในโณงพยาบาล
เช่น งานเอกสารสานักงาน งานพัสดุสานักงาน งานบริหารโครงการ งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น ผู้ใช้บัณ ฑิตมี
ความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอยู่ในระดับมาก ทางหลักสูตรจึงมุ่งเน้น
ให้สาระสาคัญภายในหลักสูตร ดังนี้
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระวิชาที่ครอบคลุมครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้ องกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงรายเนื้อหารายวิชา หน่วยกิต
และเพิ่ ม เติ มรายวิช าที่ ส อดคล้องกับ ยุคสมัย ที่มี การเปลี่ ยนแปลงไปตาม มคอ.2 หลั กสูต รสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีหลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยมี ป รัช ญาที่ มุ่ งเน้ น ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให้ ต อบสนองความต้ องการของชุ ม ชนทั้ งในประเทศและประชาคมอาเซี ยนอย่า ง
สร้างสรรค์ โดยมีคุณ ธรรม จริยธรรม เป็นฐานในการดาเนินชีวิตและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึง ได้มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ตั้งไว้
ซึ่งมีรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมี
การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ระดับต่างๆ
มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เช่น การสารวจตลาดความต้องการของ
บัณฑิต ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
4. จัดทาเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) ในกรณีมีการปรับปรุงเล็กน้อยให้จัดทาตามแบบฟอร์มของ สมอ.08
5. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการส่งให้คณะกรรมการวิชาการคณะ
8. จัดทาเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. สานักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
10. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตรทางด้านวิชาการ
11. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
2. ศึกษาข้อมูลความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. จัดทาเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ดังนี้
- เน้ น การออกแบบหลักสู ตรตามแนวคิด มุ่งเน้น ผลลัพ ธ์ (Outcome-based Education) มีกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่งผลิตภาพ (Product-based Learning)
- คานึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- คาอธิบายรายวิชาและประเด็นในการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา ทันสมัย ครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- เนื้อหารายวิชาไม่ซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
- น าข้อมู ล จากรายงานผลการด าเนิ น การของหลั กสู ต ร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์
รายงานการฝึกสหกิจศึกษา และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม
ของหลักสูตร
4. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายทั้ ง ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย
5. ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร
6. หลักสูตรดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและเสนอต่อคระกรรมการ
วิชาการและคณะเพื่อเพื่อพิจารณาและตรวจสอบถูกต้องความสมบูรณ์ของเอกสาร
7. หลักสูตรดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และจัดทา
เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ส่งให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) เพื่อเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลั กสูตร และเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติหลักสูตร
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงานของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรโดยใช้ขอมูลจากรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และรายงาน
การฝึกสหกิจศึกษา โดยมีข้อสรุปจาการประเมินดังนี้
- ควรมีการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
- ควรนารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตร
และสาระของรายวิชา
- ควรนาข้อมูลรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลสาหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา และพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะกรรมการประเมิ น
มีข้อเสนอแนะให้ป รับ ปรุงแนวทางการทวนสอบรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็น การวิเคราะห์
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รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการกาหนดแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยมี
การจั ด ท าเป็ น คู่ มื อ การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานและใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
จากการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ตามกระบวนการของ
การปรับปรุงหลักสูตร โดยรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 5 ปี ในด้าน
ต่างๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วได้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุ ม ครั้งที่ 10/2561 เมื่ อวั น ที่ 18 เดื อนตุ ล าคม 2561 และสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมั ติจากสภามหาวิทยาลั ย
ในการประชุมวาระ 12/2556 เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบจากสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดให้ให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของประเทศ รวมไปเพื่อปรับปรุงให้สาระรายวิชามี ความครอบคลุมและเป็นไปตาม
ขอบเขตของ พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพื่อให้มีสาระ
รายวิชาและเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบและคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะเสนอแบบขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภาเห็นชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
3. คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
4. คณะกรรมการพัฒ นา/ปรับปรุ งหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรต่อสภามหาวิท ยาลัยเพื่ อขอ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
5. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรพร้อมจัดทา มคอ.2
และแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
6. คณะกรรมการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั ก สู ต รส่ ง มคอ.2 ให้ ส านั ก ส่ ง เสริม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (สสว.)
ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้อง
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ให้สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (สสว.) เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
8. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและนาเสนอสภาวิชาการ
9. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
10. คณะกรรมการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตรจัดทาเอกสารต่างๆ ให้ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(สสว.) เสนอ สกอ. (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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11. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร นาหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุข เพื่อขอรับรอง
หลักสูตรทางด้านวิชาการ
12. คณะกรรมการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลักสู ตร นาหลักสูตรเสนอต่ อสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. หลักสูตรเสนอแบบขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภาเห็นชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. หลักสูตรเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. คณะกรรมการปรับ ปรุง หลั กสู ต รรายงานผลการด าเนิ น งานหลั กสู ต รต่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอ ความ
เห็นชอบ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
5. คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามข้ อ เสนอแนะและข้ อ คิ ด เห็ น จาก
สภามหาวิท ยาลัย โดยมี การวิเคราะห์ ผ ลการด าเนิ น การหลั กสู ต ร และปั จ จัย ที่ เกี่ย วข้ องกับ หลักสู ตร ทบทวนความ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน ศักยภาพและ
ความพร้อม ในการดาเนินการของหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและ
ปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ ซึ่งมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
- เน้ น การออกแบบหลั กสู ตรตามแนวคิด มุ่งเน้น ผลลัพ ธ์ (Outcome-based Education) มีกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่งผลิตภาพ (Product-based Learning)
- คานึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
- ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- คาอธิบายรายวิชาและประเด็นในการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา ทันสมัย ครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- เนื้อหารายวิชาไม่ซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
- นาข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายงาน
การฝึกสหกิจศึกษา และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ มของ
หลักสูตร
6. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน โดยกาหนดให้มี
การวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง พร้อมปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรวมทั้ง จัดทา มคอ.2
และแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
7. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการส่ง มคอ.2 ให้สานักวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบรูปแบบ
และความถูกต้อง
8. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ให้สานัก วิชาการและงาน
ทะเบียน เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
9. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและนาเสนอสภาวิชาการ
10. คณะกรรมการปรับ ปรุง หลั ก สู ต รด าเนิ น การส่ ง มคอ.2 และแผนบริห ารความเสี่ ย งและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
11. คณะกรรมการปรับ ปรุงหลั กสูต รจัดท าเอกสารต่างๆ ให้ส านั ก ฯ เสนอ สกอ. เพื่ อรับ ทราบการให้ค วาม
เห็นชอบหลักสูตร
12. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนาหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
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13. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนาหลักสูตรเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงานของการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีข้อสรุปจาการประเมินดังนี้
- ในการประเมินประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงานของการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยเพิ่ม
รายวิ ช า-ลดรายวิช าที่ ไม่ เกี่ย วข้องกับ หลั กสู ต รออกไป ลดจ านวนหน่ วยกิ ต ที่ บั ณ ฑิ ต ให้ ความเห็ น ว่ าน าไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้น้อยลงไป ปรับจานวนหน่วยกิตของโครงสร้างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับลาดับเนื้อหาร
การเรียนการสอนได้ การลาดับรายวิชาที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาที่ต้องเรียนในชั้นปีต่อไป ที่ให้มีความสอดคล้อ ง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลักสูตรได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และ
กาหนดให้ มี การศึกษาข้อมูล ที่ เกี่ยวกับ ความพึ งพอใจต่อหลั กสู ต รของนั กศึกษา ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และ
คุณลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย และมีการทาบันทึกข้อตกลงกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมมือทางการวิชาการในกร
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการด้านกาลังคน
 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
หลักสูตรมีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวหน้าทันต่อวิทยาการ ตรงกับต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสหลักฐาน/รายการเอกสารหลักฐาน
5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-2 สมอ.08 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-3 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-4 มคอ. 3 ประจาปีการศึกษา 2561
5.1-5 มคอ. 5 ประจาปีการศึกษา 2561
5.1-6 รายงานการทวนสอบ
5.1-7 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
5.1-8 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 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
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2561

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ระดับ 4

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 4

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้สอนที่รู้จริง
 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึง ผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร (มคอ.2) แผนการสอนตามรายวิชา (มคอ.3)
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจการสอนของมหาวิทยาลั ยที่มุ่งเน้นให้การเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบของการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนตามรายวิชา ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรประชุ ม พิ จารณาแผนการเรียนของนั กศึกษาตามเล่ม มคอ.2 และจั ดท า
แผนการเรียนเสนอต่อ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดทาตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาทีเ่ ปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและกาหนดผู้สอน โดยมีแนวทางดังนี้
- ในกรณีหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สานักวิชาการศึกษาทั่วไปดาเนินการจัดหาผู้สอน
- กรณีวิชาพื้นฐานให้หลักสูตรเจ้าของรหัสวิชาเป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน
- กรณีวิชาของหลักสูตรให้กรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาผู้สอน
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1) การพิ จารณาผู้ สอนจะคานึงถึงความช านาญในเนื้ อหาที่ ส อน ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือ
ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ ในกรณี ที่จาเป็นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
วิทยากรพิเศษโดยกาหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของวิทยากรพิเศษและมี
การสอนร่วมกับอาจารย์คณะอื่นๆ ในบางรายวิชา
2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลการประเมินผู้สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 สาหรับผู้ที่มีผล
การสอนต่ากว่าเกณฑ์ หรือเป็น อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ในการสอน จะให้สอนร่วมกับ อาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ ในลักษณะของการสังเกตการสอนหรือร่วมสอนบางเนื้อหา
3) นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชาในหนึ่งภาคเรียน
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา
5. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นเสนอต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดาเนินการจัดตารางสอนและประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ก่อนเปิด
ภาคเรียน
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 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยยึด
ตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และจัดทาแผนการเรียนเสนอต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัด
ข้อมูลในระบบ CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาทีเ่ ปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและกาหนดผู้สอน
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่
มีผลการประเมินผู้สอนที่มีค่าไม่น้อยกว่า 3.51 สอนในรายวิชาที่มีตรงกับวุฒิการที่สาเร็จการศึกษา ความเชี่ยวชาญและมี
ผลงานวิชาการและประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับเรื่องที่สอน และนักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้หลากหลายเป็นไป
ตามระบบที่กาหนดไว้
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา และ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นชอบเสนอต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานพบว่า ผลการประเมิน ผู้สอนในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนประเมินเฉลี่ย มากกว่า 3.51
ทุกรายวิชา แสดงถึงความเหมาะสมในการกาหนดอาจารย์ผู้สอน และจากการทบทวนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้พิจารณาเห็นควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ควรมีการกาหนดให้แต่ละรายวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหลักและสอนในรายวิชาที่เคยสอนซึ่งจะทาให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของรายวิชาที่สอนมากยิ่งขึ้น
2. ควรมี การเชิ ญ อาจารย์ พิ เศษหรือมี ก ารเชิ ญ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาเป็ น อาจารย์ พิ เศษอย่ างน้ อย ภาค
การศึกษาละ 1 ท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริงจากการทางานอีกทั้งจะทา
ให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เพิ่มองค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
1. ผู้สอนในรายวิชาที่เคยสอนมาแล้วได้ทาการสอนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 80 เป็นรายวิชาเดิมของจานวน
อาจารย์ผู้สอน
2. มีกระบวนการเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่มีความเฉพาะเจาะจงตามรายวิชา เช่น วิชาการจัดการการเงิน
ในสถานพยาบาลได้เชิญวิทยากรมาบรรยายหัวข้อ เครดิตและเดบิต กองทุน และการจัดทาบัญชีขั้นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์ในการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าสู่รูปแบบของการปฏิบัติงานจริงได้

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
กาหนดให้แต่ละรายวิชามีอาจารย์รับผิดชอบหลักซึ่งส่งผลให้อาจารย์เกิดความเชี่ยวชาญสามารถผลิ ตเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาที่สอนและสร้างผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
บูรณาการกับการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารรายวิชาส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ทาการสอนรายวิชาในหลักสูตรส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 เป็นไปตามกาหนดการของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561

แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 46

 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ
สอน ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการ
ทา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ในรายวิชา โดย
ปฏิบัติดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ คุ ณ ธรรมจริย ธรรม ทั ก ษะการเรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยยึ ด แนวทางตาม curriculum
mapping ใน มคอ.2
2. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนวันเปิดภาค
การศึ ก ษา โดยยึ ด ตามก าหนดการส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ มคอ.3 -มคอ.7 ของ
มหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2
4. แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนนากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาหรับแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS โดย
ประธานหลักสูตร

 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนเปิดสอน
ภาคการศึ กษานั้ น ๆ ตามกาหนดการส่ งรายงานผลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของ
มหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการยืนยันการส่งแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และ มคอ.4) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร

 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
การส่งเอกสาร มคอ.3 และ 4 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ส่วนรายละเอียดของแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ
มคอ.4) บางประเด็นยังต้องมีการทาความเข้าใจและชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ.2 เช่น แผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้บางรายวิชา ไม่ตรงกับ curriculum mapping ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งได้ชี้แจงอาจารย์ผู้สอนให้มี
การปรับปรุงแก้ไข และจากการประชุมได้มีการเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการกากับ ติดตาม หรือการ
แจ้งเตื อนการส่งแผนการเรีย นรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เมื่ อใกล้ ถึงกาหนดส่ งแผนการเรียนรู้โดยการ โทรศัพ ท์หรือส่ ง
ข้อความแจ้งเตือนผ่าน กลุ่ม Line ของหลักสูตร และ Line ส่วนบุคคล

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
ปรับปรุงการดาเนินงานโดยประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้กับ
อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งจัดทาเอกสารแนวทางการเขียนแผนการรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และคาสั่งเรื่องการส่งรายงานผล
การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 - มคอ.7 ของมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชาเพื่อ
เป็นข้อมูลสาหรับวางแผนการปฏิบัติงาน สาหรับการกากับติดตามการส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ประธาน
หลักสูตรจะทาหน้าที่ในการติดตามให้อาจารย์ส่งแผนการเรียนรู้ให้ตรงตามกาหนด

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ทุกรายวิชาจัดทาและส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
สามารถจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้มีความทันสมัยในกระบวนการ
แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 47

จัดการเรียนการสอนรวมไปถึงเนื้อหารายวิชานั้นๆ โดยมุ่งเน้นในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพตาม
รายวิชาที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

 แนวปฏิบัติที่ดี
มีการจัดทาคู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ไ ด้จัดทา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญ ญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่ อกาหนดรายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมมีแนวทางการดาเนินการในการบูรณการองค์ความรู้ด้านต่างๆ
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1) การวิจัย
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาทาโครงการวิจัย
1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยของอาจารย์
1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์นาผลลัพธ์จากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
2) การบริการวิชาการ
2.1 นาประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการชุมชนมาใช้กับการเรียนการสอน
2.2 กาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2.3 กาหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของหลักสูตรและคณะ
3) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 การจัดการเรียนการสอนที่นาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 บูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาต้องสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคต พร้อมทั้งมี
การสอดแทรกประสบการณ์ลงในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนกาหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
ของรายวิชานั้นๆ

 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. จัดทาแผนดาเนินงานที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. อาจารย์ที่มีผลการวิจัย การให้บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน ให้เขียนรายละเอียดใน มคอ. 3
3. จัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษานาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ

 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
มีการนากระบวนการบริการทางวิชาการ กระบวนการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอน
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 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอให้ ป รับปรุงในเรื่องของระยะเวลาของการจัดท า
โครงการและการติดต่อประสานงานของการลงพื้นที่ เพื่อการทากิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่มีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมเข้าร่วมทากิจกรรมมากขึ้น ร่วมทั้งปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานใน
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ความสมบูรณ์ ครอบคุลมทุกภารกิจมากขึ้น

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
มีการปรับปรุงแผนการดาเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและรูปแบบของการทากิจกรรม
โครงการโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่มีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการจัดทาแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทางสาหรบอาจารย์ในการบูรณาการ
การเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น นักศึกษาออกสารวจปัญหาของการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาล และนา
ประเด็นปัญหามาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทในชุมชนที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน

 แนวปฏิบัติที่ดี
แนวทางการจั ดการเรียนการสอนกับ การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน
5.2-1 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2-2 คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
5.2-3 แบบเสนอขอเปิดรายวิชา
5.2-4 สรุปผลการประเมินผูส้ อน ปีการศึกษา 2561
5.2-5 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอน
5.2-6 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอนเรื่องกาหนดแนวทางในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4
5.2-7 รายงานการประชุมพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4
5.2-8 คู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
5.2-9 งานวิจยั กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
5.2-10 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2561

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ระดับ 4

ผลการ
ดาเนินงาน
5 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้องกับความคาดหวังของหลักสูตร

 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
1. คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรกาหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือสาหรับการประเมิน
ผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
3. คณะกรรมบริหารหลั กสูตรประชุม เพื่ อ พิ จารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่ อให้การพั ฒ นา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้

 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือสาหรับการ
ประเมินผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน โดยการประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1.1 ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อปรับปรุงการเรียนการสอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยจะใช้การประเมินจากปีการศึกษา 2560 แล้วนาผลการประเมินที่ได้จากระบบ นามาพัฒนาและปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2561 โดยมีการปรับปรุงประเด็นดังนี้
1.1.1 มีการแจกแนวทางการสอนให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
กาหนดรูปแบบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้สาหรับประเมิน
1.1.2 กาหนดแนวทางการประเมินที่หลากหลายและสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน โดยจัดการสอบในคาบแรกของรายวิชา และมี
การสอบหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบที่ระดับความยากเท่ากับข้อสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีระดับความรู้มากขึ้น
หรือไม่
1.2 ประเมินเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ โดยให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบการ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้สาหรับประเมิน ร่วมทั้ง นักศึกษาประเมินตนเองในขณะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้การอภิปราย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการสอบถามนักนักศึกษา
ถึงรายวิชาต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอน
1.3 ประเมินเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยผู้สอนจะประเมินผล เป็นระยะๆ ตามหน่วยการเรียนรู้ และ
ในท้ายภาคการศึกษาของผู้เรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งนี้การประเมินผลดังกล่าวจะใช้วิธีการที่หลากหลาย
ให้เหมาะสมกับนักศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีการวางแผนการประเมิน
ปรากฏใน มคอ.3 ของในแต่ละรายวิชา ดังนี้
1.3.1 ประเมินจากแบบฝึกหัด
1.3.2 ประเมินจากแบบทดสอบ
1.3.3 ประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน
1.3.4 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
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1.3.5 ประเมินจากผลงานของผู้เรียน
1.3.6 ประเมินจากข้อสอบปลายภาค
2. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยจัดทากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรีย นรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา, กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ทักษะทางปั ญ ญา ทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา (curriculum
mapping) ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่า 1 คนและสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน อาจารย์ที่
สอนร่วมกันจะพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. คณะกรรมบริหารหลั กสูตรประชุม เพื่ อ พิ จารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่ อให้การพั ฒ นา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผล
การเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ถ้าหากวิธีการ
เครื่องมื อหรือเกณฑ์ ที่ ใช้ในการประเมิ น รายวิช าใด ไม่ส อดคล้องกับ ลั กษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ให้ผู้สอน
นากลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนากลับมานาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชามีความ
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2
4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ หลังจากประเมินผลการสอนแล้วอาจารย์ผู้สอนรวบรวม
คะแนนดิบและนาผลการเรียนของนักศึกษาเข้าที่ประชุมกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนน
ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 3 และพิจารณาการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา หลังจากนั้นประธานหลักสูตรจะ
รับรองผลการเรียน ก่อนที่จะส่งผลการเรียนให้กับทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผล และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบผ่านทางระบบตรวจสอบผลการเรียน

 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
จากการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลจากอภิปรายและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ร่วมทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ
มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ผู้สอนสามารถสอนได้ครบถ้วนตามเนื้อหาที่กาหนดไว้ ข้อสอบ
สอดคล้องกับเนื้อหาที่กาหนดไว้ในรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน แต่ทั้ งนี้ก็ยังมีปั ญ หา
นักศึกษาบางคนไม่เข้าชั้นเรียน ไม่ส่งงาน หรือส่งงานไม่ตรงตามกาหนด ทั้งนี้เมื่อพบปัญหาจึงได้มอบหมายให้อาจารย์
ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตักเตือน สอบถามถึงสาเหตุ แล้วนามารายงานในที่ประชุมของหลักสูตรต่อไป

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลักสูตรได้มี การปรับปรุงและพัฒ นาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งในด้านการประเมินผลที่หลากหลาย โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอนทาการติดตาม ใน
ประเด็นที่นักศึกษาเข้าเรียนสายเกิดจากสาเหตุอะไร นักศึกษาไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดเกิดจากอะไร
เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตามรายบุคคล และให้คาปรึกษาหรือแนะนาให้นักศึกษาที่มีปัญหาสามารถแก้ไข
ปัญหาตนเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
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 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เห็นได้จาก เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานครบถ้วน ชิ้นงานมีคุณภาพ และ
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนากระบวนการประเมินผลช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีกับผู้สอนด้วย

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
นักศึกษารับทราบผลการประเมินผู้เรียนได้โดยไม่เกิดความคับข้องใจ

 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกาหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทาข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกาหนดระยะเวลาในการ
ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กาหนดและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะดาเนินการติดตามในกรณีที่มีการส่งล่าช้ากว่ากาหนด
3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อสอบ เพื่อกากับและพัฒนา
เครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบนาข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้
5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และยืนยันผลการ
เรียนให้ผ่านทางระบบ CMS

 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทาข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกาหนดระยะเวลาในการ
ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่ อาจารย์ผู้ ออกข้อสอบ โดยน้าหนักขององค์ประกอบในการประเมิน มี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบรายวิช าต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้ แก่ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาข้อสอบ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผลตรงตาม
มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อคาถาม แล้วนาข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงและ
จัดทาข้อสอบ
4. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจั ดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลการเรียนที่ไม่ปกติ
เช่น เกรด A ทุกคน หรือ เกรด F จานวนมาก จะต้องนามาพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยการพิจารณาดังนี้
1) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และ มคอ.4
2) พิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลใน มคอ.5 และ มคอ.6
3) พิจารณาข้อสอบ เรื่อง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุงใน
รายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ

 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
จากการประเมินผลกระบวนการ ทาให้เห็นว่าการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนมีความสอดคล้อง
โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
พบว่า นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับ ที่ดีขึ้น ไม่มีนักศึกษาที่
ผลการเรียนต่ากว่า 2.00

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการเสนอให้อาจารย์ผู้สอนสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อน
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากขึ้น เช่น กาหนดเกณฑ์การประเมิน หรือการตัดสินเกรดที่
ชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้ งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน รวมทั้งแจ้งคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาทราบในทุกรายวิชาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและส่งคืนชิ้นงาน
ให้กับนักศึกษาที่มีการประเมินให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว การตัดเกรดควรพิจารณาเรื่องการกระจายของเกรด ซึ่งจะทาให้
สามารถสะท้อนความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
จากการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบการ
เรียนรู้มากขึ้น โดยมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมิน และได้รับทราบคะแนนการประเมินของตนเอง รวมทั้ง
คะแนนเก็บ ซึ่งแสดงถึงเกิดความโปร่งใสในการประเมิน และผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา พลว่า ไม่มี
รายวิชาที่มีการกระจายของเกรดผิดปกติ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ของตนเองแต่ละรายวิชา และมีความ
พึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการดาเนินการของหลักสูตรมีข้อมูลเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนา
 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
หลักสูตรมีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) โดยแนวปฏิบัติดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5 มคอ. 6)
2. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ
CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามกาหนดการส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)
4. รายงานผลการด าเนิ น งานของรายวิ ช า (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิ ช าที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
คณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนากลับไปปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาหรับรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับ
การยืนยันการส่ง รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร
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5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5 มคอ. 6) โดยต้ องรายงานผลการจัด การเรียนการสอนของอาจารย์ ผู้สอนแต่ ละรายวิชาเมื่อสิ้น ภาคศึกษาเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ดาเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอ แนะในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป
2. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) การส่งภายใน 30 วัน ยึด
ตามกาหนดการส่งรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย โดยประธาน
หลักสูตรจะทาหน้าที่ในการผู้ติดตามการส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาเพื่อให้การส่งรายงานตรงเวลา
3. ในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาส่งรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ
CMS ตามกาหนดการส่งของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการ
ยืนยันการส่ง ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร
4. เมื่ออาจารย์ทุกท่านส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ครบทุกรายวิชา หลังจากนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและจัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) และใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดแนวทางวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
จากการประเมินได้ข้อสรุป ดังนี้
1. อาจารย์ทุกคนมีการส่ง มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชา
2. มีการจัดทาผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกภาคการศึกษา
3. ควรจัดทาปฏิทินหรือผังกากับการส่งมคอ.5 หรือ มคอ.6 เพื่อใช้ในการกากับการส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. 5, มคอ. 6) เพื่อช่วยในการกากับติดตามให้ดีขึ้น
4. ควรจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติสาหรับการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
หลักสูตรได้จัดทาปฏิทินการส่งรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ซึ่งช่วยลดความล้าช้าใน
การส่งมากขึ้น และได้จัดทาคูม่ ือแนวปฏิบัติสาหรับการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เพื่อ
เป็นแนวทางสาหรับการเรียน มคอ.5, มคอ.6 ได้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมากยิ่งขึ้น หลักสูตรร่วมกันดาเนินงาน
และจัดทา มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยนาข้อเสนแนะ
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลจาก
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) และข้อมูลจากแหล่งอื่น ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
อาจารย์ทุกคนมีการส่ง มคอ.5 หรือ มคอ.6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชาตรงตามกรอบเวลาที่กาหนด และคุณภาพ
ของการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) มีมากขึ้นเนื่องจากใช้ คู่มือแนวปฏิบัติสาหรับการ
เขียนรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เป็นแนวทางในการเขียน และจากรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร มคอ.7 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีแนวโน้มผลการดาเนินที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน
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 แนวปฏิบัติที่ดี
คูม่ ือแนวปฏิบัติสาหรับการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน
5.3-1 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
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 รายงานการประชุมเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
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 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.3-11 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอนเรื่องกาหนดแนวทางในการเขียน 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 2561
5.3-17 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนของอาจารย์และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2561
5.3-18 คู่มือแนวปฏิบัติสาหรับการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย 2561
ระดับ 4

ผลการ
ดาเนินงาน
ระดับ 5

คะแนนการ
ประเมิน
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เลือก

(1) อาจารย์ประจา
.1 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย ทั้งสิ้น 5 คนและในการประชุม
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
ทุกครั้งมีอาจารย์ประจา
การประชุมเพื่อ
หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมไม่
วางแผนติดตาม และ
น้อยร้อยละ 80 โดยทุกคนมี
ทบทวนการดาเนินงาน
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
หลักสูตร
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร







5.4.1.1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจา
หลักสูตร / รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรในเอกสาร
มคอ.2
5.4.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
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) จั ด ท ารายงานผล
การด าเนิ น การของ
รายวิ ชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แ บ บ ม ค อ .5 แ ล ะ

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF







5.4.2.1 เอกสาร มคอ.2

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่
1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 และภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 25 61
ทุก รายวิชามีก ารส่ งรายละเอีย ด
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 รายวิชาที่เปิดสอนใน

ผลการดาเนินการของรายวิชาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
256 หลักสูตรจัดทารายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม







5.4.4.1 รายวิชาที่เปิดสอนในปี

ปีการศึกษา 2561
5.4.3.2 เอกสาร มคอ. 3 และ
มคอ. 4

การศึกษา 2558

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

ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เลือก

จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา







5.4.5.1 มคอ.7

มคอ.6 ภายใน 30 วัน
ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผล
การดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 มากกว่าร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา







5.4.6.1 สรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว

[ ] มีผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีทผี่ ่านมา
[ ] มีโครงการ กิจกรรม หรือ
รายวิชาทีด่ าเนินการเพื่อพัฒนา/
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

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) [] มีอาจารย์ใหม่
ทุกคน ได้รับการ
- มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 1 คน
ปฐมนิเทศหรือ
[ ] ไม่มีอาจารย์ใหม่
คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน







5.4.8.1 สมอ. 08
เปลี่ยนแปลงผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตร

(9) อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการ
ทุกคนได้รับการพัฒนา พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
วิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง







5.4.9.1 รายงานการเข้ารับ
การประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
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ผลการดาเนินงาน

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

(10) จานวนบุคลากร หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึง
นักศึกษาปีสุดท้ายมีระดับความ
พอใจของนักศึกษาปี พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
มีต่อคุณภาพหลักสูตร มากกว่า 3.51
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึง
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่
3.53 จากคะแนนเต็ม 5.00
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.00
(13) บัณฑิตมีงานทา บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี หลัง
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ สาเร็จการศึกษาร้อยละ 100
การศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เลือก

























12

-

1

วิธีการคานวณ
(1)
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดาเนินการได้จริง
(2)
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดาเนินการในปีการศึกษา 2561
(3)
ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100

=

13

=

13

=

100 %

* โดยดูจากจานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2561

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ
100

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนการ
ประเมิน
5.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
1. ทาบทามอาจารย์ในคณะที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย
 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
1) อาจารย์ในหลักสูตรร่วมประชุมสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และ
ความต้องการตาราและสื่อสิ่งพิมพ์ การประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งผลสรุปในการประชุมของ
หลักสูตร
2) หลั กสูต รร่วมกับ คณะและมหาวิท ยาลั ยฯ กาหนดแผนงบประมาณประจาปี 2561 โดยผ่านการประชุ ม
วางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอนประจาปี และดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
3) หลักสูตรบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน สถานที่ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อม
ต่อการเรียนการสอน และการบารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน
4) หลักสูตรดาเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5) นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6) หลักสูตรนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดาเนินงานต่อไป
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การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1) หลั ก สู ต รด าเนิ น การส ารวจความต้ อ งการสิ่ ง สนั บ สนุ น จากอาจารย์ ผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษา ทางด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้
สรุปและนาเสนอในการประชุมกาหนดแผนงบประมาณของคณะ
2) หลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมกาหนดแผนงบประมาณประจาปี 2561 และมีมติให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดหาวัสดุสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ เพื่อดาเนินการจัดหา และซ่อมบารุงรักษา สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
3) หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดหาตาม
ความต้องการ และหลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร โดยสานักวิทยบริการ
4) นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ CMS ของมหาวิทยาลัย
5) หลั ก สู ต รน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดาเนินงานต่อไป
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ในแต่ละ
เทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผล
การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปี ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.66 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้
คะแนนเฉลี่ ย 4.68 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ คะแนนเฉลี่ ย 4.71 คะแนน ภาคการศึ กษาที่ 1/2561 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน และภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 คะแนนตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึง
พอในมีคะแนนเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลต่างๆ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
ลาดับ

หัวข้อ

1

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

2

3
4

1/59

คะแนนแต่ละภาคการศึกษา
2/59 1/60 2/60 1/61

2/61

4.51

4.54

4.51

4.54

4.52

4.52

4.66

4.68

4.69

4.7

4.71

4.72

4.72

4.73

4.83

4.91

4.82

4.82

4.75
4.16

4.77
4.66

4.81
4.68

4.82
4.71

4.79
4.71

4.80
4.70
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2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พบว่าคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2559 มีคะแนนเท่ากับ 4.72
คะแนน ปีการศึกษา 2/2559 มีคะแนนเท่ากับ 4.73 คะแนน ปีการศึกษา 1/2560 มีคะแนนเท่ากับ 4.74 คะแนน ปี
การศึ กษา 2/2560 มี คะแนนเท่ า กับ 4.75 คะแนน ปี การศึ กษา 1/2561 มี คะแนนเท่ า กับ 4.77 คะแนน และปี
การศึกษา 1/2561 มี คะแนนเท่ ากับ 4.76 คะแนน โดยมีแนวโน้ มคะแนนความพึงพอใจเพิ่ม ขึ้น และสิ่ งที่ นักศึ กษา
ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุง/จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มอุปกรณ์ในการที่ใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติทางการรักษาพยาบาล และจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต WIFI ใกล้ห้องเรียนมากขึ้น
ตารางที่ 2 คะแนนภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
หัวข้อประเมิน
1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสภาพ แวดล้อมใน
อาคารเรียนของหลักสูตร
2. ความพร้อมของห้องเรียน สภาพแวดล้อมในอาคารเรียนรวม
ของมหาวิทยาลัย
3. ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของสานัก หอสมุด
มหาวิทยาลัย
4.การจั ด ให้ มี พื้ น ที่ ส าหรั บ พบปะ แลกเปลี่ ย นสนทนา หรื อ
ทางานร่วมกันระหว่างนักศึกษา
5. การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารของหลักสูตร
6. การให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต WIFI ในอาคารกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของคณะ
7. ความพร้อมของหลักสู ตร ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร การ
เรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
คะแนนเฉลี่ยรายเทอม
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คะแนนแต่ละภาคการศึกษา
1/59 1/60 1/60 1/61

2/61

4.71

4.73

4.83

4.73

4.84

4.82

4.75

4.76

4.75

4.76

4.78

4.76

4.67

4.67

4.67

4.67

4.69

4.68

4.7

4.71

4.7

4.79

4.81

4.80

4.72

4.75

4.72

4.75

4.73

4.73

4.73

4.74

4.73

4.74

4.76

4.75

4.76

4.78

4.76

4.78

4.77

4.78

4.72

4.73

4.74

4.75

4.77

4.76

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักศึกษาของหลักสูตรได้นาผลมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรเพื่ อทาการปรับ ปรุงห้องเรียน
รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสารวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติที่ถูกนาเข้า
ที่ประชุมและตรวจสอบรายการก่อนนาเสนอแผนให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
มีอุปกรณ์ที่จาเป็น เพียงพอ และทันสมัยในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล มี
ห้องสมุดของคณะ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไวไฟใช้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้ห้องเรียนมากขึ้น
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- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
1) หลักสูตรดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2) หลั กสู ต รกาหนดให้ มี การประเมิ น ความพึ งพอใจของนั กศึกษาที่ มี ต่ อสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ทุ กภาค
การศึกษา
 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทาการจัดหาและดาเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1. จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสุ ข ภาพได้ แ ก่ อาคารพยาบาล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกายวิ ภ าคศาสตร์
ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
2. ห้องประชุม/สนทนากลุ่มย่อยสาหรับนักศึกษา (ห้องประชุมย่อยชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี (ส่วนกลาง)
4. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
5. ปรับปรุงห้องเรียนโดยมีการดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพ (projector) ฉากรับภาพติดตั้งระบบ
เครื่องเสียง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ห้องเรียน และติดตั้งระบบปรับ อากาศ (ส่วนกลาง)
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
7. จัดหาชุดโต๊ะม้านั่งสาหรับให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (ส่วนกลาง)
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ส่วนกลาง)
9. มีระบบทีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนทางการศึ กษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล
งานวิ จั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์เฉพาะทางส าหรับ การเรีย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย ได้
(ส่วนกลาง)
 การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
หลังจากที่หลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ในปลายปี
การศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละภาคการศึกษา
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์อาจารย์ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของปี ก ารศึ ก ษา 2559 เท่ า กั บ 4.08 คะแนน ปี ก ารศึ ก ษา 2560
ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 4.47 คะแนน ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 4.59 คะแนน ตามล าดั บ ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ความ
พึ งพอใจมี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้น ได้ มี ข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในของอาจารย์ และนั กศึกษาในเรื่องเดี ย วกัน ควรเพิ่ ม อุ ป กรณ์
ในรายวิชาการตรวจประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักศึกษาของหลักสูตรได้นาผลการประเมินมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อทาการปรับปรุง
ห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีการปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น
และรายวิชาการปฐมพยาบาล เนื่องจากรายวิชานี้เป็นวิชาปฏิบัติจึงต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในการเพิ่ ม ทั กษะการเรีย นรู้ให้ เพิ่ ม ขึ้น และได้ ป ฏิบั ติ จริง ดั งนั้ น ทางหลักสู ต รจึงให้ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบรายวิช า
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ได้ทาการเสนอจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชา
หลักการปฐมพยาบาล ในมีงบประมาณปี 2561
 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
ผลจากการปรับปรุงห้องเรียนและจานวนที่ เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจ
ประเมินบาบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาหลักการปฐมพยาบาล ทาให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น โดย
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในทุกภาคการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปี การศึกษา 2559 เท่ากับ 4.59 คะแนน ปี การศึกษาที่ 2560 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึงพอในมี
คะแนนเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลต่างๆ
หมายเหตุ** ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุน
ทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
นักศึกษาและอาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
 ระบบและกลไก แนวคิดในการกากับติดตามและปรับปรุง
1) หลักสูตรฯร่วมกันสรุปผลการประเมินและข้ อคิดเห็นที่ได้รับจากนักศึกษาทุกประจาปีการศึกษา พร้อมทั้ง
สรุปผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข
2) หลักสูตรฯ เสนอมติที่ประชุมและแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ต่อที่ประชุมคณะฯ เพื่อวางแผนจัดสรร
งบประมาณในปีการศึกษาถัดไป
3) หลักสูตรฯ ทาการประเมินผลการปรับปรุง โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผลการประเมินความพึงพอใจจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และนาผลที่ได้นามา
เปรียบเทียบกับผลเดิมและวิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงและดาเนินการแก้ต่อไป
 การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- มีห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 401 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 402 ชั้น 4 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์)
- มีห้องประชุมกลุ่มย่อยสาหรับนักศึกษา 1 ห้อง (ห้อง 403 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง 503 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- มีห้องเรียนของส่วนกลางที่เพียงพอ
- มีห้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์) จานวน 3 ห้อง ดังนี้ 1) ห้องฝึก
อ่ า น (Reading room) 1 ห้ อ ง คื อ LC401 2. ห้ อ งฝึ ก ภาษาโดยใช้ ซ อฟต์ แ วร์ค อมพิ ว เตอร์ 2 ห้ อ ง คื อ LC501 และ
LC503 และมีซอฟต์แวร์ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx
- มีห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีคอมพิวเตอร์
จานวน 100 เครื่อง เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน ไว้ให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน
- มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 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
วิท ยานิ พ นธ์ไทย online สนั บ สนุ น โดย ศูน ย์ บ ริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) 2) ระบบฐานข้อมู ล Digital
Library
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสาขาวิชาสุขภาพ
การบริหารงานสาธารณสุ ข การบริหารงานสถานพยาบาล โดยอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต 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
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย 2561
ระดับ 4

ผลการ
ดาเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบั จากการ 1. ควรรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน
เสนอแนะจากผู้ประเมิน
2. การเตรียมความพร้อมแสดงรายละเอียดและที่มาของประเด็นการเตรียม
ความพร้อม
3. ควรควบคุมดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีสัดส่วนที่พอเหมาะกับนักศึกษา
และเป็นไปบริบทของหลักสูตร
4. การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั กศึ ก ษาและการเสริม สร้างทั ก ษะการเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดของ Learning outcome
แต่ละด้าน
5. ควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาเป็นรายชั้นปีเพื่อให้บรรลุ
Learning outcome โดยภาพรวมของหลักสูตร
6. ควรวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก ศึกษาและนาผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ -ควรพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบั การ
ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เสนอแนะ
การนาไปดาเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายและสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ได้แก่ การทาข้อตกลงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ให้โควตาบุตร อสม.เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ
-มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับ
จุดอ่อนของนักศึกษา
-อาจารย์ที่ปรึกษามีจานวนนักศึกษาที่มีสัดส่วนพอเหมาะ เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สสว.
-มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ productive learning
-มีการวิเคราะห์ Learning outcome แต่ละด้านของนักศึกษาเป็นรายชั้นปี
-มีการนาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา อาจารย์ให้ ความสาคัญ กับ การให้ คาปรึกษาและคาแนะน าด้วยความเป็ น
กันเอง เนื้อหาที่ใช้ส อนมีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน แต่ควรส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถด้ า นภาษา โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ส าคั ญ ในการท างานให้ กั บ นั ก ศึ ก ษามากขึ้ น โดยเฉพาะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเวชระเบียน มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชากับ
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สถานประกอบการจริง และควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติงานทุกชั้นปี (ไม่ควรฝึก
เฉพาะชั้ น ปี ที่ 4) ควรก าหนดชุ ด ฟอร์ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงสาหรับหลักสูตร
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการ
1. ควรกาหนดชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับ
ประเมิน
หลักสูตร
2. ในรายวิชามีการกาหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริง
3. มี ก ารจั ด อบรมโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เกี่ ย วกั บ เวชระเบี ย นให้ กั บ
นักศึกษา
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ 1. คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรได้ออกแบบชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการ
ประเมิน
วิชาชีพของหลักสูตรเอง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานและจัดทาข้อตกลง
เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
3. มี ก ารจั ด โครงการอบรมเวชระเบี ย นพื้ น ฐาน หลั ก สู ต ร 3 วั น ให้ กั บ
นักศึกษาในหลักสูตร
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ (learning space) ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
หลักสูตรจากผลการประเมิน
หลักสูตร
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการประเมิน
ดาเนินการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการ
1. นักศึกษามีความรู้เชิงทฤษฎีแต่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานจริง
ประเมิน
2. ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน

1. เพิ่มชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติวชิ าเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
2. จัดโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น คลิปวิดิโอการ
สอน เพาเวอร์พ้อยต์
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมาก
ขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทาให้มีผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร คือ ทาให้ปริมาณนัก ศึกษาสมัครเรียนใน
หลักสูตรน้อยลง

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
แผนการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
การพัฒนาทักษะด้านการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เวชระเบียน
การพัฒนาด้านจิตอาสาของนักศึกษา
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานพยาบาลในระดับต่าง
ๆ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
30 มิถุนายน 2562
30 มิถุนายน 2563
30 เมษายน 2563
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์นชั ชา ยันติ
อาจารย์นชั ชา ยันติ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

2. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
1. แผนปรับปรุง
30 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ สาเร็จ
หลักสูตรตามกรอบ
หลักสูตร
มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมติหลักสูตรปรับปรุง
ปี 2562 ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
อนุมัติจาก สกอ.
2. ประสานงาน
พฤษภาคม 2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ สาเร็จ
หน่วยงานที่รับ
หลักสูตร
หลักสูตรได้มีการติดต่อประสานงานไป
นักศึกษาเพื่อเตรียม
ยังหน่วยงานเอกชนที่รับนักศึกษาเพื่อ
ความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา
ตามกาหนดเวลา
3. มีการพัฒนา
พฤษภาคม 2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ สาเร็จ
ศักยภาพของนักศึกษา
หลักสูตร
ทุกรายวิชาของสาขามีการจัดการเรียน
เพือ่ การเรียนรู้ใน
การสอนแบบ productive learning
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แผนดาเนินการ
ศตวรรษที่ 21 โดย
กาหนดให้ทุกรายวิชา
ของสาขาจัดการ
เรียนบการสอนแบบ
productive
learning
4. หลักสูตรมีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาโดยใช้
แบบประเมินของ
หลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อ
คาถามที่
เฉพาะเจาะจงและนา
ผลที่ได้มาปรับปรุง
การเรียนการสอน
5. การรับนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
นักศึกษามีชนิ้ งานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา

พฤษภาคม 2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ สาเร็จ
หลักสูตร
หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนเมื่อจบปี
การศึกษา 2560 และได้นาข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของนักศึกษามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปี 2561

มิถุนายน 2562

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ สาเร็จ
หลักสูตร
หลักสูตรได้ปรับวิธีการประชาสัมพันธ์
โดยเน้นเชิงรุก มีสื่อออนไลน์ มีการทา
ข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :
1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2. อาจารย์นัชชา ยันติ
3. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
4. อาจารย์กริช เรืองไชย
5. อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________
ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________

ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากผลการดาเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กาหนด ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

ผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.

ผ่าน

ผ่าน

 หลักสูตรได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.51
ระดับ

ร้อยละ
80

คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

บรรลุ

4
X 100 =

100%

4

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

เฉลี่ยรวม 5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ

4 ระดับ

บรรลุ

4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ 4 ระดับ

4 ระดับ

บรรลุ
บรรลุ

4 คะแนน

พัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา

4 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์

4 ระดับ

เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน

4 ระดับ

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ

-

-

4 คะแนน
รวม 3.33 คะแนน

อาจารย์

-

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ

ป.ตรี 20%
ป.โท 80%
ป.เอก 100%
ป.ตรี 45%
ป.โท 60%
ป.เอก 75%

ป.ตรี 15%
ป.โท 30%
ป.เอก 45%

1
5
0
5
6.8
5

4 ระดับ

X
100 =

20%

บรรลุ

5 คะแนน

X 100 =

0%

บรรลุ

0 คะแนน

X 100 =

136%

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

5 ระดับ

อาจารย์

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

เฉลี่ยรวม 4.11 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4 ระดับ

4 ระดับ

บรรลุ

4 คะแนน

4 ระดับ

5 ระดับ

บรรลุ

5 คะแนน

4 ระดับ

5 ระดับ

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ร้อยละ
100

13 ข้อ
13 ข้อ

X 100 =

100%

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ 4 ระดับ
เรียนรู้

4 ระดับ

บรรลุ

เฉลี่ยรวม 4.75 คะแนน
4 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เฉลี่ยรวม 4 คะแนน

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คะแนน
ผ่าน

องค์ประกอบ

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2-6

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

P

2
3
3
4

4.00
4.11
4.00

5.00

5.00
-

5.00
4.00
4.11
4.75

1
13

4.05

4.00
4.75

5.00

4.00
4.41

ดี
มาก

ดี
มาก

ดี
มาก

ดีมาก

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

ผลการประเมิน

 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
มาก

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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