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องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.41 ดีมาก 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- มีสถานพยาบาลเอกชนในบริเวณสถาบันศึกษาลายแห่ง สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีฝึกทักษะใน

รายวิชาของหลักสูตรได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระวิชา 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- ควรส่งเสริมการท าต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 2556153112037 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาครัฐและ

เอกชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู้รับบริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ มีความต้องการต่อคุณภาพบริการของสถานพยาบาล
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสถานพ ยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการใน
สถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจ าเป็นต้อง มีบุคลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เข้าท างานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากหลักสูตรนี้
เป็นหลักสูตรที่มุ่ งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ท างานตามที่ผู้บริหา ร
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่าง ๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงมีการท าข้อตกลงกับ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิตมาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและ
มีทักษะทางด้านการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารงาน
บุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและตรงกับความต้องการของสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพ    

การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมตามวาระครั้งที่  12/2556 เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 และผ่ านความเห็นชอบจาก                   
ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2562 โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
1. การรับนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผน - มีการจัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล

เก่ียวกับ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัดของนักศึกษาที่เลือกเข้าเรียน
ในหลักสูตร 
- จัดท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไปยังโรงเรียนเป้าหมายเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยเลือกกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้ามาเรียน                   
ในหลักสูตร 
- ออกประชาสัมพันธ์โดยตรงในโรงเรียนเป้าหมาย 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ต่างๆ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่  21 ควรวิ เคราะห์ให้ เห็น
รายละเอียดของ Learning Outcome ในแต่ละด้าน                 
มีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่เป็นรายชั้นปี
เพื่อให้บรรลุ L/O โดยภาพรวมของหลักสูตร 

- ออกแบบกลยุทธ์การสอนในรายวิชาแต่ละชั้นปีรวมทั้ง
เครื่องมือประเมินผลลัพธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาทุกคนในแต่ละปีการศึกษา 
- ท าการวิเคราะห์ถึงทักษะที่จะต้องเสริมให้กับนักศึกษาโดย
พิจารณาจากความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน 
- จัดท าตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา กับผลการเรียนรู้ L/O ของกิจกรรม เป็นราย
ชั้นปี 

3. การบริหารอาจารย์ควรมีการเตรียมความพร้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่จะเข้ามาเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เก่ียวกับภาระหน้าที่และบทบาทของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ท าค าสั่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ควรจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์รายบุคคลให้ชัดเจนเร่ืองการศึกษาต่อและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษา
ต่อพัฒนาศักยภาพ และการท าต าแหน่งทางวิชาการ 

5. การปรับสาระรายวิชา ควรให้เห็นรายละเอียดของ
ประเด็นที่ปรับลงในแต่ละรายวิชาที่มีการปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- ปรับสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย โดยก าหนดให้ระบุให้
ชัดเจน ใน มคอ.3 ในกรณีที่ไม่กระทบกับโครงสร้างรายวิชา 
และ สมอ.08 

6. การบู รณ าการกับการวิจัย  การบริการวิ ชาการ                  
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีการออกแบบเพื่อ
การบูรณาการให้ครบทุกประเด็นและสังเคราะห์การ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการในรายวิชา 

- วางแผนการบูรณาการรายวิชาโดยก าหนดรายวิชาและ
กิจกรรมให้ครอบคลุม การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7. การประเมิน L/O รายวิชาและภาพรวมในหลักสูตร               
ยังไม่ชัดเจน 

- จัดท าตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา กับผลการเรียนรู้ L/O ของกิจกรรม เป็นราย
ชั้นปี 

8. ควรมีการวิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อ
การเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพื่อวางแผนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- วิเคราะห์สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่จ าเป็นของแต่ละ
รายวิชาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุคร้ังที่/

วันที่ผา่นสภา
มหาวิทยาลยั) 

1. นายแพทยส์ุกิจ  จ าปาเงิน 1. นายทัศพร ชูศักดิ ์ 1. นายทัศพร ชูศักดิ ์  
2. นายยงยทุธ  สงวนชม 2. นายกริช เรืองไชย   2. นายกริช เรืองไชย    
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ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุคร้ังที่/

วันที่ผา่นสภา
มหาวิทยาลยั) 

3. นางสุพตัรา  สุขชพี 3. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ   3. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ    

4. นายทองหล่อ เดชไทย 4. นางสาวนชัชา ยนัติ 4. นางสาวนชัชา ยนัติ  

5. นางสาวนนัทิภา แก้วล ี 5. นายสุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 5. นายอภิชัย  คุณีพงษ์ สมอ.08 เปลี่ยนแปลง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 

 
 
 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายทัศพร ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร. ปร.ด . (การจัดการบริการ

สุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
  
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
  
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณโุลก 
 

2554 
 

2547 
 

2537 
 

2548 
 

2551 
 

2555 
 

2560 
 

2533 

2. นายกริช เรืองไชย   อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาโภชนาการและการ
จั ด การความปลอดภั ย ใน
อาหาร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2557 
2554 

3. นางสาวธธิธา   
เวยีงปฏิ   

อาจารย ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ) วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)  
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
2556 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4. นางสาวนัชชา ยันติ อาจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)  
 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย   
ธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2555 

 
2550 

5. นายอภิชัย คุณีพงษ ์
 

อาจารย์ ดร. ค.ด. (การจัดการการศึกษา
และการเรียนรู้) 
ส.ม. (บริหารงานสาธารณสุข) 
 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2555 
 

2548 
 

2536 

 
4. อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ประจ า 

1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
2) อาจารย์กริช เรืองไชย 
3) อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์
4) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
5) อาจารย์นชัชา ยันติ 
6) ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 
7) รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์
8) อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย 
9) ผศ.ดร.ชลอ วงศ์แสวง 
10) ผศ.นิยม เชยกีวงษ ์
11) อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย 
12) อาจารย์ภัทรา พวงช่อ 
13) อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักด ี
14) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุง 

4.2 อาจารย์พิเศษ 
- 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  
(เกณฑส์ าหรับ 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

[] อาจารย์ประจ าหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน) 
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้ 

1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
2) อาจารย์นัชชา ยันติ  
3) อาจารย์กริช เรืองไชย 
4) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏ ิ
5) อาจารย์ ดร.อภิชัย คณุีพงษ ์

 

  1.1 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูร ที่ 076/2561              
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2561 
1.1 (2) สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทีส่ภา
มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ

 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
(เกณฑส์ าหรับ 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

[] อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 

  2.1 (1) มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2  
2.1 (2)  สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทีส่ภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติ  

11. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(เกณฑส์ าหรับระดบั
ปริญญาตรีและ 
ระดับบณัฑติศึกษา) 

[] เป็นหลักสูตรใหม่ 2556 ซึ่งเปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 และมีการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบในปีการศึกษา 2561   
โดยหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จะด าเนินการ
ใช้กับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562   
 
 

  11.1 บันทึกข้อความขออนุญาต
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
11.2 โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 
11.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
11.4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 12/2561 มติ
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน     ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผา่นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 
ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
 
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ และกรอบอัตราก าลัง ให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิตรงสาขาในด้านการบริหารโรงพยาบาล การ
จัดการระบบสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข และสาขาที่สัมพันธ์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ คุณวุฒิปริญญา
เอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการที่สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สกอ.  

2. หลักสูตรขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารคณะ 
และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป 
 3. หลักสูตรและคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยสรรหาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จากผู้ที่สอบผ่านคัดเลือก
ภาษาอังกฤษ และท าการพิจารณาผู้สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะส าหรับการเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หากไม่มีผู้มาสมัครหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาและทาบทามอาจารย์ประจ าคณะเพ่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 

4. หลักสูตรแนะน าอาจารย์ใหม่ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้ประธานหลักสูตรเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงในช่วง
ระหว่างทดลองงาน ระยะเวลา 6 เดือน 

5. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศรวม 
6. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. มอบหมายภาระงานให้อาจารย์ใหม่ 
8. หลักสูตรและคณะประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9. มีประชุมเพ่ือการประเมินกระบวนการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
หลักสูตรประชุมจัดท ากรอบอัตราก าลังอาจารย์เพ่ือทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตร

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเปิดรับสมัคร
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อาจารย์จ านวน 1 อัตรา เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหา และคัดเลือก อาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้วได้บรรจุ
แต่งตั้งอาจารย์ใหม่ 1 อัตรา และจัดท า สมอ.08 เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะ เพ่ือทาบทามแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทดแทนอาจารย์ที่ลาออก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทาบทาม ได้คัดเลือกอาจารย์ภายในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทีมี่คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และจัดท า สมอ.08 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
การจัดท ากรอบอัตราก าลังเพ่ือขออนุมัติอัตราก าลังอาจารย์เพ่ือทดแทนอาจารย์ผู้รับบผิดชอบหลักสูตรมี

ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการที่ยาวนาน อาจส่งผลท าให้การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่มา
ทดแทนอัตราอาจารย์ที่ว่างไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 จากการด าเนินงานตามระบบและกลไกท าให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมีจ านวนอาจารย์ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้เสนอให้มีพัฒนาระบบการรับอาจารย์ โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะ เป็น
อันดับแรกเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ 
สกอ.ก าหนด หากไม่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จึง
เสนอเพ่ืออนุมัติรับอาจารย์ใหม่ต่อไป 

 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรมีอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. พร้อมธ ารงรักษาบุคลากรไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์
ที่เหมาะสม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรวางแผนอัตราก าลัง 
2. หลักสูตรก าหนด Job Description Job Specification 
3. มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. มหาวิทยาลัยก าหนดการทดลองงาน หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประเมิน 
5. มหาวิทยาลัยก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ 
6. หลักสูตรร่วมกับคณะ ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
7. มหาวิทยาลัยก าหนดการเข้าสู่ระยะสัญญาจ้าง การเลิกจ้างและการเกษียณอายุ 
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8. หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ร่วมพิจารณาอาจารย์เกษียณอายุในกรณีที่อาจารย์มีผลงานโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับมหาวิทยาลัยจะท าสัญญาจ้างแบบชั่วคราว ในกรณีที่หลักสูตรมีการจ้างอาจารย์เกษียณอายุ 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
1. หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังความต้องการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา  
2. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์โดยก าหนดให้อาจารย์ทุกคนมีภารกิจตาม

เกณฑ์มาตรฐานคือ สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารอ่ืน  ๆ รายละเอียดตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในกรณีที่สอนเกินเกณฑ์ภาระงานสอน มหาวิทยาลัยจะจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานให้กับอาจารย์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป อาจารย์ ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ และอาจารย์นัชชา ยันติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2561 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วง
อายุงาน 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการทดลองงานแล้ว ได้รับการท าสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
มหาวิทยาลัย 1 ปี 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากการประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการก าหนดภาระงานที่

ชัดเจนอาจารย์สามารถเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วงอายุงานและมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก ในด้านงานวิจัยในการทบทวนกระบวนการในการน าเสนอผลงานวิจัยนั้นพบ
ปัญหาว่าส่วนมากอาจารย์จะน าเสนอผลงานวิจัยเพียงแค่ในระดับการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องมาจากการ
ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูล TCI  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
การก ากับติดตามส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างน้อยปีละ 3 เรื่องหรือ

ตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารในฐานข้อมูล TCI เพ่ือเพ่ิมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าไปใช้ในการต่อ
สัญญาจ้างในระยะท่ี 2 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยที่น าเสนอในเวทีระดับชาติและเผยแพร่ตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูล 

TCI  มากขึ้น อาจารย์ในหลักสูตรได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2561 และมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับรางวัลเพ่ิมจากปีที่แล้ว 1 คน ได้แก่ อาจารย์นัชชา ยันติ ซึ่งท าให้เห็นถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของอาจารย์ 
 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม 

จริยธรรม รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อและการท าผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพด้านการสอน ด้านวิจัย                  

ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อ และการท าผลงาน
วิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเองด้าน
การสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อ และการท าผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ก ากับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าอบรมตามกิจกรรมที่ได้แสดงความ
จ านงไว้ หรือการฝึกอบรมตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยก าหนดให้เข้าร่วม รวมถึงการก ากับติดตามให้อาจารย์ใน
หลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
1. มีการประชุมร่วมกันเพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และพิจารณาข้อมูล

ความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเสนอความต้องการผ่านคณะและคณะ
เสนอความต้องการไปยังศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรตลอดทั้ง
ปีสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความต้องการในการศึกษาต่อ และการท าผลงานวิชาการ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก 
โดยผ่านทางช่องทาง E-mail Line และ Facebook เพ่ือให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพ่ือ
พัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สนับสนุนงบประมาณในการประชุม/อบรม กับหน่วยงานภายนอก 10,000 บาทต่ออาจารย์ 1 ท่าน และการให้
ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

3. ก ากับและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ โดยการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านค าสั่งและบันทึกข้อความที่ทางหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งมายังคณะฯ  

4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ต้องเข้าร่วมการพัฒนา
ศักยภาพโดยการอบรม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 รอบการประเมิน รับฟังข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากผลการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่า อาจารย์

ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม สัมมนา ครบ 40 ชั่วโมง มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเวทีระดับชาติและตีพิมพ์ใน
วารสารฐานข้อมูล TCI เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการลาศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกของอาจารย์ในหลักสูตร ในปี 2563 และ 2565 และทางหลักสูตรได้มีการพิจารณาถึงการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งพบว่าทางหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้
พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่า อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ มีคุณสมบัติที่สามารถขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้  
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ทางหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีศักยภาพในการขอต าแหน่งทางวิชาการนอกเหนือจากอาจารย์ 

ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ แล้วยังได้สนับสนุนให้อาจารย์กริช  เรืองไชย ส่งผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้
อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการจากการสนับสนุนการท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ และ

อาจารย์กริช เรืองไชย สามารถส่งผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการได้ทันระยะเวลาตามก าหนด 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 4.1(1) ข้อมูลพื้นฐาน เชน่ มคอ.2, เอกสารการปรับปรุงหลักสตูรเล็กน้อย (สมอ.08) และค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร  
4.1(2) แผนระยะยาวการรับนักศึกษาและอาจารย์ ตาม มคอ.2  
4.1(3) เอกสารขออนุมัติกรอบอัตรา  
4.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
4.1(5) บันทึกข้อความขออนุมัติรับสมัครอาจารย์ตามกรอบอัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย 
4.1(6) ประกาศรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการคัดเลือก 
4.1(7) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
4.1(8) ค าสั่งการเข้ารับการอบรมอาจารย์ใหม่ 
4.1.(9) วาระการประชุม 

4.1-2 4.1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
4.1(11) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 2555 
4.1(12) รายงานการประชุมการจัดอาจารย์ผูส้อน และรายละเอียดการจัด (รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร) 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒปิริญญาเอก จ านวน 1 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 

 
โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก  
 1 x 100 = ร้อยละ 20  
 5      

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 20 

x 5 = 5 คะแนน 
 20 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.1-1 4.2(1) ปริญญาบัตรและผลการศึกษา 
4.2.1-2 4.2(2) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20 % 
ป.โท 80 % 
ป.เอก 100 % 

ร้อยละ 20  5 คะแนน บรรลุ 

  

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน 0 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 ไม่มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 
 
 0 x 100 = ร้อยละ 0  
  5     
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 0 x 5 = 0 คะแนน 
 60     
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.2-1 - 
4.2.2-2 - 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ป.ตรี 45 % 
ป.โท 60 % 
ป.เอก 75 % 

ร้อยละ 0  0 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้อง
น าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน  
- มีผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ทัง้หมด จ านวน 19 เร่ือง  
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี ้

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 6.8 x 100 = ร้อยละ 136 
  5     
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 136 x 5 = 5 คะแนน 
 20     
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

0.20 
(13 ผลงาน) 

1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร ชูศักด์ิ 
และนัชชา ยันติ. พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
วั งใหม่  อ า เภอวั งสมบู รณ์  จั งหวั 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 งที่  9  และก ารป ระชุ ม
วิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19 
ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
หน้า 1097- 1104. 
1.2 นัชชา ยันติ , ทัศพร ชูศักด์ิ และ
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. ผลของโปรแกรม
การให้ความรู้ เรื่อง การรับประทาน
อาหารของประชาชนต าบลวังสมบูรณ์ 
อ าเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. 
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 
ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม”วันที่  18-19 ตุลาคม 2561 : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608 
1.3 ทิพวัน ประถมพงษ์, มัทธนา ค าดี 
แ ล ะ ทั ศ พ ร  ชู ศั ก ด์ิ .  ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการ
ใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ร ะ ดั บ ช า ติ  ร าช ภั ฏ เล ย วิ ช าก า ร 
ประจ าปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 
2081-2088. 
1.4 วิรวรรณ ผิวอ่อน , นภัสสร น้ าผึ้ง 
แ ล ะ ทั ศ พ ร  ชู ศั ก ด์ิ .  ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุ รี . การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ร ะ ดั บ ช า ติ  ร าช ภั ฏ เล ย วิ ช าก า ร 
ประจ าปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 
2089-2096. 
1.5 ทัศพร ชูศักด์ิ. ความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วย
โรคเบาหวานอ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
1.6 ทัศพร ชูศักด์ิ และเนตรนภา สา
สังข์. สภาวะเท้า ความรู้และพฤติกรรม
การดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. อาจารย์กริช เรืองไชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 อาจารย์นัชชา  ยันติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี 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 อ าเภอ
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
บริโภคน้ าอัดลมของนักเรียนชั้น
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 ต าบล
บางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุร ี
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม
บีช โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท (ชื่อหลัก)      
4.1 นัชชา ยันติ , ทัศพร ชูศักด์ิ และ
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. ผลของโปรแกรม
การให้ความรู้ เรื่อง การรับประทาน
อาหารของประชาชนต าบลวังสมบูรณ์ 
อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว.  
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 
ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม”วันที่  18-19 ตุลาคม 2561 : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608 
4.2 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร ชูศักด์ิ 
และนัชชา ยันติ. พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
5. อาจารย์สุ วัฒ น์   ศิ ริแก่ น
ทราย 
 

วั งใหม่  อ า เภอวั งสมบู รณ์  จั งหวั 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 งที่  9  และก ารป ระชุ ม
วิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19 
ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
หน้า 1097- 1104. 
5.1 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร ชูศักด์ิ 
และนัชชา ยันติ. พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
วั งใหม่  อ า เภอวั งสมบู รณ์  จั งหวั 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 งที่  9  และก ารป ระชุ ม
วิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19 
ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
หน้า 1097- 1104. 
5.2. นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักด์ิ และ
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. ผลของโปรแกรม
การให้ความรู้ เรื่อง การรับประทาน
อาหารของประชาชนต าบลวังสมบูรณ์ 
อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว.  
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 
ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคม”วันที่  18-19 ตุลาคม 2561 : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.40 - - 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
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- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
(3 ผลงาน) 

1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ขนิษฐา จรัสวิศิษฏ์กุล และทัศพร 
ชูศัก ด์ิ. ผลการนวดสัมผัสทารกโดย
มารดาที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารก
และความผูกพันระหว่าง มารดาและ
ท า ร ก  ข อ งท า ร ก ที่ มี ภ า ว ะ ป่ ว ย
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารวิจัยและพัฒนาว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(TCI ก ลุ่ ม  2 )  ปี ที่  1 3  ฉ บั บ ที่  1 
มกราคม– เมษายน 2561,หน้า 76-86. 
1.2 ทัศพร ชูศักด์ิ, เนตรนภา สาสังข์ 
และสมชาย ดุรงค์เดช . ความเชื่อด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของ
ชุมชนที่มีการระบาดของไข้เลือดออก
ซ้ าซากกับชุมชนที่มีการระบาดน้อย 
เขตพื้นที่ต าบลพระอินทราชา อ าเภอ
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
2. อาจารย์นัชชา  ยันติ 

บางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCI กลุ่ม 2) ปี
ที่  13 ฉบับที่  3 กันยายน– ธันวาคม 
2561,หน้า 34-44.  
2.1 นัชชา ยันติ และฉัตรประภา ศิริ
รัตน์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบลแห่งหนึ่งในอ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ. 11(2): 23-
32. 
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- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมั ติและจัดท าเป็น
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 ชูศักด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อาจารย์นัชชา  ยันติ 

1.1 ทัศพร ชูศักด์ิ, เนตรนภา สาสังข์
และ สายสมร เฉลยกิตติ. ผลการใช้
โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อป้องการถูก
ตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี  จังหวัด
นครสวรรค์ . วารสารเวชสารแพทย์
ทหารบก (TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 71 ฉบับที่ 
2 เมษายน- มิถุนายน 2561,หน้า 105-
112. 
1.2 ทัศพร ชูศักด์ิ, เมธี สุทธศิลป์ และ 
กฤติเดช มิ่งไม้. ความผูกพันในการเป็น
อาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอไพศาลี 
จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์ .  ว า ร ส า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (TCI กลุ่ม 
1) ปี ที่  13  ฉบั บ ที่  2  พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2561,หน้า 245-251. 
2.1 นัชชา ยันติ และกริช เรืองไชย. 
(2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงการเสพติดสมาร์ทโฟน
ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ใน พระบ รมราชู ป ถัม ภ์ 
จังหวัดปทุมธานี . วารสารวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ. 11(3): 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 - - 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 - - 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 - - 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - 
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - 
9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง 0.80 - - 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ประเทศ 
10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  5 - 
12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  - - 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

ป.ตรี 15 % 
ป.โท 30 % 
ป.เอก 45 % 

ร้อยละ 136  5 คะแนน บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการด าเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี ้

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559-2561 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 1/2561 ปีการศึกษา 2/2561 
1 อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
2 อาจารย์เมธี  สุทธศิลป์ อาจารย์นัชชา ยันติ อาจารย์นัชชา ยันติ อาจารย์นัชชา ยันติ 
3 อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
4 อาจารย์กริช  เรืองไชย อาจารย์กริช  เรืองไชย อาจารย์กริช  เรืองไชย อาจารย์กริช  เรืองไชย 
5 อาจารย์เนตรนภา  สาสังข์ อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 

ร้อยละ
อัตรา
การคง

อยู่ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

 
หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 

ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
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  1). อาจารย์ นพ.สุกิจ จ าปาเงิน 
  2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม 
  3). อาจารย์สุพัตรา สุขชีพ 
  4). รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย 
  5). อาจารยน์ันทิภา แก้วลี 
 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ 1 และ 3 เป็นนางสาวศุภางค์   วัฒนเสย และ              
นางสาวพิชสุดา  เดชบุญ เนื่องจากอาจารย์ นพ .สุกิจ จ าปาเงิน และอาจารย์สุพัตรา สุขชีพ ได้ขอลาออกตั้งแต่                     
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้มีการด าเนินการท าหนังสือแบบ สมอ.08 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย               
เพื่อให้สภาสถาบันอนุมัติ โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร                
จ านวน  5 คน ประกอบด้วย    

1). อาจารย์ศุภางค ์วัฒนเสย   
   2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม 
   3). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่กุหลาบ 
  4). อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ 

   5). อาจารย์นันทิภา แก้วล ี
 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ยงยุทธ  สงวนชม และอาจารย์ศุภางค์ วัฒนเสย 
สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาจารย์นันทิภาแก้วลี และอาจารย์พิชสุดา  เดชบุญ ย้ายสาขาวิชา                       
ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้มีการด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์
ตามเกณฑ์และด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ค าสั่งที่ 1327/2559 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559  จ านวน  5 คน ประกอบด้วย 
  1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   
   2). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่กุหลาบ 
   3). อาจารย์เมธี สุทธศิลป ์
   4). อาจารย์กริช เรืองไชย 
   5). อาจารย์เนตรนภา สาสงัข์ 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ สิ้นสุดสัญญา                      
เดือนกันยายน 2560 และไม่ขอต่อสัญญาจ้าง ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
จึงได้มีกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนต าแหน่งว่างจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ต่อสัญญาจ้างของ
อาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ ซึ่งผู้สอบได้ คือ อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย บรรจุ เดือนพฤศจิกายน 2560 (แทน) และ
ได้จัดท าสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรในเดือนธันวาคม 2560 และต่อมาอาจารย์เนตรภา สาสังข์                     
ได้ขอลาออกเดือนธันวาคม 2560 และอาจารย์เมธี  สุทธศิลป์ ได้ขอลาออกเดือนมกราคม 2561 หลักสูตรได้มีการบริหาร
จัดการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทันก าหนดเวลา จึงได้ทาบทามอาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่ได้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 2 คน โดยได้อาจารย์ทดแทนที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ 2 ท่าน 
คือ อาจารย์นัชชา ยันติ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ และได้จัดท าสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร                    
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยทั้งนี้การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการทดแทนให้ได้อาจารย์                
ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย  

1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   
   2). อาจารย์นัชชา ยนัต ิ
   3). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
   4). อาจารย์กริช เรืองไชย 
   5). อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 
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 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย สิ้นสุดสัญญาจ้างเดือน
ธันวาคม 2561 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมเพื่อสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน ที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีความเห็นชอบให้ทาบทาม อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ จากหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ เนื่องจากส าเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารงานสาธารณสุขซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการ
สถานพยาบาล และได้จัดท าสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้งนี้การ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการทดแทนให้ได้อาจารย์ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนั้นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย 

1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   
   2). อาจารย์นัชชา ยนัต ิ
   3). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
   4). อาจารย์กริช เรืองไชย 
   5). อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ 
 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 
ทุกครั้ง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท ามคอ. มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตามหน้าที่ การจัดท ามคอ.3 - 
7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี้ ดังนี้ 

 
ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2559 3.80 เพิ่มข้ึน 
2560 3.86 เพิ่มข้ึน 
2561 3.88 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ท าหน้าที่
ประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.3-2 สมอ. 08 และ มคอ. 2 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 คะแนน บรรลุ 
หมายเหตุ* กรณหีลักสูตรที่มีการด าเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาที่รับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2558 2559 2560 2561 
2558 - - - - 
2559 - 23 22 23 
2560 - - 14 14 
2561 - - - 14 
รวม - 23 36 50 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 การให้กองทุนกู้ยืมเพื่ อการศึกษาจากรัฐบาลอาจไม่ต่อเนื่ องท าให้นักศึกษาที่ ขาดทุนทรัพย์ ในการศึกษา 
ต้องพักการเรียน โดยปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจ านวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 

2558 - - 
2559 - - 
2560 5 100 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
    - 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการด าเนินงาน 
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
2560 – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเก็บในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
มีผลการประเมินของหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน/
คะแนน 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 5 
2 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิตทั้งหมด 2 
3 ร้อยละของผู้ใช้บัณฑติที่ได้รบัการประเมิน (/*100) 40.00 
4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 10.00 
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมนิบัณฑติ(คะแนนเต็ม 5) (/) 5.00 

*หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตที่รบัการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  
 

วิธีการค านวณ 
 10.00   = 5.00 คะแนน 
 2     
 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านของ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 5.00  0.00 
1.1 มีทัศคติที่ดตี่อการท างาน เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นและ

สามารถท างานเป็นทีม 
5.00 0.00 

1.2 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสตัย์ 5.00 0.00 
1.3 มีความเสียสละ มีจติสาธารณะ และมคีวามรับผิดชอบ 5.00 0.00 
1.4 มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน 5.00 0.00 
1.5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสมัมาคาราวะ 5.00 0.00 

2.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 5.00  0.00 
2.1 มีความรู้ ความช านาญการในหลักสตูรหรือสาขาวิชาที่ส าเร็จ 5.00 0.00 
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หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรูม้าใช้ในการปฏิบัติงานไดจ้ริง 5.00 0.00 
2.3 มีความสามารถใช้เทคโนโลยพีื้นฐานและน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.00 0.00 

2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ในวิชาชีพและงานท่ี
รับผิดชอบ 

5.00 0.00 

2.5 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหมเ่พื่อพิจารณาตนเองและงานท่ี
รับผิดชอบ 

5.00 0.00 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 5.00  0.00 
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 5.00 0.00 
3.2 มีความสามารถในการเช่ือมโยงและบูรณาการหลักทฤษฎีมาใช้กับงานได้

อย่างเหมาะสม 
5.00 0.00 

3.3 มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ สรา้งผลงานใหม่ให้กับหน่วยงานได้ 5.00 0.00 
3.4 มีความสามารถในการรบัรู้งาน/เรียนรู้งานแลแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.00 0.00 

3.5 มีความสามารถในการเสนอแนะและใหเ้หตผุลเพื่อการตัดสินใจอย่าง
สร้างสรรค ์

5.00 0.00 

4.ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5.00  0.00 
4.1 มีปฏสิัมพันธ์กับผูร้่วมงานและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 5.00 0.00 
4.2 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น า ผู้ตาม หรอื เพื่อน

ร่วมงาน 
5.00 0.00 

4.3 มีความสามารถในการวางแผนงานและรับผิดชอบในงานท่ีได้รบัมอบหมาย
ของตนเองและทีมงาน 

5.00 0.00 

4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและรบัฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

5.00 0.00 

4.5 มีความฉลาดทางอารมณ์และสามารถควบคุมอารมณต์นเองได้ 5.00 0.00 
5.ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 5.00  0.00 

5.1 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และน าเสนอภาษาไทยไดด้ี  5.00 0.00 
5.2 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนและน าเสนออังกฤษได้ในระดับพ้ืนฐาน 5.00 0.00 
5.3 มีความรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและน าไประยุกต์ใช้กับงานได้อย่าง

เหมาะสม 
5.00 0.00 

5.4 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 

5.00 0.00 

5.5 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณไม่ละเมดิสทิธิของผู้อื่น 5.00 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน 10.00/2= 5.00 0.00 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
4.50 

5.00 5.00 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล จากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวนัที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีการส ารวจระหว่างเดือนมีนาคม – 
เมษายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมนิดังนี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที ่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
1 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 5 
2 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 4 

3 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

2 

4 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 2 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
6 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 
7 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0 
8 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
9 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 

10 
ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
(3+4)/(2-5-6-7-8-9) 

100.00 

11 ร้อยละของบณัฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (1/2*100) 80.00 
 ยังไม่ได้งานท า 0 

หมายเหตุ* จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
วิธีการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

2+2 (4)  x      100    =    ร้อยละ   100.00 
4-0-0-0-0 (4)  

 
 
2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

100.00  x      5    =     5.00  คะแนน 
100  

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ร้อยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้าน
ท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 24 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาลได้พิจารณาถึง
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อก าหนดเป้าหมายของระบบการรับนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยที่หลักสูตรได้มีการก าหนดแผนการรับนักศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาจ านวน 35 คนและนักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติคือ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คุณสมบัติของนักศึกษาต้องมี
ความสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร โดยก าหนดเกณฑ์ที่มีความโปร่งใสและชัดเจน  
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษาและส่งรายละเอียดไปยังคณะฯ 
2. คณะฯ ท าบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการต่อ 

ดังนี้ 
 2.1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ โควตาท้องถิ่น ระบบรับตรง 

และ ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS)  
  2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเวปไชต์ของมหาวิทยาลัย 
  2.3 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนจัดท าบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการช าระเงิน
ออนไลน์ 

2.4 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกข้อสอบวิชาการคิด
วิเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกข้อสอบวิชา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  2.4 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะฯ และหลักสูตร  
 3. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ส่งรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบฯ 
 4. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน (3 รอบ) 
 5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 
 6. หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา ร่วมหาแนวทางการพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ในการรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้ก าหนดเกณฑ์การรับ

นักศึกษาจ านวน 35 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ด้วยเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นส่ง
รายละเอียดจ านวนการรับรวมถึงคุณสมบัตินักศึกษาไปให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จัดท าไฟล์คู่มือรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่
ไว้ บ น เว็ บ ไซ ต์  รั บ ส มั ค รออ น ไล น์ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก รณ์  ใน พ ระ บ รม รา ชู ป ถั ม ภ์ 
http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และจัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยมี
คณะกรรมการคุมสอบที่แต่งตั้งโดยส านักงานส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้นักศึกษา
ทราบ จัดท าบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการช าระเงินออนไลน์ และจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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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 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 จากจ านวน
ตามแผนการรับที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 และแก้ไขตาม สมอ.08 (ปรับปรุงเล็กน้อย) ซึ่งยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่พบว่าจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรยังไม่บ รรลุเป้าหมาย               

เชิงปริมาณ (ร้อยละ 45.7) โดยการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาระบบการรับ
นักศึกษา พบว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยผ่านช่องทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพอต่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ รวมถึงการสื่อสารในเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตร เช่น วิชาที่จัดให้มีการเรียน               
การสอนในหลักสูตร การฝึกสหกิจศึกษา การประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยจัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ไป

แนะน าหลักสูตรกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนต่าง ๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกให้อาจารย์ได้
น าเสนอหลักสูตรด้วยรายละเอียดที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว และ
ที่ส าคัญอาจารย์สามารถตอบค าถามหรือข้อสงสัยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ท าให้การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรมีการวางแผนปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีการศึกษา
หน้าโดยเพิ่มช่องทางการติดต่อหลักสูตรให้มากขึ้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ 
Facebook ก าหนดให้มีรุ่นพี่ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมอาจารย์เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง 
รวมทั้งการพัฒนาแผ่นพับ ใบปลิว ที่มีอินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบที่อ่านง่ายและน่าสนใจ นอกจากนี้
จากการประชุมกับคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสขุศาสตร์ ได้มีความเห็นให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยคณะฯ 
และหลักสูตรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่โรงเรียนโดยตรงเพื่อที่จะได้น าเสนอหลักสูตรได้
อย่างละเอียด ครอบคลุมในเรื่องของวิชาการเรียนการสอน กิจกรรมที่ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้ การกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและช่องทางการท างานต่อไปในอนาคต 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
จากการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัย พบว่า มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย                  

ให้ความสนใจในหลักสูตร แต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนั้นต้องด าเนินโครงการพร้อมกับคณะ
อ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย อาจท าให้ระยะเวลาในการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายไม่พอเพียงต่อการอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดของหลักสูตร  
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสตูรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการจัดการสถานพยาบาลได้ร่วมกับคณะฯ จัดกิจกรรมในการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการแนะน าแนวทางการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อย่างมีคุณภาพ และการพัฒนาเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
หลักสูตรมีการทบทวนผลจากการจัดกิจกรรมในปีที่แล้วมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 
โดยที่ก าหนดเป้าหมายของระบบ คือนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาผ่านกิจกรรมที่ทางหลักสูตร 
คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้  

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีดังนี้ 
1. หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 2. หลักสูตรมอบหมายงานและก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 3. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 4. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 5. ประเมินผลส าเร็จของการจัดกิจกรรม และพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
หลักสูตรได้ประชุมวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้มีการทบทวน

และพิจารณาประเด็นที่นักศึกษาต้องการให้พัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบุวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิ จกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ก าหนด
รายละเอียดกิจกรรมย่อยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้แก่ผู้จัดกิจกรรม รวมถึงการประเมินผลความส าเร็จของกิจกรรม นักศึกษาใหม่จ านวน 15 คน 
(ร้อยละ 100 ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
บุคลากร รุ่นพี่และศิษย์เก่า ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
เช่น การเข้าเรียน การสอบ การแต่งกายของนักศึกษา การฝึกสหกิจศึกษา แนะน าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
การใช้บริการออนไลน์ของนักศึกษา ได้แก่ ระบบตรวจสอบผลการเรียน/จองรายวิชา  ระบบประเมินการสอนออนไลน์  
ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของนักศึกษา การกู้เงินจาก กยศ. การผ่อนผันทหาร  ทุนการศึกษา การเบิกค่ารักษาพยาบาลและแนะน า
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากร ในกรณีที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ รุ่นพี่และศิษย์เก่าให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ การปรับตัว การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

2) เพื่อจัดให้มีการปรับพื้นฐานในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาหลักในระดับชั้นที่ 1 วิชากายวิภาคศาสตร์
ที่เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก มีวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะ เน้นการจดจ าและศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง 
นอกจากนั้นได้ปรับพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและความพร้อมใน
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยศูนย์ภาษา และยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาได้ท า
ความรู้จักกันก่อนที่จะเร่ิมเปิดภาคเรียนการศึกษา พบว่า บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาซึ่งนักศึกษาใหม่จะได้รับคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา จากกองพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่นักศึกษาต้องทราบในการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ก าหนดกฎระเบียบให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะ
อ่ืน จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จากคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวได้ และนักศึกษาใหม่ของ
หลักสูตรยังขาดความพร้อมในเรื่องของศาสตร์ความรู้ที่จ าเพาะของหลักสูตร อาจจะท าให้การเรียนในวิชาต่าง ๆ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน  
ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ด าเนินการผ่านกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมานั้น นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่า
ทางหลักสูตรควรจะมีคู่มือส าหรับนักศึกษาใหม่ของสาขาการจัดการสถานพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์และคณะฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว  คณะจึงมอบหมายให้                            
ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษาจัดท าเอกสารส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นคู่มือ
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
มอบให้แก่นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 นอกจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความส าคัญ               
ในการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้และน าไปเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเรียนในชั้นปีต่าง ๆ ต่อไป  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง  
จากการปรับปรุงระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 มีระดับความพึงพอใจระดับดีมาก และนักศึกษาได้มีเอกสารส าหรับ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยในชั้นปีต่อๆ ไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1-1 แผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3.1-3 โครงการประชาสัมพนัธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อความเปน็เลิศสู่สากล 
3.1-4 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3.1-5 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา 
3.1-6 เอกสารส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ  
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้ให้ความส าคัญกับการดูแลนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรได้จัดระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน ซึ่งจะดูแลนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา
เพื่อนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ โดยก าหนดเป้าหมายคือ ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
2. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ เตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน  

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษากับหลักสูตร 

5. หลักสูตรประเมินผลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา   
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ  

1. หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อคัดเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีเกณฑ์การพิจารณาได้แก่ เป็นอาจารย์สังกัด
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลและผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อคณะฯ รับทราบการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วคณะเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และมีการเตรียมความพร้อม
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยชี้แจงแนวทางการปฏิบัตหิน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย จากนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าตนเองและสร้างช่องทางติดต่อให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อน 
เข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ได้ที่ห้องพักอาจารย์ ทาง
โทรศัพท์ หรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้แก่ LINE และ Facebook เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาในการติดต่อและเป็น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ข่าวสาร กิจกรรมของทางหลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัยให้นักศึกษา
รับทราบ จากนั้นอาจารย์เก็บข้อมูลประวัติของนักศึกษา การให้ค าปรึกษา ประกอบเป็นรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาส่งต่อหลักสูตร 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งปัญหาด้านการเรียน โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาล่าช้าและปัญหาส่วนตัว เพื่อที่จะน ามา
พิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเพื่อให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร และหลักสูตรมีการจัดท าแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านแบบประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการประเมินรายงานการปฏิบัติหนา้ที่
อาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่แก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการจัดระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความ                    

พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดี และมีประเด็นที่นักศึกษาเสนอแนะให้มีการพัฒนา                 
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ท่านอ่ืน ๆ นอกจากอาจารย์สังกัดหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล เนื่องจากใช้เป็นช่องทาง
ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การขอค าปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการปรึกษาเพื่อขอแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่อาจารย์ท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นอยากให้หลักสูตรจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแผนการศึกษา
เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทราบว่าในแต่ละชั้นปีต้องเรียนวิชาใดบ้าง ซึ่งการเข้าในระบบออนไลน์นักศึกษาบางคนไม่สามารถ
เข้าถึงได้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 หลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการจัดระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษารวมถึง
ข้อคิดเห็นของนักศึกษา รายงานแก่คณะฯ ซึ่งคณะจึงมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษาใส่ข้อมูล
รายละเอียดของอาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มการจัดแผนการศึกษาทั้งสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาลและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลงไปในเอกสารส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
จากการจัดท าเอกสารส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 และมอบให้แก่นักศึกษา พบว่า

นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา จากผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทางด้านการเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นใน
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล การเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาส าคัญ ได้แก่ และกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ รวมถึงกิจกรรม              
ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาจบมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะที่ดี                
ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยน าผลการประเมินการจัด

กิจกรรมในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 2561 
2. คณะฯ ก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการและ

ประเมินผลกิจกรรม 
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
4. หลักสูตรและคณะฯ พิจารณาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 
2561 และได้น าผลการจัดกิจกรรมในปีที่แล้วมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้ก าหนดออกมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ การ 

ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ รวมถึงก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและการประเมินผล
กิจกรรม เมื่อหลักสูตรได้แนวทางและข้อสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้วได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
และคณะฯ เพื่อจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจ าปี 2561 และน าเสนอในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เขียนแบบเสนอโครงการเพื่อให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และส านักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินกิจกรรมไปตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ โดยที่หลักสูตรได้จัดกิจกรรม
สอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้ 
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หมายเหตุ  

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 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 

ล าดับ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 

1. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 

ชั้นปีที่ 1,2 1 2 

2. การอบรม TOEIC BOOT CAMP ชั้นปีที่ 3 1 2 
3. กิจกรรมท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2561 ชั้นปีที่ 1-3 2 1, 4 
4. กิจกรรมร าลึกคุณพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ชั้นปีที่ 1-3 2 1 
5. กิจกรรมวันทาคณาจารย์ ชั้นปีที่ 1-3 2 1 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ

พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
ชั้นปีที่ 1-3 3 2, 4 

7. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ งานเวช
ระ เบี ยนและเวชสถิ ติ ของนั ก ศึ กษาสาขาวิช าการจัดการ
สถานพยาบาล 

ชั้นปีที่ 1-3 4 2 , 3, 4 

8. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ชั้นปีที่ 1 2 1, 4 

9. การจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ชั้นปีที่ 1-3 2 2 

10. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ชั้นปีที่ 1-3 2 4 
11. ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 3 2 2, 4 
12. กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15 ชั้นปีที่ 1-3 2 4 
13. การสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา  2 2, 3, 4 
14. การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 และ

บัณฑิต 
2 4 

15. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 1,2,4 2,4,5 

16. กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1-3 2,3,4 1,2,4,5 

17. กิจกรรมศึกษาการรับรู้สิทธิ์การรักษาพยาบาลของประชาชนต าบล
พระอินทราชา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

ชั้นปีที่ 1-3 2,3,4 1,2,4,5 

18. โครงการ Effective English Communication for careers ชั้นปีที่ 3 1 2 
19. Communicative English in the 21th Century ชั้นปีที่ 2 1 2 
20. English Academic Reading and Writing ชั้นปีที่ 2 1 2 
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เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมให้หลักสูตรและคณะฯ 
เพื่อน าไปพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในว่า ควรส่งเสริมให้นักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้น                  
ในแต่ละปี โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดท าแผนท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการประเมินความส าเร็จของ
โครงการและในการจัดกิจกรรมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ นักศึกษายังคงไม่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม
เท่าที่ควร พบว่า การจัดกิจกรรมนั้นยังไม่มีแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้                
ยากต่อการระบุว่ากิจกรรมนั้นว่าสอดคล้องกับตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                        
ในข้อใดบ้างและการด าเนินโครงการมีความล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการเขียนเสนอโครงการและการติดต่อ
ประสานงาน  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการทบทวนระบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยหลักสูตรและฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกัน

พิจารณาผลการประเมินการจัดโครงการ และจัดให้ท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560 ซึ่งจะเป็น
กระบวนการที่จะก่อให้เกิดบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนา
นักศึกษาให้อยู่ภายใต้ของกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน มีการตั้งคณะกรรมการด้านกิจการ
นักศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน คณาจารย์ในฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน
องค์การนักศึกษาและเลขานุการเป็นกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นเลขานุการ เพื่อติดตาม
การด าเนินการโครงการและประเมินความส าเร็จของโครงการต่อไป 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรมีการด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560 โดยที่นักศึกษา 

ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการประเมินและได้เสนอแนะข้อควรปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงความต้องการในการ                          
จัดกิจกรรมที่มาจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่แท้จริง 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3.2-2 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาประจ าหมู่เรียน 
3.2-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-4 ผลการประเมินอาจารย์ทีป่รึกษา 
3.2-5 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
3.2-6 รายงานการประชุมฝา่ยกิจการนักศึกษา 
3.2-7 คณะกรรมการด้านกิจการนักศกึษา 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
- การคงอยู ่
ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า
 

จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560 

2557 2558 2559 2560  
2557 8 5 5 5 5 3 
2558 - - - - - งดรับนักศึกษา 
2559 23 - - 23 22 1 
2560 15 - - - 15 - 
2561 15 - 22 14 14 3 
 
รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ หมายเหตุ 
2557 62.50  
2558 - งดรับนักศึกษา 
2559 95.65  
2560 100.00  
2561   

หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

 อัตราการส าเร็จการศึกษา     
(1)
(2) x 100 อัตราการคงอยู่  (1)

(3)-(1) x 100 

 
- การส าเร็จการศึกษา หลักสูตรมีผู้ส าเร็จการศึกษา แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา หมายเหตุ 
2557 - - 
2558 - - 
2559 - - 
2560 100% - 

 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2557 4.47  
2558 4.57  
2559 4.59  
2560 4.60  
2561 4.61  

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 
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หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2557 มีการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

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 การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจ านวน

ข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้การประชุมและวางแผนเก่ียวกับระบบการจัดการขอร้องเรียนของ

นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561  
2. หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนปัญหาตา่งๆ ทีน่ักศึกษาพบได้แก่ การแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งการพูดด้วยวาจา สื่อออนไลน์ เชน่ ไลน์ เฟสบุค อีเมล์  
3. อาจารย์ประจ าหลักสตูรด าเนินการน าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหารือและ

หาแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนเหล่านั้น  
4. ทางหลักสูตรท าการสรุปประเด็นส าคัญของความพงึพอใจต่อการจัดระบบการขอร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อ

น าผลที่ได้ไปปรับปรุงระบบการจัดการร้องเรียนของนักศึกษาต่อไป 
 

ในปีการศึกษา 2561 พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาจ านวน 1 เรื่อง คือ เพื่อนนักศึกษาในหลักสูตรแต่งกายไม่
เรียบร้อยและไม่มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดให้ จึงได้น าการร้องเรียนจากกลุ่มนักศึกษาเข้า
หารือในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและได้ให้อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ และอาจารย์นัชชา ยันติ ขอพบนักศึกษาที่มี
ความพฤติที่ไม่เหมาะสม น าไปสู่การพูดคุยและปรับทัศนคติ ท าข้อตกลงในการประพฤติ ปฏิบัติตนของนักศึกษาให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของคณะ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
หมายเหตุ* กรณีหลักสตูรที่มีการด าเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

SHM102 การจัดการสถานพยาบาล2 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 2 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 0 1 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต 7 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 11 
SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 8 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 13 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 7 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 13 
SCH102 เคมีทั่วไป 0 0 0 0 10 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14 13 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 7 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 15 
SPH101 หลักสาธารณสุข 0 1 5 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 14 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 0 0 3 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 12 
SHM107 จริยธรรมในการจัดการ

สถานพยาบาล 
0 10 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM108 การจัดการและการพัฒนาระบบ
คุณภาพในการจัดการ
สถานพยาบาล 

6 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM109 การจัดการการเงินส าหรับ
สถานพยาบาล 

8 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM110 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการ
สถานพยาบาล 

7 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM111 การจัดการความขัดแย้งและ
เจรจาต่อรองในสถานพยาบาล 

10 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM118 การให้รหัสโรค ICD-10 และการ
วินิจฉยัโรคร่วม 

2 3 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา

ทักษะทางการเรียน 
1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
 ภาคการศึกษาที ่2 
SHM101 การจัดการสถานพยาบาล 1 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 12 
SHM103 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 5 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
SHM104 ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการ

สื่อสารในสถานพยาบาล 
3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SHM106 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและการ
จัดการ 

1 3 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการ
บรรเทาสาธารณภยั 

2 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2 1 3 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 13 12 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 13 
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการเรียน 

1 1 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนิน
ชีวิตในประชาคมอาเซียนและ 

8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SHM105 กฎหมายการจัดการ
สถานพยาบาล 

1 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM112 การจัดการความเส่ียงของ
สถานพยาบาล 

2 1 2 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM113 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
สถานพยาบาล 

2 7 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM114 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานพยาบาล 

3 2 5 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM115 การบริหารการจัดซ้ือและพัสดุ
ส าหรับสถานพยาบาล 

5 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM116 หลักการตลาดสถานพยาบาล 8 6 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
SHM117 การจัดการอาชวีเวชศาสตร์ใน

สถานพยาบาล 
13 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SPH307 วิทยาการระบาด 0 0 0 3 6 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 
VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อม

เข้าสู่งาน 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

SCH102 เคมีทั่วไป 1/2561 นักศึกษามีผลการเรียน
อยู่ในระดับปานกลางถึง
ร้อยละ 71.43 

ดูการกระจายตวัของ
เกรด 

1. นักศึกษาขาดความรู้
พื้นฐานรายวิชาเคมี
ทั่วไป 

1.จัดกิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมใน
รายวิชาเคมี 
2.จัดกิจกรรมรุ่นพี่
ติวรุ่นน้อง 
3. ในการพัฒนา
หลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง) ควร
พิจารณาปรับลด
หรือควบรวม
รายวิชา 

SPH210 โรคติดต่อ
และโรคไม่

ติดต่อ 

1/2561 นักศึกษามีผลการเรียน
อยู่ในระดับดีมากถึงร้อย
ละ 77.27 

ดูการกระจายตวัของ
เกรด 

ระบบการวัดผล
การศึกษาของอาจารย์
ผู้สอน 

1.พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลให้แก่
อาจารย์ผู้สอน
ประจ ารายวิชา 

 
3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 36 
 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

   

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 
 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
Mean (S.D.) 

การแปลผล 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
SHM102 การจัดการสถานพยาบาล 2 4.08 (0.88) ด ี
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 4.45 (0.73) ดี  
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 4.73 (0.48) ดีมาก 
VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต 4.38 (0.69) ด ี
SBT102 ชีววิทยาท่ัวไป 4.89 (0.33) ดีมาก 
SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 4.46 (0.54) ด ี
SCH102 เคมีทั่วไป 4.41 (0.63) ด ี
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 4.49 (0.69) ด ี
SPH101 หลักสาธารณสุข 4.73 (0.50) ดีมาก 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 4.70 (0.55) ดีมาก 
SHM107 จริยธรรมในการจดัการสถานพยาบาล 4.65 (0.57) ดีมาก 
SHM108 การจัดการและการพัฒนาระบบคณุภาพในการจัดการ

สถานพยาบาล 
4.15 (0.75) ด ี

SHM109 การจัดการการเงินส าหรบัสถานพยาบาล 4.32 (0.66) ด ี
SHM110 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล 3.63 (0.98) ด ี
SHM111 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล 4.41 (0.61) ด ี
SHM118 การให้รหสัโรค ICD-10 และการวนิิจฉัยโรคร่วม 4.31 (0.65) ด ี
SPH210 โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 4.36 (0.62) ด ี
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางการเรียน 4.14 (0.80) ด ี
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4.37 (0.66) ด ี

ภาคการศึกษาที่ 2/2561  

SHM101 การจัดการสถานพยาบาล 1 4.69 (0.56) ดีมาก 
SHM103 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 4.79 (0.82) ดีมาก 
SHM104 ศัพท์ทางการแพทย์เพ่ือการสื่อสารในสถานพยาบาล 4.80 (0.41) ดีมาก 
SHM106 อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 4.80 (0.44) ดีมาก 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
Mean (S.D.) 

การแปลผล 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 3.88 (1.05) ดี 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 4.46 (0.68) ดี  
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 3.88 (0.85) ดี 
SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 4.47 (0.67) ดี  
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน NA NA 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน NA NA 
VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคม

อาเซียนและ 
4.29 (0.81) ดี 

SHM105 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล 4.33 (0.67) ดี 
SHM112 การจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3.15 (1.21) ปานกลาง 
SHM113 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 4.26 (0.66) ดี 
SHM114 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล 3.75 (0.82) ดี 
SHM115 การบริหารการจัดซื้อและพัสดุส าหรับสถานพยาบาล 4.32 (0.70) ดี  
SHM116 หลักการตลาดสถานพยาบาล 3.68 (0.74) ดี 
SHM117 การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล 4.19 (0.66) ดี  
SPH307 วิทยาการระบาด 4.36 (0.71) ดี  
VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมเข้าสู่งาน NA NA 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

แต่ละรายวิชามีจดุเน้นดา้นคุณธรรม จริยธรรมท่ี
แตกต่างกัน ในช่วงเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาได้
เรียนรู้ แต่การพัฒนาเป็นนสิัยต้องใช้เวลามากกว่าน้ัน 

ก าหนดคุณธรรม จริยธรรม ประจ าช้ันปีให้ทุก
รายวิชาของช้ันปีเน้นในเรื่องเดียวกัน 

ความรู้ 1) การใช้การสอนหลายรูปแบบในภาพรวมเป็นผลดีใน
ด้านการสร้างความตื่นตัวในการเรยีน 

2) นักศึกษาทบทวนเนื้อหาเฉพาะเนื้อหาที่อาจารย์
สอน แต่การค้นคว้าในหัวข้ออ่ืนๆนอกเหนือจาก
บทเรียนยังน้อย และการค้นคว้าหาความรู้จากนอก
ห้องเรียนยังน้อย 

1) อาจารย์ทบทวนผลการประเมนิรายวิชาของ
ตนเอง และปรบัปรุง 

2) อาจารย์ผู้สอนเพิ่มกิจกรรมที่มกีารศึกษานอก
ห้องเรียน 

3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาท าการค้นคว้า
บทความงานวิจัยเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ และ
น าเสนอในช้ันเรียน 

ทักษะทางปัญญา 

 
รายวิชาส่วนใหญ่การก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวชิาที่เรียน และศึกษา
ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปจัจุบัน และให้มีการ
น าเสนอและ/หรือมีการอภิปรายภายในกลุ่ม ซึ่งเป็น
การฝึกให้นักศึกษาสามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้

1) ส่งเสริมกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการท า
วิจัย 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกตค์วามรู้ทาง
ทฤษฎีเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

เหมาะสมกับสถานการณ์งานท่ีรับผิดชอบ และการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตผุล 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้ทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่มไดผ้ล
ไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาไม่แสดงบทบาทของตนเอง
ตามที่ควร งานกลุม่มักเกดิจากสมาชิกท่ีมีความรู้
ความสามารถ ส่วนสมาชิกที่อ่อน มักไม่มโีอกาสร่วมใน
กิจกรรม 

2) การเรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยมีการ
เปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมในรายวิชา ไมเ่ป็นผลดีในการ
ท างาน เพราะนักศึกษาต้องใช้เวลาในการปรับตัว และ
มักมีปัญหาในการจัดเวลาท างานรว่มกัน 

1) ก าหนดกติกากลางของการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของทุกรายวิชา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
อาจารย์ตดิตามการท างานกลุม่อยา่งจริงจัง 

2) ควรจัดกลุ่มกิจกรรมหมุนเวยีนตามภาค
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาส
ท างานในกลุ่มเดียวกันทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษาและเปลี่ยนกลุม่ท างานในภาคการศึกษา
ถัดไป วิธีการจดักลุ่มลักษณะนี้จะมีผลพลอยได้ใน
การสร้างความสมัพันธ์ระหวา่งนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน ท าให้เกิด
ปัญหาเมื่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น 

2) ในงานวิจัยท่ีต้องมีการวิเคราะห์ทางสถิตินักศึกษา
บางรายยังขาดความรู้ หลักการ และทฤษฎีที่ต้องใช้ใน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

1) อบรมการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 

2) สอนวิธีการสืบค้นข้อมลูทางวิชาการที่ถูกต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนรูจ้ัก และพยายามสอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการสอนอยางสม่ าเสมอ 

3) มอบหมายงานท่ีมีการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขเตรียม
ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  - คน   
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน 

 8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล 

รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

โดยสรุป อาจารย์มีความรู้ในการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัย 
มีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   
ไม่มี 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. กิจกรรมศกึษาดูงานคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่ 3171/2561)  
20-21 ธนัวาคม 2561 

5 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภายใน
คณะ ทั้งด้านการรบันักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน การส่งนักศกึษาไปฝกึสหกิจ 
ตลอดจนการบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะสาธารณสขุศาสตร ์

2. กิจกรรมศกึษาดูงานคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
และวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวดั
นครราชสีมา วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 

5 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

3. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
ประกันคณุภาพ ครั้งที่ 2 เครอืขา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาค
ตะวันตก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  

1 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

4. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
ประกันคณุภาพ ครั้งที่ 2 เครอืขา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาค
ตะวันตก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

3 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนา
ชาติก้าวไกล สังคมไทยย่ังยืน” 
ในวันศกุร์ที่ 1 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

1 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรให้น ามานบัรวมในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในโณงพยาบาล 
เช่น งานเอกสารส านักงาน งานพัสดุส านักงาน งานบริหารโครงการ งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอยู่ในระดับมาก ทางหลักสูตรจึงมุ่งเน้น
ให้สาระส าคัญภายในหลักสูตร ดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระวิชาที่ครอบคลุมครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าทางวิทยาการและทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น การปรับปรุงรายเนื้อหารายวิชา หน่วยกิต 
และเพิ่มเติมรายวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีหลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร

โดยมีปรัชญาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานในการด าเนินชีวิตและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ตั้งไว้ 
ซึ่งมีรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมี
การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ระดับต่างๆ  

  
มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เช่น การส ารวจตลาดความต้องการของ

บัณฑิต ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
4. จัดท าเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) ในกรณีมีการปรับปรุงเล็กน้อยให้จัดท าตามแบบฟอร์มของ สมอ.08 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการส่งให้คณะกรรมการวิชาการคณะ 
8. จัดท าเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9. ส านักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
10. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตรทางด้านวิชาการ 
11. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
 2. ศึกษาข้อมูลความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
 3. จัดท าเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ดังนี้  
 - เน้นการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) มีกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่งผลิตภาพ (Product-based Learning)  
 - ค านึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 - ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 - ค าอธิบายรายวิชาและประเด็นในการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา ทันสมัย ครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 - เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
 - น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
รายงานการฝึกสหกิจศึกษา และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม
ของหลักสูตร  
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิภายทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 
 5. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร  
 6. หลักสูตรด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและเสนอต่อคระกรรมการ
วิชาการและคณะเพื่อเพื่อพิจารณาและตรวจสอบถูกต้องความสมบูรณ์ของเอกสาร 
 7. หลักสูตรด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และจัดท า
เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว .) เพื่อเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) 
เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติหลักสูตร 

 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงานของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา

ในหลักสูตรโดยใช้ขอมูลจากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และรายงาน
การฝึกสหกิจศึกษา โดยมีข้อสรุปจาการประเมินดังนี้ 

- ควรมีการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา 

- ควรน ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตร
และสาระของรายวิชา  

- ควรน าข้อมูลรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลส าหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา และพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมิน                       

มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแนวทางการทวนสอบรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นการวิเคราะห์
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รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการก าหนดแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยมี
การจัดท าเป็นคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและใช้เป็นข้อมูล                 
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา  

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
จากการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ตามกระบวนการของ

การปรับปรุงหลักสูตร โดยรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 5 ปี ในด้าน
ต่างๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วได้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม 2561 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อ

สนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย                    
ในการประชุมวาระ 12/2556 เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบจากส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดให้ให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของประเทศ รวมไปเพื่อปรับปรุงให้สาระรายวิชามีความครอบคลุมและเป็นไปตาม
ขอบเขตของ พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพื่อให้มีสาระ
รายวิชาและเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบและคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะเสนอแบบขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภาเห็นชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
2. คณะเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
3. คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
4. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
5. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรพร้อมจัดท า มคอ.2 

และแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 
6. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว .) 

ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้อง 
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน (สสว.) เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
8. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอสภาวิชาการ 
9. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
10. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจัดท าเอกสารต่างๆ ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(สสว.)  เสนอ สกอ. (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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11. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร น าหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุขเพื่อขอรับรอง
หลักสูตรทางด้านวิชาการ 

12. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร น าหลักสูตรเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
1. หลักสูตรเสนอแบบขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้สภาเห็นชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
2. หลักสูตรเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
3. หลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความ

เห็นชอบ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร  
5. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจาก                        

สภามหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทบทวนความ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน ศักยภาพและ
ความพร้อม ในการด าเนินการของหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและ
ปัจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ ซึ่งมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
 - เน้นการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) มีกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่งผลิตภาพ (Product-based Learning)  
 - ค านึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 - ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 - ค าอธิบายรายวิชาและประเด็นในการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา ทันสมัย ครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 - เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
 - น าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการขอหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายงาน
การฝึกสหกิจศึกษา และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของ
หลักสูตร  

6. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน โดยก าหนดให้มี
การวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง พร้อมปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรวมทั้งจัดท า มคอ.2 
และแผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 

7. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการส่ง มคอ.2 ให้ส านักวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบรูปแบบ
และความถูกต้อง 

8. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ให้ส านักวิชาการและงาน
ทะเบียน เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

9. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอสภาวิชาการ 
10. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการส่ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 
11. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าเอกสารต่างๆ ให้ส านักฯ เสนอ สกอ. เพื่อรับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร 
12. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุข 
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13. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าหลักสูตรเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงานของการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย   
โดยมีข้อสรุปจาการประเมินดังนี้  

- ในการประเมินประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงานของการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยเพิ่ม
รายวิชา-ลดรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรออกไป ลดจ านวนหน่วยกิตที่บัณฑิตให้ความเห็นว่าน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้น้อยลงไป ปรับจ านวนหน่วยกิตของโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับล าดับเนื้อหาร
การเรียนการสอนได้ การล าดับรายวิชาที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาที่ต้องเรียนในชั้นปีต่อไป ที่ให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
หลักสูตรได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  และ

ก าหนดให้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย และมีการท าบันทึกข้อตกลงกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมมือทางการวิชาการในกร
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการด้านก าลังคน 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรมีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวหน้าทันต่อวิทยาการ ตรงกับต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสหลักฐาน/รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-2 สมอ.08 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล  
5.1-4 มคอ. 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-5 มคอ. 5 ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-6 รายงานการทวนสอบ 
5.1-7 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-8 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-9 บันทึกข้อความขออนุญาตปรับปรุงหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-10 โครงการปรับปรุงหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-11 รายงานการประชุม 
5.1-12 รายงานการวิพากษ์หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-13 รายงานสรุปความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
สถาบนัพระบรมราชชนกและสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแหง่ประเทศไทย 
5.1-15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
 

ระดับ 4 ระดับ 4 4 คะแนน บรรลุ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้สอนที่รู้จริง 

 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร (มคอ.2) แผนการสอนตามรายวิชา (มคอ.3) 
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจการสอนของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้การเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบของการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนตามรายวิชา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม มคอ.2 และจัดท า
แผนการเรียนเสนอต่อ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดท าตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาทีเ่ปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและก าหนดผู้สอน โดยมีแนวทางดังนี้ 

- ในกรณีหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปด าเนินการจัดหาผู้สอน  
- กรณีวิชาพื้นฐานให้หลักสูตรเจ้าของรหัสวิชาเป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน 
- กรณีวิชาของหลักสูตรให้กรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาผู้สอน 
 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
1) การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือ

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ ในกรณีที่จ าเป็นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
วิทยากรพิเศษโดยก าหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของวิทยากรพิเศษและมี
การสอนร่วมกับอาจารย์คณะอื่นๆ ในบางรายวิชา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลการประเมินผู้สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ส าหรับผู้ที่มีผล
การสอนต่ ากว่าเกณฑ์หรือเป็นอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน จะให้สอนร่วมกับอาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ ในลักษณะของการสังเกตการสอนหรือร่วมสอนบางเนื้อหา 

3) นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชาในหนึ่งภาคเรียน 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา 
5. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการจัดตารางสอนและประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ก่อนเปิด

ภาคเรียน 
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 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยยึด

ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และจัดท าแผนการเรียนเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัด
ข้อมูลในระบบ CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาทีเ่ปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและก าหนดผู้สอน  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่
มีผลการประเมินผู้สอนที่มีค่าไม่น้อยกว่า 3.51 สอนในรายวิชาที่มีตรงกับวุฒิการที่ส าเร็จการศึกษา ความเชี่ยวชาญและมี
ผลงานวิชาการและประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับเรื่องที่สอน และนักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้หลากหลายเป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดไว้ 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา และ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นชอบเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานพบว่า ผลการประเมินผู้สอนในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนประเมินเฉลี่ย มากกว่า 3.51                  

ทุกรายวิชา แสดงถึงความเหมาะสมในการก าหนดอาจารย์ผู้สอน และจากการทบทวนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้พิจารณาเห็นควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ควรมีการก าหนดให้แต่ละรายวิชามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหลักและสอนในรายวชิาที่เคยสอนซึ่งจะท าให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของรายวิชาที่สอนมากยิ่งขึ้น  

2. ควรมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษอย่างน้อย ภาค
การศึกษาละ 1 ท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริงจากการท างานอีกทั้งจะท า
ให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เพิ่มองค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 

1. ผู้สอนในรายวิชาที่เคยสอนมาแล้วได้ท าการสอนต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 80 เป็นรายวิชาเดิมของจ านวน
อาจารย์ผู้สอน 

2. มีกระบวนการเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่มีความเฉพาะเจาะจงตามรายวิชา เช่น วิชาการจัดการการเงิน
ในสถานพยาบาลได้เชิญวิทยากรมาบรรยายหัวข้อ เครดิตและเดบิต กองทุน และการจัดท าบัญชีขั้นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์ในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าสู่รูปแบบของการปฏิบัติงานจริงได้ 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
ก าหนดให้แต่ละรายวิชามีอาจารย์รับผิดชอบหลักซึ่งส่งผลให้อาจารย์เกิดความเชี่ยวชาญสามารถผลิ ตเอกสาร

ประกอบการสอนในรายวิชาที่สอนและสร้างผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารรายวิชาส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ             
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ท าการสอนรายวิชาในหลักสูตรส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 เป็นไปตามก าหนดการของ

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 
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 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
หลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการ
ท า (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ในรายวิชา โดย
ปฏิบัติดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  การ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยยึดแนวทางตาม  curriculum 
mapping ใน มคอ.2 

2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา โดยยึดตามก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มคอ.3 -มคอ.7 ของ
มหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 

4. แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS โดย
ประธานหลักสูตร 

 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนเปิดสอน

ภาคการศึกษานั้นๆ ตามก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของ
มหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการยืนยันการส่งแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 

 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
การส่งเอกสาร มคอ.3 และ 4 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนรายละเอียดของแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 

มคอ.4) บางประเด็นยังต้องมีการท าความเข้าใจและชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ.2 เช่น แผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้บางรายวิชา ไม่ตรงกับ curriculum mapping ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งได้ชี้แจงอาจารย์ผู้สอนให้มี
การปรับปรุงแก้ไข และจากการประชุมได้มีการเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการก ากับ ติดตาม หรือการ
แจ้งเตือนการส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เมื่อใกล้ถึงก าหนดส่งแผนการเรียนรู้โดยการ โทรศัพท์หรือส่ง
ข้อความแจ้งเตือนผ่าน กลุ่ม Line ของหลักสูตร และ Line ส่วนบุคคล 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้กับ

อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งจัดท าเอกสารแนวทางการเขียนแผนการรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และค าสั่งเร่ืองการส่งรายงานผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 - มคอ.7 ของมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ผู้สอน    ในแต่ละรายวิชาเพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการปฏิบัติงาน ส าหรับการก ากับติดตามการส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ประธาน
หลักสูตรจะท าหน้าที่ในการติดตามให้อาจารย์ส่งแผนการเรียนรู้ให้ตรงตามก าหนด 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
ทุกรายวิชาจัดท าและส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ

สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้มีความทันสมัยในกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนรวมไปถึงเนื้อหารายวิชานั้นๆ โดยมุ่งเน้นในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพตาม
รายวิชาที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
มีการจัดท าคู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ได้จัดท า

แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ                  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
สร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดรายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวทางการด าเนินการในการบูรณการองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้  

1) การวิจัย 
  1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาท าโครงการวิจัย  
  1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยของอาจารย์ 
  1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
  1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์จากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
 2) การบริการวิชาการ 
  2.1 น าประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการชุมชนมาใช้กับการเรียนการสอน 
  2.2 ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.3 ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของหลักสูตรและคณะ 
 3) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 การจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2 บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาต้องสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคต พร้อมทั้งมี
การสอดแทรกประสบการณ์ลงในเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้อง โดยเขียนก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
ของรายวิชานั้นๆ 
 
 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

  1. จัดท าแผนด าเนินงานที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการวิจัย บรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
  2. อาจารย์ที่มีผลการวิจัย การให้บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน ให้เขียนรายละเอียดใน มคอ. 3 
  3. จัดโครงการสง่เสริมให้นักศึกษาน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการประชุมวชิาการ 
 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

มีการน ากระบวนการบริการทางวิชาการ กระบวนการวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
สอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอน 
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 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอให้ปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาของการจัดท า

โครงการและการติดต่อประสานงานของการลงพื้นที่ เพื่อการท ากิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน และควรให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่มีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมเข้าร่วมท ากิจกรรมมากขึ้น ร่วมทั้งปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานใน
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ความสมบูรณ์ ครอบคุลมทุกภารกิจมากข้ึน 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
มีการปรับปรุงแผนการด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและรูปแบบของการท ากิจกรรม

โครงการโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมที่มีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการจัดท าแนวทางการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวทางส าหรบอาจารย์ในการบูรณาการ
การเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น นักศึกษาออกส ารวจปัญหาของการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาล และน า
ประเด็นปัญหามาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทในชุมชนที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.2-2 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
5.2-3 แบบเสนอขอเปิดรายวชิา  
5.2-4 สรุปผลการประเมินผูส้อน ปีการศึกษา 2561 
5.2-5 รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอน 
5.2-6 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอนเร่ืองก าหนดแนวทางในการเขียน 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 และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4 5 ระดับ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้องกับความคาดหวังของหลักสูตร 

 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือส าหรับการประเมิน

ผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา

นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตามวิธีการ เคร่ืองมือและเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือส าหรับการ

ประเมินผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน โดยการประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
1.1 ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อปรับปรุงการเรียนการสอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  โดยจะใช้การประเมินจากปีการศึกษา 2560 แล้วน าผลการประเมินที่ได้จากระบบ น ามาพัฒนาและปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2561 โดยมีการปรับปรุงประเด็นดังนี้ 

1.1.1 มีการแจกแนวทางการสอนให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ก าหนดรูปแบบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับประเมิน 

1.1.2 ก าหนดแนวทางการประเมินที่หลากหลายและสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  โดยจัดการสอบในคาบแรกของรายวิชา  และมี
การสอบหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบที่ระดับความยากเท่ากับข้อสอบก่อนเรียน  เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีระดับความรู้มากขึ้น
หรือไม่ 

1.2 ประเมินเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับประเมิน ร่วมทั้งนักศึกษาประเมินตนเองในขณะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ 
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 จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยจัดท ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา, กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา (curriculum 
mapping) ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่า 1 คนและสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน อาจารย์ที่
สอนร่วมกันจะพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผล
การเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ถ้าหากวิธีการ 
เครื่องมือหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาใด ไม่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ให้ผู้สอน
น ากลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะน ากลับมาน าเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชามีความ
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ หลังจากประเมินผลการสอนแล้วอาจารย์ผู้สอนรวบรวม
คะแนนดิบและน าผลการเรียนของนักศึกษาเข้าที่ประชุมกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนน
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 และพิจารณาการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา  หลังจากนั้นประธานหลักสูตรจะ
รับรองผลการเรียน ก่อนที่จะส่งผลการเรียนให้กับทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผล และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบผ่านทางระบบตรวจสอบผลการเรียน 
 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

จากการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลจากอภิปรายและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ร่วมทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ 
มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ผู้สอนสามารถสอนได้ครบถ้วนตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ข้อสอบ
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญ หา
นักศึกษาบางคนไม่เข้าชั้นเรียน ไม่ส่งงาน หรือส่งงานไม่ตรงตามก าหนด ทั้งนี้เมื่อพบปัญหาจึงได้มอบหมายให้อาจารย์                 
ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตักเตือน สอบถามถึงสาเหตุ แล้วน ามารายงานในที่ประชุมของหลักสูตรต่อไป 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ทั้งในด้านการประเมินผลที่หลากหลาย โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอนท าการติดตาม ใน
ประเด็นที่นักศึกษาเข้าเรียนสายเกิดจากสาเหตุอะไร นักศึกษาไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดเกิดจากอะไร 
เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตามรายบุคคล และให้ค าปรึกษาหรือแนะน าให้นักศึกษาที่มีปัญหาสามารถแก้ไข
ปัญหาตนเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ 
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 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เห็นได้จาก เข้าเรียนตรงเวลา  ส่งงานครบถ้วน ชิ้นงานมีคุณภาพ  และ

ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนากระบวนการประเมินผลช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มข้ึนและมีเจตคติที่ดีกับผู้สอนด้วย 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
นักศึกษารับทราบผลการประเมินผู้เรียนได้โดยไม่เกิดความคับข้องใจ 
 

 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดท าข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก าหนดระยะเวลาในการ

ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จะด าเนินการติดตามในกรณีที่มีการส่งล่าช้ากว่าก าหนด 
3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อสอบ เพื่อก ากับและพัฒนา

เครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบน าข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้  
5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และยืนยันผลการ

เรียนให้ผ่านทางระบบ CMS 
 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดท าข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก าหนดระยะเวลาในการ
ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  โดยน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้แก่ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาข้อสอบ  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผลตรงตาม 
มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อค าถาม แล้วน าข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงและ
จัดท าข้อสอบ 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลการเรียนที่ไม่ปกติ 
เช่น เกรด A ทุกคน หรือ เกรด F จ านวนมาก จะต้องน ามาพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยการพิจารณาดังนี้  

 1) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และ มคอ.4 
 2) พิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลใน มคอ.5 และ มคอ.6 
 3) พิจารณาข้อสอบ เร่ือง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุงใน
รายวิชานั้นๆ ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ  

 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินผลกระบวนการ  ท าให้เห็นว่าการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนมีความสอดคล้อง 

โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
พบว่า นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ไม่มีนักศึกษาที่
ผลการเรียนต่ ากว่า 2.00  

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการเสนอให้อาจารย์ผู้สอนสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อน

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากขึ้น เช่น ก าหนดเกณฑ์การประเมิน หรือการตัดสินเกรดที่
ชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้ งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน รวมทั้งแจ้งคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาทราบในทุกรายวิชาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและส่งคืนชิ้นงาน
ให้กับนักศึกษาที่มีการประเมินให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว การตัดเกรดควรพิจารณาเรื่องการกระจายของเกรด ซึ่งจะท า ให้
สามารถสะท้อนความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
จากการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบการ

เรียนรู้มากขึ้น โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และได้รับทราบคะแนนการประเมินของตนเอง รวมทั้ง
คะแนนเก็บ ซึ่งแสดงถึงเกิดความโปร่งใสในการประเมิน และผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พลว่า ไม่มี
รายวิชาที่มีการกระจายของเกรดผิดปกติ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ของตนเองแต่ละรายวิชา และมีความ
พึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการประเมินผลการเรียน 
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตรมีข้อมูลเพื่อน าไปสู่การ

พัฒนา 
 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 

หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) โดยแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 
5 มคอ. 6)  

2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ 
CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามก าหนดการส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)  
4. รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6)  ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนน ากลับไปปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับ
การยืนยันการส่ง รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 
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  5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 
5 มคอ. 6) โดยต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคศึกษาเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอ แนะในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป 
 2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวชิา (มคอ. 5 มคอ. 6) การส่งภายใน 30 วัน ยึด
ตามก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย โดยประธาน
หลักสูตรจะท าหน้าที่ในการผู้ติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเพื่อให้การส่งรายงานตรงเวลา  
 3. ในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ 
CMS ตามก าหนดการส่งของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการ
ยืนยันการส่ง ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 
 4. เมื่ออาจารย์ทุกท่านส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ครบทุกรายวิชา หลังจากนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) และใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดแนวทางวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 

 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินได้ข้อสรุป ดังนี้ 
1. อาจารย์ทุกคนมีการส่ง มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชา 
2. มีการจัดท าผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกภาคการศึกษา 
3. ควรจัดท าปฏิทินหรือผังก ากับการส่งมคอ.5 หรือ มคอ.6 เพื่อใช้ในการก ากับการส่งรายงานผลการด าเนินงาน

ของรายวิชา (มคอ. 5, มคอ. 6) เพื่อช่วยในการก ากับติดตามให้ดีขึ้น  
4. ควรจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติส าหรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
หลักสูตรได้จัดท าปฏิทินการส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ซึ่งช่วยลดความล้าช้าใน

การส่งมากข้ึน และได้จัดท าคูม่ือแนวปฏิบัติส าหรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เพื่อ
เป็นแนวทางส าหรับการเรียน มคอ.5, มคอ.6 ได้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมากยิ่งขึ้น  หลักสูตรร่วมกันด าเนินงาน
และจัดท า มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยน าข้อเสนแนะ
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลจาก
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
อาจารย์ทุกคนมีการส่ง มคอ.5 หรือ มคอ.6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชาตรงตามกรอบเวลาที่ก าหนด และคุณภาพ

ของการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) มีมากขึ้นเนื่องจากใช้คู่มือแนวปฏิบัติส าหรับการ
เขียนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เป็นแนวทางในการเขียน และจากรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร มคอ.7 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีแนวโน้มผลการด าเนินที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
คูม่ือแนวปฏิบัติส าหรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1 รายงานการประชุมเก่ียวกับการก าหนดแนวทางการประเมินผลผู้เรียน  
5.3-2 เอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาที่หลักสูตรมีการเรียนการสอน 
5.3-3 รายงานการประชุมเก่ียวกับ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 
5.3-4 รายงานการประชุมเก่ียวกับ พิจารณาข้อสอบ 
5.3-5 รายงานการประชุมเก่ียวกับการก าหนดแนวทางการประเมินผลผู้เรียน  
5.3-6 เอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาที่หลักสูตรมีการเรียนการสอน  
5.3-7 รายงานการประชุมเก่ียวกับ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  
5.3-8 รายงานการประชุมเก่ียวกับ การพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 
5.3-9 รายงานการประชุม เก่ียวกับการพิจารณาเกรด  
5.3-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
5.3-11 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอนเร่ืองก าหนดแนวทางในการเขียน 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 รายงานการประชุมเก่ียวกับการพิจารณา สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนของอาจารย์และแผนการ
ปรับปรุงจากผลการประเมิน ปกีารศึกษา 2561 
5.3-17 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนของอาจารย์และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2561 
5.3-18 คู่มือแนวปฏิบัติส าหรับการเขียนรายงานผลการด าเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5, มคอ.6) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 4 ระดับ 5 5 คะแนน 
 

บรรลุ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 56 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผลการด าเนินงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(1) อาจารย์ประจ า
หลักสตูรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ทั้งสิ้น 5 คนและในการประชุม
ทุกครั้งมีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วมการประชุมไม่
น้อยร้อยละ 80 โดยทุกคนมี
สว่นร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

   5.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
หลักสตูร / รายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสตูรในเอกสาร 
มคอ.2 
5.4.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
หลักสตูร 
5.4.1.3 ใบลงช่ือการเข้าร่วม
ประชุม 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF 
 

   5.4.2.1 เอกสาร มคอ.2 
 

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

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 และภาค
เรียนที่  2  ปี ก ารศึ กษา 2561                
ทุกรายวิชามีการส่งรายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

   5.4.3.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนใน 
ปีการศึกษา 2561 
5.4.3.2 เอกสาร มคอ. 3 และ 
มคอ. 4  
 

(4) จัดท ารายงานผล
การด า เนิ นการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แ บ บ  ม ค อ .5  แ ล ะ 

ผลการด าเนินการของรายวิชาใน
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
256 หลักสตูรจดัท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม

   5.4.4.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 

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

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่ เปิดสอน 
ให้ครบทุกรายวิชา 

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

(5) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

   5.4.5.1 มคอ.7 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 
 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 มากกว่าร้อยละ 25    
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

   5.4.6.1 สรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7  
ปีท่ีแล้ว 
 

[ ] มีผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  
ปีท่ีผ่านมา 
[ ] มีโครงการ กิจกรรม หรือ
รายวิชาทีด่ าเนินการเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
จากผลการประเมินในปีท่ีแล้ว 

   5.4.7.1 มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  
5.4.7.2  มคอ.7 ปีท่ีประเมิน  
5.4.7.3 มคอ.5 ปีท่ีแล้ว  
5.4.7.4  มคอ.3 ปีท่ีประเมิน  

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

[] มีอาจารย์ใหม ่
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 1 คน 
[   ] ไมม่ีอาจารย์ใหม ่
 
       
 

   5.4.8.1 สมอ. 08 
เปลี่ยนแปลงผู้รบัผิดชอบ
หลักสตูร 

(9)  อาจารย์ประจ า 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 
 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   5.4.9.1 รายงานการเข้ารับ
การประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสตูรไม่มีบุคลากรสายสนับสนนุ     

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑติใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเตม็ 5.0 

นักศึกษาปีสุดท้ายมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร                 
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
มากกวา่ 3.51 

    

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มีต่อบัณฑติใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
3.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    

(13) บัณฑิตมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

บัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเรจ็การศึกษาร้อยละ 100 

    

  12 - 1  

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
= 13 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2561 

= 13 

(3)  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 100 % 

* โดยดูจากจ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  5.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
2. การจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

1. ทาบทามอาจารย์ในคณะที่มคีุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย 
 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 

1) อาจารย์ในหลักสูตรร่วมประชุมส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และ
ความต้องการต าราและสื่อสิ่งพิมพ์ การประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งผลสรุปในการประชุมของ
หลักสูตร 

2) หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 โดยผ่านการประชุม
วางแผนงบประมาณเก่ียวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุส าหรับสนบัสนุนการเรียนการสอนประจ าปี และด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3) หลักสูตรบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน สถานที่ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อม
ต่อการเรียนการสอน และการบ ารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน 

4) หลักสูตรด าเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
5) นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6) หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
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การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1) หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้
สรุปและน าเสนอในการประชุมก าหนดแผนงบประมาณของคณะ 
 2) หลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 และมีมติให้ทางมหาวิทยาลัย
จัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ เพื่อด าเนินการจัดหา และซ่อมบ ารุงรักษา สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
 3) หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดหาตาม
ความต้องการ และหลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร โดยส านักวิทยบริการ 
 4) นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ CMS ของมหาวิทยาลัย 

5) หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ
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
คะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน และภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 คะแนนตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึง
พอในมีคะแนนเพิ่มข้ึน ดังข้อมูลต่างๆ ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ล าดับ หัวข้อ 
คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 

1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 
1 ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง

อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสยีงรบกวน เป็นต้น 
4.51 4.54 4.51 4.54 4.52 4.52 

2 ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของ
หนังสือต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมลูทางวิชาการ และสื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตา่งๆในส านักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 

4.66 4.68 4.69 4.7 4.71 4.72 

3 ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ (ท่ีมีการจัดการเรยีนการสอน) 

4.72 4.73 4.83 4.91 4.82 4.82 

4 ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 4.75 4.77 4.81 4.82 4.79 4.80 
ค่าเฉลี่ยรายเทอม 4.16 4.66 4.68 4.71 4.71 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
การศึกษา 2/2560  มีคะแนนเท่ากับ 4.75 คะแนน ปีการศึกษา 1/2561  มีคะแนนเท่ากับ 4.77 คะแนน และปี
การศึกษา 1/2561  มีคะแนนเท่ากับ 4.76 คะแนน โดยมีแนวโน้มคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และสิ่งที่นักศึกษา
ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุง/จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มอุปกรณ์ในการที่ใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติทางการรักษาพยาบาล และจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต WIFI ใกล้ห้องเรียนมากข้ึน  

 
ตารางที่ 2 คะแนนภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 

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

1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสภาพ แวดล้อมใน
อาคารเรยีนของหลักสตูร 

4.71 4.73 4.83 4.73 4.84 4.82 

2. ความพร้อมของห้องเรียน สภาพแวดล้อมในอาคารเรียนรวม
ของมหาวิทยาลัย 

4.75 4.76 4.75 4.76 4.78 4.76 

3. ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของส านัก หอสมดุ
มหาวิทยาลยั 

4.67 4.67 4.67 4.67 4.69 4.68 

4.การจัดให้มีพื้นที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

4.7 4.71 4.7 4.79 4.81 4.80 

5. การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารของหลักสูตร 4.72 4.75 4.72 4.75 4.73 4.73 
6. การให้บริการอิน เทอร์ เน็ ต  WIFI ในอาคารกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของคณะ 

4.73 4.74 4.73 4.74 4.76 4.75 

7. ความพร้อมของหลักสูตร ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร การ
เรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

4.76 4.78 4.76 4.78 4.77 4.78 

คะแนนเฉลี่ยรายเทอม 4.72 4.73 4.74 4.75 4.77 4.76 
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์

และนักศึกษาของหลักสูตรได้น าผลมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อท าการปรับปรุงห้องเรียน 
รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งส ารวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติที่ถูกน าเข้า
ที่ประชุมและตรวจสอบรายการก่อนน าเสนอแผนให้กับคณะและมหาวิทยาลัย 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพียงพอ และทันสมัยในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล มี

ห้องสมุดของคณะ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไวไฟใช้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้ห้องเรียนมากขึ้น 
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- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
 1) หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  
 2) หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนั บสนุนการเรียนรู้ทุกภาค
การศึกษา 

 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ท าการจัดหาและด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. จัดหาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพได้แก่ อาคารพยาบาล ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
2. ห้องประชุม/สนทนากลุ่มย่อยส าหรับนักศึกษา (ห้องประชุมย่อยชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี (ส่วนกลาง) 
4. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)  
5. ปรับปรุงห้องเรียนโดยมีการด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพ (projector) ฉากรับภาพติดตั้งระบบ

เครื่องเสียง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ห้องเรียน และติดตั้งระบบปรับ อากาศ (ส่วนกลาง) 
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)  
7. จัดหาชุดโต๊ะม้านั่งส าหรับให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (ส่วนกลาง)  
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน (ส่วนกลาง) 
9. มีระบบทีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล

งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางส าหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ 
(ส่วนกลาง) 

 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลังจากที่หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ในปลายปี

การศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินความ                
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละภาคการศึกษา 

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์อาจารย์ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ              
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 เท่ ากับ  4.08 คะแนน ปีการศึกษา 2560                       
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน  ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มความ                   
พึงพอใจมีคะแนนเพิ่มขึ้น ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์                        
ในรายวิชาการตรวจประเมินบ าบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์

และนักศึกษาของหลักสูตรได้น าผลการประเมินมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อท าการปรับปรุง
ห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีการปฏิบัติ  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบ าบัดและรักษาโรคเบื้องต้น 
และรายวิชาการปฐมพยาบาล เนื่องจากรายวิชานี้เป็นวิชาปฏิบัติจึงต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม  เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นและได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นทางหลักสูตรจึงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา              
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ได้ท าการเสนอจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจประเมินบ าบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชา
หลักการปฐมพยาบาล ในมีงบประมาณปี 2561 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
 ผลจากการปรับปรุงห้องเรียนและจ านวนที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจ
ประเมินบ าบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาหลักการปฐมพยาบาล ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น โดย
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในทุกภาคการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.59 คะแนน  ปีการศึกษาที่ 2560 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึงพอในมี
คะแนนเพิ่มข้ึน ดังข้อมูลต่างๆ 

 
หมายเหตุ** ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุน

ทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
นักศึกษาและอาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
1) หลักสูตรฯร่วมกันสรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนักศึกษาทุกประจ าปีการศึกษา พร้อมทั้ง

สรุปผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข  
2) หลักสูตรฯ เสนอมติที่ประชุมและแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ต่อที่ประชุมคณะฯ เพื่อวางแผนจัดสรร

งบประมาณในปีการศึกษาถัดไป 
3) หลักสูตรฯ ท าการประเมินผลการปรับปรุง โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผลการประเมินความพึงพอใจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และน าผลที่ได้น ามา
เปรียบเทียบกับผลเดิมและวิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงและด าเนินการแก้ต่อไป 

 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  - มีห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 401 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 402 ชั้น 4 คณะสาธารณสุข    
    ศาสตร์) 
  - มีห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรับนักศึกษา 1 ห้อง (ห้อง 403 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง 503 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - มีห้องเรียนของส่วนกลางที่เพียงพอ 
  - มีห้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์) จ านวน 3 ห้อง ดังนี้ 1) ห้องฝึก

อ่าน (Reading room) 1 ห้อง คือ LC401 2. ห้องฝึกภาษาโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คือ LC501 และ 
LC503  และมีซอฟต์แวร์ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx  

  - มีห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีคอมพิวเตอร์
จ านวน 100 เครื่อง เคร่ืองพิมพ์และเครื่องสแกน ไว้ให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน 

 - มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th                  
มีฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 16 ฐาน ดังต่อไปนี้ 
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1. ฐานข้อมูลของ สกอ. (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/30) มีฐานข้อมูลดังนี้ 

1) ABI/INFORM Complete?  2) ACM Digital Library 3) H.W. Wilson 4) ProQuest Dissertations & 
Theses 5) SpringerLink –Journal 6) Web of Science 7) Academic Search Premier 8) Education Research 
Complete 9) Computers & Applied Sciences Complete 10) Emerald Management 11) ACS Journals หรือ 
American Chemical Society Journal (ACS) 12) ScienceDirect  

2. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/80) 
มีฐานข้อมูลดังนี้  1) Matichon e-Library 2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ eBrary รวมถึง 

e-Magazine 
3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/31) มีฐานข้อมูลดังนี้ 1) ฐานข้อมูล

วิทยานิพนธ์ไทย online สนับสนุนโดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) 2) ระบบฐานข้อมูล Digital 
Library 

  - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสาขาวิชาสุขภาพ 
การบริหารงานสาธารณสุข การบริหารงานสถานพยาบาล โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล                  
มีส่วนร่วม 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
6.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
6.1-3 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
6.1-4 ข้อมูลรายการหนังสือจากห้องสมุด 
6.1-5 รายการสั่งซื้อหนังสือของหลักสูตร 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ระดับ 4 4 ระดับ 4 คะแนน 
 

บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

1. ควรรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน 
2. การเตรียมความพร้อมแสดงรายละเอียดและที่มาของประเด็นการเตรียม
ความพร้อม 
3. ควรควบคุมดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีสัดส่วนที่พอเหมาะกับนักศึกษา
และเป็นไปบริบทของหลักสูตร 
4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดของ Learning outcome 
แต่ละด้าน 
5. ควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาเป็นรายชั้นปีเพ่ือให้บรรลุ 
Learning outcome โดยภาพรวมของหลักสูตร 
6. ควรวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการ
เสนอแนะ 

-ควรพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

การน าไปด าเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

-เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายและสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย ได้แก่ การท าข้อตกลงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ให้โควตาบุตร อสม.เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 
-มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับ
จุดอ่อนของนักศึกษา 
-อาจารย์ที่ปรึกษามีจ านวนนักศึกษาท่ีมีสัดส่วนพอเหมาะ เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สสว. 
-มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ productive learning 
-มีการวิเคราะห์ Learning outcome แต่ละด้านของนักศึกษาเป็นรายชั้นปี 
-มีการน าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา อาจารย์ให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้วยความเป็น

กันเอง เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน แต่ควรส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญในการท างานให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเวชระเบียน มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชากับ
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สถานประกอบการจริง และควรเพ่ิมการฝึกปฏิบัติงานทุกชั้นปี (ไม่ควรฝึก
เฉพาะชั้นปีที่  4) ควรก าหนดชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความ
เฉพาะเจาะจงส าหรับหลักสูตร 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

1. ควรก าหนดชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับ
หลักสูตร 
2. ในรายวิชามีการก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริง 
3. มีการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวกับเวชระเบียนให้กับ
นักศึกษา 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

1. คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรได้ออกแบบชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพของหลักสูตรเอง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานและจัดท าข้อตกลง
เพ่ือส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
3. มีการจัดโครงการอบรมเวชระเบียนพ้ืนฐาน หลักสูตร 3 วัน ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

มีแหล่งเรียนรู้  (learning space) ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
หลักสูตร 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการประเมิน ด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

1. นักศึกษามีความรู้เชิงทฤษฎีแต่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานจริง 
2. ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

1. เพิ่มชั่วโมงในการฝึกปฏบิัติวชิาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
2. จัดโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น คลิปวิดิโอการ
สอน เพาเวอร์พ้อยต์  
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมาก
ขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ท าให้มีผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร คือ ท าให้ปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนใน
หลักสูตรน้อยลง 
 

 
หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  30 มิถุนายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การพัฒนาทักษะด้านการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เวชระเบียน 30 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
การพัฒนาด้านจิตอาสาของนักศึกษา 30 เมษายน 2563 อาจารย์นชัชา ยันต ิ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการปฏิบัติงาน 31 ธันวาคม 2562 อาจารย์นชัชา ยันต ิ
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานพยาบาลในระดับต่าง 
ๆ 

31 ธันวาคม 2562 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. แผนปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

30 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ส าเร็จ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรเปน็ไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยทีส่ภา
มหาวิทยาลยัได้อนุมติหลักสูตรปรับปรุง
ปี 2562 ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
อนุมัติจาก สกอ.  

2. ประสานงาน
หน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

พฤษภาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ส าเร็จ 
หลักสูตรได้มีการติดต่อประสานงานไป
ยังหน่วยงานเอกชนที่รับนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา
ตามก าหนดเวลา 

3. มีการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
เพือ่การเรียนรู้ใน

พฤษภาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ส าเร็จ 
ทุกรายวิชาของสาขามีการจัดการเรียน
การสอนแบบ productive learning 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ศตวรรษที่ 21 โดย
ก าหนดให้ทุกรายวิชา
ของสาขาจัดการ
เรียนบการสอนแบบ 
productive 
learning  

นักศึกษามีชิน้งานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรมีการ
ประเมินความพงึพอใจ
ของนักศึกษาโดยใช้
แบบประเมนิของ
หลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อ
ค าถามที่
เฉพาะเจาะจงและน า
ผลที่ได้มาปรับปรุง
การเรียนการสอน 

พฤษภาคม 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ส าเร็จ 
หลักสูตรมีการประเมินความพงึพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนเมื่อจบปี
การศึกษา 2560 และได้น าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของนักศึกษามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปี 2561  
 
 

5. การรับนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผน 

มิถุนายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ส าเร็จ 
หลักสูตรได้ปรับวธิีการประชาสมัพันธ์
โดยเน้นเชงิรุก มีสื่อออนไลน์ มกีารท า
ข้อตกลงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
ช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์      ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
2. อาจารยน์ัชชา  ยนัติ        ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
3. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ          ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
4. อาจารย์กริช เรืองไชย          ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
5. อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์    ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
 
ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 จากผลการด าเนินงานของหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรล ุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

4.51 
ระดับ 

 
ค่าเฉลี่ย 5.00 

บรรล ุ  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 
 

ร้อยละ
80  

 

X 100 = 100% 

บรรล ุ 5 คะแนน 
4 

4 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรลุ
บรรล ุ

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 4 ระดับ  4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 รวม 3.33 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 

ป.โท 80% 

ป.เอก 100% 

1 X 
100 = 20% บรรล ุ 5 คะแนน 

5  

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่ี
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ป.ตรี 45% 
ป.โท 60% 
ป.เอก 75% 

0 
X 100 = 0 % บรรล ุ 0 คะแนน 

5 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 
ป.เอก 45% 

6.8 
X 100 = 136% บรรล ุ 5 คะแนน 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย์ 

4 ระดับ 
 5 ระดับ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 4.11 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ระดับ 5 ระดับ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

4 ระดับ 5 ระดับ บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

13 ข้อ X 100 = 100% บรรล ุ 5 คะแนน 
13 ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 4.75 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 

 
 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน  ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 
2 - - 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 4.00 - - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 4.11 - - 4.11 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 4.00 5.00 - 4.75 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
รวม 13 4.05 4.75 5.00 4.41 ระดับคุณภาพดี

มาก 
ผลการประเมิน  ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก  

 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย            3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง      4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 


