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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 - ผ่านการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 2  2 4.55 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  3 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 4  3 3.84 ดี 
องค์ประกอบที่ 5  4 4.25 ดีมาก 
องคป์ระกอบที่ 6 1 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.12 ดีมาก 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพให้นักศึกษาท างานร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่นได้ 
2. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นตามศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
3. หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาผลิตนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางได้สุขภาพให้กับชุมชน 
4. อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 
 

จุดควรพัฒนา: 
1. ควรมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
2. ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (4.12 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ ) โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ ในระดับดีมาก  
(องค์ประกอบที่ 2 และ 5) 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25551531102745 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ได้รับความเห็นชอบจากส านักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ต่อมาหลักสูตรได้มีการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้รับการอนุมัติเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เนื่องจากต้องการ
ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและสามารถรองรับกับร่าง มคอ.1 ที่ก าลังมีการพัฒนาขึ้นมา 
 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ควรพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินการให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ของกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

หลักสูตรอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเตรียม
ความพร้อมให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ของกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ควรน าผลการประเมินในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ของผู้ ใช้บัณฑิตมาวิ เคราะห์และด าเนินการ
แก้ปัญหาในรายประเด็นแบบสอบถามข้อย่อย 

หลักสูตรได้น าผลการประเมินในแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งส าเร็จแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน 2562 มาวิเคราะห์ในรายประเด็น ซึ่งได้รับการ
ประเมินจากผู้ ใช้บัณฑิตร้อยละ 41.98 ของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในรอบปีประเมิน ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.91 
คะแนน โดยประเด็นแบบสอบถามที่ได้คะแนนประเมินน้อย
ที่สุด คือ ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็น “ความสามารถในการใช้เทคนิคทางสถิติ และชีวสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ” คะแนนประเมิน เท่ากับ 4.82 คะแนน 
ซึ่งหลักสูตรได้เพิ่มเติมแนวทางและวิธีการในการพัฒนาการใช้
สถิติในกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการ
ท างานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน (รหัส 06-05-02-001)” ซึ่งมี
การมอบหมายภาระกิจส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3 ในการ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ส ารวจและหาปัญหาของชุมชน โดยต้องใช้ทักษะทางสถิติใน
การท ากิจกรรม  และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติในชั้นปีที่ 4 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
1) ควรหาแนวทางในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ควรน ากระบวนการด าเนนิงานเพื่อการรับนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมมาประเมินและวิเคราะห์ให้
เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาและปรบัปรุง
หลักสูตร 
 
 
 
 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) ควรน าผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
จ าแนกรายกลุ่มทักษะเพื่อให้ง่ายต่อการน าไปพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 ) ป รับ ก ระบ วน ก ารรับ นั ก ศึ กษ า ให ม่ โด ย เน้ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผน
ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 โดยด าเนินการภายใต้โครงการสื่อสาร
องค์กรและการตลาด กิจกรรมสื่อสารองค์การและสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ IMC ซึ่งด าเนินการในระหว่างวันที่ 
12 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจากผลการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2562 พบว่ายังมีจ านวนนักศึกษาใหม่น้อยกว่า
เป้าหมายที่ตั้ งไว้  เนื่ องจากโครงการสื่อสารองค์กรและ
การตลาดฯ ดังกล่าวด าเนินการช้าเกินไป โดยเริ่มมีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในช่วงกลางภาคการศึกษาที่ 2 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนักเรียน
ส่วนใหญ่มีที่เรียนแล้ว  
2) หลักสูตรได้ปรับกระบวนการด าเนินงานโดยมีการประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาและแนวทางในการเพิ่มจ านวน
นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 และปรับปรุงกระบวนการให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยก าหนดวิธีการในกิจกรรม
สื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC ของ
ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ มี ก า ร ติ ด ต าม ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน โด ย
กรรมการบริหารคณะฯ  
 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จ าแนกและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตามรายทักษะเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร ทั้งหมด 3 ทักษะ โดยจัดท ากิจกรรมเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา ได้แก่  
1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  จ านวน 1 กิจกรรม 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท าลูกประคบสมุนไพร) 
2.ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  จ านวน 1 กิจกรรม 
(กิจกรรมอบรมการสร้าง Facebook Brand & Digital 
Marketing)  
3.ทักษะชีวิตและอาชีพ จ านวน 1 กิจกรรม (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข) 
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2) ควรวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดของ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้แต่ละด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ของหลักสูตร 
 
 
3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 
1) ควรวิเคราะห์อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาในรอบปีการศึกษานั้นๆ เฉพาะของหลักสูตร 
และควรวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาให้ชัดเจน 
 
 
 
2) ควรวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาและน าผลที่ ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

2) หลักสูตรด าเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
ในแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 
 
 
1) หลักสูตรได้ด าเนินการวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการคงอยู่
และอัตราการส าเร็จการศึกษา 3 ปีย้อนหลังของหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อศึกษา
ครบตามแผนการเรียนประจ าปีการศึกษา 2559, 2560 และ 
2561 คิดเป็นร้อยละ 80.18, 84.57 และ 99.08 ตามล าดับ  
 
2) หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษา เพิ่มเติมจากระบบของมหาวิทยาลัย เพื่ อ
สามารถน ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร
และได้เพิ่มช่องทางรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทาง application Line มายัง
อาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองได้ และอยู่ในระหว่างน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบ 5 ปี ที่จะ
ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมกับวางแผนและก ากับ
ติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และฝา่ยสนับสนนุมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติระดับที่
สูงขึ้น 
 
 
 

 
 
 
1) หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์) โดยแผนดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
2) หลักสูตรร่วมกับคณะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานของอาจารย ์
 
 
หลักสูตรได้ด าเนนิการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
โครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีผลต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของผู้เรียน”ของคณะฯ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในในหัวข้อ
ต่างๆ ดังนี้  
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างงานวจิัยในการ
ขอสนับสนุนเงินทุนวิจยั (25 ธันวาคม 2561) 
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1) ควรบริหารจัดการอัตราการคงอยู่ให้เป็นไปตามแผน
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ลาออกหรือเกษียณอายุรวมถึงการศึกษาต่อ 
 
 
2) ควรมีการด าเนินการในกระบวนการประเมินผล
คุณภาพอาจารย์ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
3) ควรน าผลการประเมินในแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจมาวิเคราะห์และด าเนินการแก้ปัญหาในรายประเด็น
แบบสอบถามข้อย่อย 
 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ Infographic เพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัย (6 มกราคม 2562) 
นอกจากนี้หลักสูตรไดป้ระสานงานกับคณะกรรมฝ่ายวิจัยของ
คณะเพื่อด าเนินการสง่เสริม ดังนี้ 
1.สร้างแรงจูงใจในการให้รางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ และกลุ่ม TCI ฐาน 1,2  
2.จัดหาข้อมูลสนับสนับสนุนแหล่งทุนวจิัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
1) หลักสูตรได้ด าเนนิการจัดท าแผนอัตราก าลงับุคลากร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ระยะเวลา 3 และ 5 ปี เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการลาออกหรือเกษียณอายุรวมถึง
การศึกษาต่อ 
 
 
2) หลักสูตรได้ด าเนนิการประเมนิผลคุณภาพอาจารย์ตามตัว
บ่งชี้ที่ 4.1 เรียบร้อยแล้ว 
3) หลักสูตรได้ด าเนินการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาของปีการศึกษา 2561มาวิเคราะห์ราย
ประเด็นประกอบด้วยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา
มาวิเคราะห์รายประเด็น 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ควรแสดงให้เห็นกระบวนการด าเนินงานเพื่ อการพัฒนา
หลักสูตรซึ่งได้แก่ การปรับสาระรายวิชา และการออกแบบให้
ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) ควรน าระบบ กลไกและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมา
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2) ควรแสดงให้เห็นการประเมินกระบวนการเพื่อการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
กิจกรรมให้ชัดเจน 
 
 
 

 
 
 
หลักสูตรอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอุดมศึกษา สภาวิชาชีพสาธารณสุข และ มอค.2 สาธารณสุข
ศาสตร ์โดยจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2562 
 
 
1) หลักสูตรได้ประเมินระบบ กลไกและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
 
2) หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการของบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมโดย
น าเสนอผลการประเมนิในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนระบบกลไก และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับและติดตามผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตาม มคอ.2 
มคอ.5 และมคอ.6   
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
ควรทบทวนระบบและกลไกของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้ครบ
ทุกระดับ ทุกรายวิชา และหลักสูตร รวมทั้งการก ากับและ
ติดตามให้เป็นไปตามมคอ.5 มคอ.6 และให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตาม มคอ.2 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ควรประเมินกระบวนการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ความเพียงพอและ
เหมาะสม ตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร และควรจ าแนกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามกลุ่ม
อาจารย์และนักศึกษา 

 
หลักสูตรได้เพิ่มเติมการประเมินกระบวนการเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ความเพียงพอและ
เหมาะสม ตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 
และควรจ าแนกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามกลุ่มอาจารย์และ
นักศึกษา 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (ระบุ
ครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ 1. อ.รัตนาภรณ์ อาษา มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 
(วันท่ี 6 ต.ค. 2561) 

2. อ.พิชสุดา เดชบญุ 2. อ.ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562  
(วันท่ี 6 มิ.ย. 2562) 

3. อ.สิทธิโชค หายโสก 3. ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ - 
4. อ.อภิญญา อุตระชัย 4. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561  

(วันท่ี 6 ต.ค. 2561) 
5. อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 5. อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561  

(วันท่ี 6 ต.ค. 2561) 
6. อ.กฤติเดช มิ่งไม้ 6. อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561  

(วันท่ี 6 ต.ค. 2561) 
 
 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  

อาษา 
อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ

2557 
2555 

2. นายปัณณทัต 
ตันธนปัญญากร 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
เกียรตินยิมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2555 

3. นางอารีย์   
สงวนช่ือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  
ค.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

2531 
2527 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 6 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
 

4. นายรัฐพล  
ศิลปรัศมี 

อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2551 
2544 

5. นางสาวฉัตรประภา  
ศิริรัตน์ 

อาจารย์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2558 
2555 

6. นางสาวสุทธิดา  
แก้วมุงคุณ 

อาจารย์ วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2560 
2555 

 
 
4. อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ประจ า 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ  
2) อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา 
3) อาจารย์ ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
4) อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
5) อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
6) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
7) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
8) อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 
9) อาจารย์นัชชา ยันติ 
10) อาจารย์ จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

11) อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
12) อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
13) อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 
14) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
15) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 
16) อาจารย์กริช เรืองชัย 
17) อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
18) อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์ 
19) อาจารย์ภัทรา พวงช่อ 
20) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ  

 
4.2 อาจารย์พิเศษ 

- 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

[] อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้ 

1) อาจารยร์ัตนาภรณ์ อาษา  
2) อาจารย์ปณัณทัต ตันธนปญัญากร 
3) ผศ.อารีย์  สงวนช่ือ 
4) อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
5) อาจารย์ฉตัรประภา ศิริรตัน ์
6) อาจารยส์ุทธิดา แก้วมุงคณุ 
[   ] อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เปน็ไปตาม  

 

  1.1 รายละเอยีดการแกไ้ขหลักสูตร 
(สมอ.08) 

1.2 บันทึกข้อความ “แจ้งมติสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 11/2561” และ
“แจง้มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
7/2562” 

1.3 แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ 
ศธ ๐๕๕๑.๑๑/๘๘๒ 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

[] อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

  2.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการ   
จัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2) 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

[] อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป 
ตามเกณฑ์ (อย่างน้อย 3 คน) ดังนี้ 
1) อาจารยร์ัตนาภรณ์ อาษา  
2) อาจารย์ปณัณทัต ตันธนปญัญากร 
3) ผศ.อารีย์  สงวนช่ือ 
4) อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
5) อาจารย์ฉตัรประภา ศิริรตัน ์
6) อาจารยส์ุทธิดา แก้วมุงคณุ 

  3.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจดั
การศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2 ) 
3.2 รายละเอยีดการแกไ้ขหลักสูตร 
(สมอ.08) 
3.3 บันทึกข้อความ “แจ้งมติสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี11.2561” 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

[] อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีทั้งหมด 21 คน และเป็นไป
ตามเกณฑ์   
 

  4.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจดั
การศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2 ) 
4.1 รายละเอยีดการแกไ้ขหลักสูตร 
(สมอ.08) 

 
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) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน และแขนงวิชา

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จึงต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 6 คน และต้องมีคุณวุฒิและมี
คุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบการรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ไม่มีอาจารย์ภายในคณะที่มึคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอัตราก าลังร่วมกันเพ่ือก าหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม 
มคอ.2 และแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี น าเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ คณะขออนุมัติกรอบอัตราก าลังจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ท าประกาศรับสมัครอาจารย์ คัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศรายชื่ออาจารย์ใหม่ หลังจากนั้นหลักสูตรจะเริ่มเข้าสู่ กระบวนการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 2) กรณีที่มีอาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือท าการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใด ๆ ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเริ่มเข้าสู่
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลังจากที่หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณา คุณวุฒิ ความรู้ ผลงานการวิจัย ประสบการณ์ของผู้ที่จะ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตั้งแต่ในการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตร
จึงมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 
 1. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ภายในหลักสูตรหรือรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ที่เข้าเกณฑ์ สกอ. 
 2. หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ
คณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ ตามล าดับ 
 3. หลักสูตรจัดท า สมอ.08  
 4. หลักสูตรเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
เสนอต่อ สกอ. เพ่ือรับทราบ สมอ. 08 ตามล าดับ 
 5. หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 6. หลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
 7. ประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  
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ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก จ านวน 1 คน ได้แก่ อ.สินี ศิริคูณ มี

อาจารย์โยกย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น จ านวน 2 คน ได้แก่ อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ และ อ.อภิญญา อุ
ตระชัย และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก 2 คน ได้แก่ อ.อภิชัย จ าเนียรสุข และ อ.พิชสุดา เดชบุญ จึง
จ าเป็นต้องหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือมาทดแทน จ านวน 5 คน หลักสูตรจึงได้ประชุมและท าการตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใดๆ ที่มีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และประสบการณ์ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. พบว่า มีอาจารย์
สังกัดหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และหลักสูตรได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 - มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาล าดับต้น) 
 - ด ารงต าแหน่งวิชาการ (พิจารณาล าดับต้น) 
 - มีคุณวุฒิปริญญาโท (พิจารณาล าดับรอง) 
 - มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ  
 - มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร 
 - มีความเป็นผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 
 หลักสูตรจึงได้ด าเนินการพิจารณาคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรลาออก หรือลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมที่ย้ายไปประจ าหลักสูตร
อ่ืน จ านวน 5 คน ได้แก่ อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี แทน อ.ดร.สินี ศิริคูณ (ลาออก), อ.รัตนาภรณ์ อาษา แทน อ.พิช
สุดา เดชบุญ (ลาศึกษาต่อ), อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณแทน อ.อภิเชษ จ าเนียรสุข (ลาศึกษาต่อ),  อ.ปัณณทัต ตันธน
ปัญญากร แทน อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ (ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น) และ อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ แทน อ.อภิญญา อุ
ตระชัย 

หลักสูตรจึงได้เสนอ ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดท า สมอ.08 เสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และเสนอ สกอ. เพ่ือรับทราบ หลังจากนั้นหลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ เพ่ือแนะน างานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ มอบหมายภาระงานให้แก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และส่งมอบงานจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม 

 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ผลงาน

ทางวิชาการ และประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. และที่หลักสูตรก าหนด 
ครบจ านวนทั้งหมด 6 คน และหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เกิน 3 
เดือน 

เมื่อได้ทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามที่หลักสูตรต้องการเพ่ิมเติมจากเกณฑ์ สกอ. แต่ยังขาดการประชุมร่วมกับอาจารย์ภายในคณะที่มี
คุณสมบัติที่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2560 ท าให้หลักสูตรได้ปรับปรุงให้มีการประชุมชี้แจงกับ

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือพิจารณาอาจารย์ใน
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คณะฯที่มีคุณสมบัติและยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใดๆ โดยหลังจากที่หลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์เรียบร้อยแล้ว ได้ให้อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกได้แสดงความคิดเห็นถึงคุณสมบัติของตนเอง  

ซึ่งนอกจากท่ีหลักสูตรได้คัดเลือกและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คือ 
หลักสูตรจะพิจารณาผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในล าดับต้น คุณวุฒิปริญญาโท ล าดับ
รองลงมา นอกจากนี้หลักสูตรจะพิจารณาศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ความมุ่งมั่น
ในการรับผิดชอบและบริหารงานหลักสูตร การมีภาวะผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  

 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

หลักสูตรได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการครบทั้ง 6 คน และสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
(ปรับปรงุครั้งที1่) 

พ.ศ.2561 
(ปรับปรงุครั้งที่ 2) 

พ.ศ.2561 
(ปรับปรงุครั้งที่ 3) 

พ.ศ.2561 
(ปรับปรงุครั้งที่ 4) 

1. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 1. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 1. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 1. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 1. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 
2. อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ ์ 2. อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ ์ 2. อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ ์ 2. อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ ์ 2. อ.ปัณณทตั  

ตันธนปญัญากร* 
3. อ.กฤตเิดช มิ่งไม้  3. อ.ดร.สินี ศิรคิณู* 3. อ.ดร.รัฐพล ศลิปรัศมี* 3. อ.ดร.รัฐพล ศลิปรัศม ี 3. อ.ดร.รัฐพล ศลิปรัศม ี
4. อ.พิชสุดา เดชบญุ  4. อ.พิชสุดา เดชบญุ  4. อ.รัตนาภรณ ์อาษา* 4. อ.รัตนาภรณ ์อาษา 4. อ.รัตนาภรณ ์อาษา 
5. อ.อภเิชษฐ์ จ าเนยีรสุข 5. อ.อภเิชษฐ์ จ าเนยีรสุข 5. อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย* 5. อ.สุทธดิา แก้วมุงคณุ* 5. อ.สุทธดิา แก้วมุงคณุ 
6. อ.อภิญญา อุตระชัย 6. อ.อภิญญา อุตระชัย 6. อ.ฉัตรประภา ศิรริัตน์* 6. อ.ฉัตรประภา ศิรริัตน ์ 6. อ.ฉัตรประภา ศิรริัตน ์

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 6 คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร

ของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการบริหาร

อาจารย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิ และต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ และความรู้ความสามารถประสบการณ์การท างาน ดังนี้ 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
1. หลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ภาระงานและก าหนดบทบาทหน้าที่และภาระงานให้กับอาจารย์ประจ า

หลักสูตร โดยวิเคราะห์ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งก าหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 มีดังนี ้

- อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและงานอ่ืนๆ 
ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ก ากับดูแลด้านงานบริหารหลักสูตร  
- อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร ก ากับดูแลด้านวิชาการ วิจัย และกิจการนักศึกษา 
- อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี ก ากับดูแลด้านการประกันคุณภาพ บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ ก ากับดูแลด้านบริหารหลักสูตร และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- อาจารย์ สุทธิดา แก้วมุงคุณ ก ากับดูแลด้านวิจัย 
2. หลักสูตรพิจารณาสัดส่วนรายวิชาในแต่ละเทอม และมีการจัดแบ่งรายวิชาตามความสามารถ และ

ความรู้ของอาจารย์แต่ละคน 
3. กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ตามกรอบภาระงาน 
4. หลักสูตรมีการผลัดเปลี่ยนการท าหน้าที่ประธานและเลขานุการของสาขาโดยมีก าหนดการ

เปลี่ยนแปลงทุกๆ 2 ปี 
5. วางแผนการอบรมของอาจารย์ให้มีความสอดคล้องกับรายวิชาต่างๆ ที่มีในหลักสูตร 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการ  

1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร 
2. แบบสรุปจ านวนคาบสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ผลการประเมิน 

1. จากการมอบหมายความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ในโครงการต่าง ๆ ของสาขา
และคณะซึ่งได้มีการมอบหมายแบ่งงานกันอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมในแต่ละด้านนั้นท างานร่วมกันจน
บรรลุผลส าเร็จ ส่งผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นจาก 3.95 ในปีการศึกษา 2560 เป็น 4.39 ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของระบบที่ตั้งไว้ว่า
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.51 พบว่า ด้านที่มี
คะแนนสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส าหรับ
ด้านนักศึกษาและด้านอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีคะแนนเท่ากับ 4.34  

2. จ านวนชั่วโมงของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของปีการศึกษา 2561 พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนคาบสอนเฉลี่ย 16.5 คาบ/คน/สัปดาห์ อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2561 นี้ 
หลักสูตรได้บริหารให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานที่เพียงพอ และท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึง
พอใจต่อการบริหารของหลักสูตร ดังค่าเฉลี่ยความพึงพอใจข้างต้น 

หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์อภิเชษฐ์ 
จ าเนียรสุข แจ้งความประสงค์ขอลาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
เมื่อหลักสูตรได้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก  ลาศึกษาต่อปริญญาเอก และย้าย

ไปประจ าหลักสูตรอ่ืน ท าให้ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสามารถวางแผนการทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอ
ลาศึกษาต่อได้ ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอลาออกและขอย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน เมื่อหลักสูตรได้ทราบ
เรื่อง หลักสูตรจึงรีบประชุมวางแผนโดยทันทีเพ่ือพิจารณาตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นล่วงหน้า เป็นผลให้
ระยะเวลาในการสรรหาไม่ล่าช้า และหาแนวทางการจัดอาจารย์ผู้สอนโดยค านึงถึงความถนัดและจ านวนคาบสอน
เฉลี่ยต่อคาบต่อคนต่อสัปดาห์  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรได้อาจารย์มาทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ตรงตามคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน  
นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังได้แนวทางการจัดอาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานไม่

เกิน 18 คาบ/คน/สัปดาห์ 
 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี  
2. จ านวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรได้มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

 1. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. หลักสูตรส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ 
 3. หลักสูตรท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 4. หลักสูตรเสนอแผนพัฒนากรระดับหลักสูตรต่อคณะ ให้คณะรวบรวมเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
 5. คณะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคณาจารย์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การอบรมพัฒนาวิชาการ การขอต าแหน่งวิชาการ การส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปี  
 6. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ (ในกรณีแผนการศึกษาต่อจะเสนอต่อ กบพ. เพื่ออนุมัติ) 
 7. หลักสูตรด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ 
 8. หลักสูตรและคณะ ติดตาม ควบคุม ก ากับ ทุกไตรมาส  
 9. ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 18 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
เมื่อหลักสูตรได้ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคนแล้ว หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท าแบบฟอร์มและส ารวจความต้องการพัฒนาศั กยภาพ
อาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ด้านการศึกษาต่อ หลักสูตรและคณะด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาต่อ เสนอให้คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้าน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

- มีอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาของปีที่จะเข้าศึกษา 
- ปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่

โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 
- มีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาที่ไปศึกษา 
- ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี  โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรไม่มี

อาจารย์ลาศึกษาต่อ  
2) ด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ตาม

ความต้องการจ าเป็น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์ ปีละ 10,000 
บาท โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องท าบันทึกข้อความขออนุมัติไปอบรมในกรณีอบรมภายนอก ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้ เข้าอบรมภายในโครงการต่าง ๆ อีกทั้ งหลักสูตรได้
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมี
การส าเนาเอกสารเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการการอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการต่าง 
ๆ ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบ ทั้งในระบบ IT และ Social Network โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผ่านทาง
ระบบ E-mail และระบบ Line กลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพ่ือพัฒนาตนเองได้ 

3) ด้านผลงานวิจัย หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย  โดยอาจารย์สามารถขอทุนผ่าน
กองทุนวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และกรณีอาจารย์ต้องการไป
เผยแพร่งานวิจัยก็สามารถด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) ด้านต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรด าเนินการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองและต่อ
ยอดการเรียนรู้ในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  

5) ด้านการจัดการเรียนการสอน กรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประเมินการสอนของอาจารย์
รายบุคคลผ่านระบบการประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ผลการประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  

6) ด้านบรรยากาศทางวิชาการ หลักสูตรจัดสถานที่ห้องพักอาจารย์ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
จัดโต๊ะไว้ให้ประชุมร่วมกันภายในหลักสูตรและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้สืบค้นข้อมูล 

ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบทั้ง 6 คน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ การส่งเสริมและพัฒนา 

1 นางสาวรัตนาภรณ์ อาษา 1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการที่มีผลต่อการเรียนรู้ผลิต
ภาพของผู้เรียน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

2. เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2562 
ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

3. ศึกษาดูงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ วันที่ 4-
5 มีนาคม 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

4. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย” วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

  5. ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ วันที่  20-21 
ธันวาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

2 อ.ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร 1. เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2562 
ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

3 ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 1. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการที่มีผลต่อการเรียนรู้ผลิต
ภาพของผู้เรียน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

2. ศึกษาดูงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ วันที่ 4-
5 มีนาคม 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  3. ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ วันที่  20-21 
ธันวาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

4 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 1. เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2562 
ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

2. ศึกษาดูงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ วันที่ 4-
5 มีนาคม 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  3. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย” วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

  4. ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ วันที่  20-21 
ธันวาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ การส่งเสริมและพัฒนา 

5 อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 1. เข้าร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่  18 ในหัวข้อ “Global and Urban 
Health Issues in 5.0 Era” วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแมนดาริน บอลรูม โรงแรม
แมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร  

2. เข้าร่วมการอบรม “แนวทางการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพส าหรับนักสาธารณสุข” 
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง UAD 202 หอประชุมธ ารง บัวศรี มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี 

3. เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2562 
ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

4. ศึกษาดูงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ วันที่ 4-
5 มีนาคม 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  5. เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการท างานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ ์2562 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

  6. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย” วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

  7. ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ วันที่  20-21 
ธันวาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

6 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 1. เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2562 
ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

2. ศึกษาดูงานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ วันที่ 4-
5 มีนาคม 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  3. เข้าร่วมโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญหาเบื้องต้น วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธาน ี

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 การประเมินผลกระบวนการทางหลักสูตรได้ประเมินโดยการประชุมกันภายในหลักสูตร พบว่า  ในปี
การศึกษา 2561 ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อปริญญาเอก เนื่องจากยังมีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลา
การท างานไม่ตรงกับเงื่อนไขการลาศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย  
 ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ พบว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คนมีคุณสมบัติยังไม่
ครบตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ จึงท าให้ไม่
สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ในปีการศึกษานี้ 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แต่ในปีการศึกษา 2562 

จะมีอาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างานครบตามเงื่อนไข 1 คน ซึ่งหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ได้เตรียมพร้อมใน
การศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 

ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 จะมีอาจารย์ที่สามารถยื่นผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งวิชาการได้ หลักสูตรจึงแจ้งให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ยื่นขอต าแหน่งวิชาการในปีการศึกษา 
2562 ได้เตรียมพร้อมในการยื่นขอต าแหน่งวิชาการ 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
สิ้นปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ยื่นเรื่องขอลาศึกษาจ านวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์รัตนา

ภรณ์ อาษา โดยอยู่ระหว่างการสอบและการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และหากผ่านกระบวนการสอบและการ
ขออนุมัติแล้ว จะสามารถลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 เอกสารการจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี 
4.1-2 สมอ.08 
4.1-3 เอกสารค าสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4.1-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี

โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก  
 1 คน x 100 = ร้อยละ 16.67  
 6 คน     
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 16.67 

x 5 = 4.17  

 20 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.1-1 เอกสารการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 16.67  4.17 คะแนน ไมบ่รรลุ 

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ 

 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 1 คน x 100 = ร้อยละ 16.67  
   6 คน     
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 16.67 x 5 = 1.39 คะแนน 
 45     
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 45 % 
 

ร้อยละ 16.67  1.39 คะแนน ไม่บรรลุ 
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  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้อง
น าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน  
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 9 เรื่อง  
  โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 (5.8) x 100 = ร้อยละ 96.67  
  6 คน     
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 (96.67) x 5 = 5 คะแนน 
 (20)     

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ

บ ท ค วาม วิ ช าก ารฉ บั บ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 

2 - บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บ ท ค วาม วิ ช าก ารฉ บั บ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการ
ร ะ ดั บ ช า ติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก .พ .อ . ห รื อ ร ะ เบี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
ส ถ า บั น น า เส น อ ส ภ า
สถาบันอนุมัติและจัดท า

0.40 1. อ.ฉัตรประภา ศิริ
รัตน ์
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เป็นประกาศให้ทราบเป็น
ก ารทั่ ว ไป  แ ล ะ แ จ้ ง ให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30  วัน นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ 

Pollution in Thailand and Effects on Health” 
Poster presentation in ISES-ISEE 2 0 1 8  JOINT 
ANNUAL MEETING, OTTAWA-CANADA 2 6 -3 0 
August 2018, P02.0960. 

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุ
สิทธิบัตร 

0.40 -  

3 - บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1. อ.รัตนาภรณ์ 
อาษา 
2. ปัณณทตั ตันธน
ปัญญากร 
3. อ.ฉัตรประภา ศิริ
รัตน ์
 

1. รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, และนิชากานต์ 
ดอกกุหลาบ. (2561). ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนที่
อาศัยใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี. ปีที 13 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2561. 
2. อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ, รัตนาภรณ์ 
อาษา และปัณณทัต ตันธนปัญญากร. (2561). คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดสระแก้ว. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที 13 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2561. 
3. นัชชา ยันติ และฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2561). ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ต าบลแห่งหนึ่งในอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 11(2), 23-32. 

4 - บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บ ท ค วาม วิ ช าก ารฉ บั บ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารส ารวิ ช าก ารระดั บ
น า น า ช า ติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก .พ .อ . ห รื อ ร ะ เบี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
ส ถ า บั น น า เส น อ ส ภ า
สถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็น
ก ารทั่ ว ไป  แ ล ะ แ จ้ ง ให้ 

0.80 1. อ.รัตนาภรณ์ 
อาษา 
2. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 
3. ปัณณทัต ตันธน
ปัญญากร 
 
 

1. รัตนาภรณ์  อาษา , พิชสุดา เดชบุญ , ประภัสรา 
รัตนวงษ์ , อนุสรา สุดธี และดาวประกาย ลาแก้ว. 
(2561). ภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา 
ต าบ ลห น าม แท่ น  อ า เภ อศรี เมื อ งให ม่  จั งห วั ด
อุบลราชธานี. วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 
ประจ าเดือนกันยายน- ตุลาคม 2561 :  105-108. 
2. ศรีเมือง พลังฤทธิ์, เกษร ส าเภาทอง, อารีย์ สงวนช่ือ 
และล าดวน โรจรัตน์. (2561). สถานะสุขภาพและความ
ต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบลคูคต อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารการพยาบาลและการดู
สุขภาพ. ปีที่  36 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม -
กันยายน 2561 :  69-78. 
3. อารีย์ สงวนช่ือ, พิชสุดา เดชบุญ, รัตนาภรณ์ อาษา, 
พิชญาวดี ศรีธนต์, ศศิธร นวนเทศ และณัชชา คงมั่น. 
(2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความ
พร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี . 
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 
30  วัน นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ป ร ะ ก า ศ  (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 :  105-109. 
4. ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และปัณณทัต ตันธน
ปัญญากร. (2561). ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัคร
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา, 13(2), 245-251. 

5 - บ ท ค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการฉบับ
ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ
นานาชาติตามประกาศ 
ก .พ .อ . ห รื อ ระ เบี ยบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า  ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารส ารท างวิ ช าก าร
ส าห รั บ ก าร เผ ย แ พ ร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

1.00 - - 

- ผลงานไดร้ับการจด
สิทธิบัตร 

1.00 - - 

- ผ ล งาน วิ ช าก ารรับ ใช้
สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พื ช 
พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองาน
แปลที่ ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองาน
แปลที่ผ่านการพิจารณา
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร

1.00 - - 
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ป ระ เมิ น ต า แ ห น่ งท า ง
วิชาการ แต่ ไม่ ได้ น าม า
ขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 
6 - งานสร้างสรรค์ที่ มีการ

เผยแพร่สู่ ส าธารณ ะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.20 - - 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับ
ก า ร เผ ย แ พ ร่ ใน ร ะ ดั บ
สถาบัน 

0.40 - - 

8 - งานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.60 - - 

9 - งานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับ
การเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - 

10 - งานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับ
ก า ร เผ ย แ พ ร่ ใน ร ะ ดั บ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00 - - 

11 จ านวนอาจารย์ป ระจ า
ทั้ ง ห ม ด  ร ว ม ทั้ ง ที่
ป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ งแ ล ะล า
ศึกษาต่อ 

 - - 

12 จ าน วน นั ก วิ จั ย ป ระจ า
ทั้ ง ห ม ด  ร ว ม ทั้ ง ที่
ป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ งแ ล ะล า
ศึกษาต่อ 

 - - 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 หลักฐานการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 20 % 
 

ร้อยละ 96.67  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดังนี้ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 6 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 16.67 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
1 นางอารีย์ สงวนชื่อ นางอารีย์ สงวนชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ อาษา* 
2 นางสาวพิชสุดา เดชบุญ นางสาวพิชสุดา เดชบุญ นายปัณณทัต  ตันธนปัญญากร* 
3 นายสิทธิโชค หายโสก นายอภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข* นางอารีย์  สงวนชื่อ 
4 นางสาวอภิญญา อุตระชัย นางสาวอภิญญา อุตระชัย นายรัฐพล ศิลปรัศมี* 
5 นายอภิชัย คุณีพงษ์ นายอภิชัย คุณีพงษ์ นางสาวฉัตรประภา ศิริรัตน์* 
6 นายกฤติเดช มิ่งไม้ นางสาวสินี ศิริคูณ* นางสาวสุทธิดา แก้วมุงคุณ* 

ร้อยละอัตราการ
คงอยู ่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 16.67 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 

 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 
ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ท าให้การหารือ การจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท า มคอ. มี
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การก าหนดผู้สอน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2559 3.92 เพิ่มขึ้น 
2560 3.95 เพิ่มขึ้น 
2561 4.39 เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 6 คน ที่ได้ท าหน้าที่ประจ า
หลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์
ตามกิจกรรมต่างๆ 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 โดยความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร มาจากการประเมินความพึงพอใจในประเด็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านนักศึกษา (การรับนักศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษา) ด้านอาจารย์ (การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และผล
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ที่เกิดกับอาจารย์) และด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (สาระของรายวิชาในหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.3-1 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรของอาจารย์ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมนิ
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละชัน้ปี  จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ป ี

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศกึษา
ครบตามแผนการ

เรียน 

56 57 58 59 60 61 

2556 234 214 199 195 54 1 0 39 60.68 
2557 154  133 127 126 2 1 28 81.82 
2558 146   131 123 124 124 22 84.93 
2559 111    94 88 89 22 82.88 
2560 162     136 137 25 97.53 
2561 109      108 1 93.58 
รวม 916 214 332 453 397 351 459 137 - 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 การให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาทีข่าดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องพัก
การเรียน โดยปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 5 % ของจ านวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 
2555 (153 คน) 61 (จบการศึกษา ปี 2558) 69.28 
2556 (234 คน) 141 (จบการศึกษา ปี 2559) 59.83 
2557 (154 คน) 124 (จบการศึกษา ปี 2560) 81.82 
2558 (146 คน) 121 (จบการศึกษา ปี 2561) 97.58 
2559 (111 คน) - - 
2560 (162 คน) - - 
2561 (102 คน) - - 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
        นักศึกษาผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในบางรายวชิา ท าให้นักศึกษาต้องลงเรียนใน

วิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่ท าให้มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการด าเนินงาน 

การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
2560 – 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 
ด้าน มีผลการประเมินของหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน/
คะแนน 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 162 
2 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติทั้งหมด 68 
3 ร้อยละของผู้ใช้บัณฑติที่ได้รบัการประเมิน (/*100) 41.98 
4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 333.64 
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมนิบัณฑติ(คะแนนเต็ม 5) (/) 4.91 

*หมายเหตุ: จ านวนบัณฑิตทีร่ับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา  
วิธีการค านวณ 
 333.64   = 

4.91 คะแนน 
 68    
 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญา  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตาม
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.96  0.20 
1.1 ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต  4.94 0.24 
1.2 รักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม 4.97 0.17 
1.3 รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูอ้ื่น ตระหนักในรักคุณค่าและ

ศักดิ์ศรี ความเปน็มนุษย์ 
4.97 0.17 

1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 4.96 0.21 
1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพสาธารณสุข 4.96 0.21 

๒.ด้านความรู้ความสามารถทางวชิาการ/วิชาชีพ 4.89  0.35 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ทางด้าน

สาธารณสุข/ วิชาชีพ และสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
4.88 0.32 

2.2 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยในชุมชน สังคมและประเทศ 4.90 0.35 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 32 
 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

2.3 มีความรู้เท่าทันความก้าวหนา้ทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และประเทศ 

4.85 0.39 

2.4 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.91 0.28 

2.5 ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ 

4.88 0.40 

๓.ด้านทักษะทางปัญญา 4.87 0.38 
3.1 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครวัและ

ชุมชนได้อย่างเปน็องค์รวม 
4.84 0.44 

3.2 สามารถวางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวมอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง 4.88 0.37 
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค ฟื้นฟูสภาพ และส่งตอได้ 4.88 0.37 
3.4 ให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุขที่มุงเน้นการสร้างเสริมสขุภาพ 

ป้องกนัและควบคุมโรค และปัจจัยที่คุกคามภาวะสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ ได ้

4.90 0.35 

3.5 สามารถปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.87 0.38 

๔.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 4.94 0.23 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบคุคลอื่น 4.96 0.21 
4.2 สามารถท างานเป็นทีมรวมกบัสาขาวิชาชีพอื่น และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและผู้อื่นในหน่วยงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.96 0.21 

4.3 มีคุณลักษณะของภาวะผู้น า และภาวะ ผู้ตามที่ดี 4.94 0.24 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในหนว่ยงาน และงานทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 
4.94 0.24 

4.5 มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย 4.93 0.26 
5. ด้านการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 4.87  0.42 

5.1 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ และชีวสถิติในการวเิคราะหข์้อมูลและแปล
ความหมาย ข้อมูลทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ 

4.82 0.45 

5.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  4.91 0.33 
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียน 4.84 0.53 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าเกบ็รวบรวมขอ้มูล วเิคราะหข์้อมูล  4.90 0.35 
5.5 สามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 4.88 0.40 

ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน 
333.64/68 

= 4.91 
0.33 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
4.50 

4.91 4.91 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาใน 
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีการส ารวจระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562  
ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
วันที่ส ารวจ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 
ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

(คน) 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 162 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
138 

3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

91 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 6 
5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าระหว่างการศึกษาหรือเป็นงานเดิมก่อนเข้าศึกษา 20 
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 
7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 
10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ

การศึกษา (+)/---- 
83.62 

11 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ((/)*100) 85.19 
หมายเหตุ* จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 97 x 100 = ร้อยละ 83.62 
 116     
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 83.62 x 5 = 4.18 คะแนน 
  100     
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2-1 แบบติดตามภาวะการมีงานท า 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2560 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุเป้าหมาย 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.62 4.18 คะแนน บรรลุ 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 จากผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในปีที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตและแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต ในการตอบแบบสอบถาม และเปรียบเทียบกับข้อมูลของปี
การศึกษาก่อนหน้า พบว่า  

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของปีการศึกษา 2561 
(ร้อยละ 83.62) เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 78.98)  

- คะแนนความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2561 (4.91 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2560 (4.18 คะแนน) 

จากผลการส ารวจข้อมูลร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของปีที่ผ่าน
มา พบว่าจากรายวิชาสหกิจศึกษาส าหรับ ซ่ึงเป็นรายวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องได้เข้าไปท างานที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ
สาธารณสุขโดยตรง ซึ่งในระหว่างที่ปฏิบัติสหกิจ นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากการเรียนอละการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้
ในระหว่างท างานเพ่ือให้ได้มาซึ่งโครงการตามเงื่อนไขของรายวิชา ส่งผลให้ทางสถานประกอบการได้เห็นถึง
ศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาที่มีพร้อมต่อการออกท างานจริง ท าให้นักศึกษาได้งานท าระหว่าง
การศึกษาหรือก่อนจบการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 - จ านวนผู้สมัครเป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 120 คน    
 - คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ 100 จากจ านวนตามแผนการรับที่หลักสูตร

ก าหนด   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องก าหนดคุณสมบัติและ

เกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือวางแผนการรับ
นักศึกษา โดยก าหนดรับนักศึกษา จ านวน 120 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม  

 ระบบและกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอน) 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีดังนี ้

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษาและส่งรายละเอียดไปยังคณะฯ 
2. คณะฯ ท าบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด าเนินการต่อ ดังนี้  
  2.1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ โควตาท้องถิ่น ระบบ
รับตรง และ ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS)  
  2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเวปไชต์ของมหาวิทยาลัย 
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  2.3 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการ
ช าระเงินออนไลน์ 

2.4 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกข้อสอบ
วิชาการคิดวิเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกข้อสอบวิชา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
  2.4 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะฯ และหลักสูตร  
 3. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ส่งรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบฯ 
 4. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน (3 รอบ) 
 5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 
 6. หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา ร่วมหาแนวทางการพัฒนาระบบการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

  
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน) 
หลักสูตรมีการด าเนินการรับสมัครที่ก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา

จ านวน 35 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นส่งรายละเอียดจ านวนการรับ
รวมถึงคุณสมบัตินักศึกษาไปให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ของหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าคู่มือการรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่ม 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
http://web2020.vru.ac.th /DefaultN.aspx และจัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยมี
คณะกรรมการคุมสอบที่แต่งตั้งโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่เนื่องจากในการรับสมัครนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้สมัครน้อยกว่าแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัครและการสัมภาษณ์เท่านั้น หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้นักศึกษา
ทราบ จัดท าบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการช าระเงินออนไลน์ และจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และติดประกาศไว้บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้มาสมัครเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 90.83 จากจ านวนตามแผนการรับที่
หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 พบว่าจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรยัง

ไม่บรรลุเป้าหมาย เชิงปริมาณ (ร้อยละ 90.83) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
ระบบการรับนักศึกษา พบว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยผ่านช่องทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพอ
ต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 และพบว่าจ านวนนักศึกษาที่ เข้าเรียนมี

จ านวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ ทาง
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หลักสูตรและคณะฯจึงจัดโครงการสื่อสารองค์กรและการตลาด กิจกรรมสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ IMC เพ่ิมเติมจากการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ไปแนะน าหลักสูตรกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิง
รุกและให้ข้อมูลของหลักสูตรได้ละเอียดที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเพียง
อย่างเดียว และสามารถตอบค าถามหรือข้อสงสัยของนักเรียนดีกว่า นอกจากนั้นหลักสูตรมีการวางแผนปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการรับนักศึกษาของปีการศึกษา 2562 โดยการเพ่ิมช่องทางการติดต่อหลักสูตรให้
มากขึ้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อหลักสูตรได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์  Facebook ขอความร่วมมือ
นักศึกษาปัจจุบันประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์ ให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลจากการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ โดยด าเนินโครงการสื่อสารองค์กรและการตลาด 

กิจกรรมสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC จะสามารถสรุปผลจ านวนนักศึกษาได้ในรอบปี
การศึกษา 2562  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
                 นักศึกษามีความรู้และสอบผ่านในรายวิชาพ้ืนฐานโดยพิจารณาจากผลการเรียน และสามารถใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
           หลักสูตรฯ ก าหนดหัวข้อการเตรียมความพร้อมและจัดท าคู่มือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งก ากับ 
ดูแล ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนมหาวิทยาลัย 
          คณะมีการด าเนินโครงการและกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสอดแทรกการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน
และสอดแทรกในด้านการปรับตัว การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงด้านภาษาอังกฤษส าหรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รายวิชาที่เลือกมาส าหรับนักศึกษา คัดเลือกมาจากการประเมินจากผลการศึกษาที่ผ่านมาและดู
จากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน  

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
            ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ประชุมวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่
นักศึกษาใหม่ โดยได้มีการทบทวนและพิจารณาประเด็นที่นักศึกษาต้องการให้พัฒนาในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่าน
มา และจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมู่เรียน บุคลากร รุ่นพ่ีและศิษย์เก่า ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงกฏ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น การเข้าเรียน การสอบ การแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติสหกิจศึกษา แนะน า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ การใช้บริการออนไลน์ของนักศึกษา ได้แก่ ระบบตรวจสอบผลการเรียน/จอง
รายวิชา ระบบประเมินการสอนออนไลน์ ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือศึกษาระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา การกู้เงินจาก กยศ. การผ่อนผัน
ทหาร ทุนการศึกษา การเบิกค่ารักษาพยาบาลและแนะน าช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประธานหลักสูตร 
อาจารย์ประจาหลักสูตร และบุคลากร ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ รุ่นพ่ีและศิษย์เก่าให้ความรู้เกี่ยวกับ
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เทคนิคในการเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ การปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีรุ่นพ่ีคอยแนะน าภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์  
 ส าหรับการปรับพ้ืนฐานในวิชาที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีการปรับพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิชากายวิภาคศาสตร์ที่เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก นอกจากนั้นได้ปรับพ้ืนฐานในวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือความพร้อมในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษท่ีจัดการเรียนการสอนโดยศูนย์ภาษา             

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2561 จากผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศ พบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

แต่มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นนักศึกษาบางคนมีข้อสงสัยในบางหัวข้อ เช่น ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 
กยศ. และการใช้ระบบ e-Student loan เป็นต้น 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
           หลักสูตรจะเพ่ิมเติมข้อมูลและช่องทางในการให้ข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. และการใช้
ระบบ e-Student loan โดยเน้นการให้ข้อมูลผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน           

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลจากการทบทวนและปรับปรุงกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ประจ าปี

การศึกษา 2560 ในเรื่องการปรับปรุงกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากข้ึน และปรับปรุงการจัดท า
คู่มือนักศึกษา เพ่ิมรายละเอียดการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง ข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แนะน า
โครงการหรือชมรมที่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการท างานด้าน
สาธารณสุขเมื่อจบการศึกษา  

โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่า นักศึกษาให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาบางคนมีข้อสงสัยในบางหัวข้อ เช่น 
ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. และการใช้ระบบ e-Student loan เป็นต้น 

ส าหรับผลจากการปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. และการใช้
ระบบ e-Student loan โดยเน้นการให้ข้อมูลผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  จะสามารถสรุปผลการ
ด าเนินการได้ในรอบปีการศึกษา 2562  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1-1 แผนการรับนักศึกษา 
3.1-2 รายงานการประชุมหลักสูตร 
3.1-3 เกณฑ์การรับนักศึกษา 
3.1-4 ค าสั่งอาจารย์สอบสัมภาษณ์ 
3.1-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-6 โครงการ Smart English 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ประจ าหมู่เรียน ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

 
 

แนวทางปฏบิัติที่ดี 
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หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
หลักในการติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษานักศึกษาทั้งในด้านการเรียน สุขภาพ ครอบครัว สังคม การพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1) หลักสูตรเสนอตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะ คณะเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

2) หลักสูตรร่วมกับคณะ เตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ทุกท่านต้องผ่านการ
อบรมอาจารย์ใหม่โดยที่ในหัวข้อของการอบรมนั้นมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาในบริบทต่าง ๆ และอาจารย์สามารถโหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาได้จากเว็บไซต์ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

3) อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศและก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียนเรียน และอ่ืน ๆ 
5) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลและแก้ไขปัญหา 
6) เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนของตนเอง

ผ่านระบบสารสนเทศ หรือ CMS ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าเอาผลที่ได้ไปด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนไปยังคณะ คณะเสนอต่อไปยังส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่โดยการนัดหมายการเข้าพบนักศึกษาในวันพุธบ่าย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพ่ือติดตาม
ผลการเรียน หรือติดตามปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องเข้าพบนักศึกษาใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะ น าแผนการเรียน ข้อก าหนดและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย อาจารย์
ที่ปรึกษาสร้างช่องทางส าหรับติดต่อนักศึกษาทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ และผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก  (Line กลุ่ม) 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีอ่ืน 
ๆ มีการติดตามข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า โดย
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพิจารณาการลงทะเบียนเรียน รวมถึงการเพิ่ม-ถอนรายวิชาในการลงทะเบียน
ของนักศึกษา และน ามาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร   
 อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 61 เข้าพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 
สถานที่ ห้อง สสร.1002 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในช่องทางได้แก่ โทรศัพท์ การ
ตั้งกลุ่มไลน์ห้อง การตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการ
ทบทวน) 

หลักสูตรประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่
เรียนจากระบบจัดการชั้นเรียน (Classroom Management System ) ไม่ต่ ากว่า 3.51 

ผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 
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 อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาบางหมูเ่รียนที่ต้องการค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการลงทะเบียนเรียน และรายละเอียดการท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านอาจจะ
ยังไม่มีข้อมูลในบางเรื่องชัดเจนโดยเฉพาะปัญหาที่เก่ียวกับระบบการลงทะเบียน online   

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา การประเมินตนเองของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา น าข้อเสนอแนะและข้อที่ควรปรับปรุงมาร่วมกัน
วางแผนด าเนินการปรับปรุง ส าหรับการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียน online หลักสูตรได้วางแผน
จัดเตรียมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน รวมถึงช่องทางการขอค าปรึกษาระบบการลงทะเบียนให้อาจารย์
ที่ปรึกษาหมู่เรียน ได้สอบถามการแก้ไขปัญหา 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึน้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลที่เกิดจากการปรับปรุงในปีการศึกษาก่อนหน้า (ปีการศึกษา 2560) ซึ่งหลักสูตรจัด ให้มีการสอน

เพ่ิมเติมในรายวิชาชีวสถิติ พบว่านักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายวิชาชีวสถิติ  หลังเข้าร่วมการสอนเพ่ิมส่งผลให้
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ และมีจ านวนนักศึกษามีจ านวนการติด F น้อยลง 

ผลส าหรับผลจากการปรับปรุงเรื่องการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียน online ของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 พบว่าหลังจากได้จัดเตรียมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน รวมถึงช่องทางการขอ
ค าปรึกษาระบบการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ท าให้ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เกิดปัญหาในการ
ลงทะเบียน online น้อยลงกว่าภาคการศึกษาท่ี 1/2561 

และผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน พบว่าในปีการศึกษา 2561 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน อยู่ในระดับดี 
  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้มุ่ งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาและบัณฑิตมี
คุณลักษณะดังนี้ 

1. ปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาทัง้หมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
1. หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวางแผนกิจกรรมที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาจบมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะที่ดีในการด าเนินชีวิต แล้วน ามาก าหนดเป็น
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา รวมทั้งคณะมีระบบการเลือกตั้งองค์การ
นักศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดตั้งคณะท างานหลักของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  นักศึกษา
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านองค์การนักศึกษา และ
ตัวแทนจากองค์การนักศึกษาเข้าร่วมประชุมร่วมกับหลักสูตรเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินงานจัดท าโครงการ ใน
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรให้นักศึกษาเป็นแกนหลักในการด าเนินโครงการตั้งแต่การวางแผน การเขียนโครงการ 
การด าเนินโครงการ และการสรุปผลการด าเนินโครงการ น าผลที่ได้จากการจัดโครงการรวมถึงการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

2. อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกับองค์การนักศึกษาเพ่ือร่วมก าหนดการจัดท าโครงการใน
ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกัน และอาจารย์ได้น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากองค์การนักศึกษาเข้าร่วมใน
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือวางแผนจัดท าโครงการให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตรงตามความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของ
นักศึกษา โดยที่มีโครงการทั้งในด้านของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพของบัณฑิต และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของ
ชาติ ดังนี้ 
โครงการที่สอดคล้องกับกรอบ TQF 

โครงการ 
สอดคล้องกับกรอบ TQF 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. การจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสัมมนาแผนกิจการ

นักศึกษา  
     

2. การศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนและการใช้โปรแกรม JHCIS หรือ HOSxP      
3. การสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักศึกษา 
     

4. การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561      
5. การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์      
6. การเสริมทักษะทางวิชาการศึกษาดูงานวิชาพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม      
7. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา      
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 
     

9. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์      

10. การเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน      
11. การอบรมพัฒนาจรยิธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปี

การศึกษา 2560 
     

12. การแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ 15 “เจ้าฟ้าเกมส์”      
13. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561      
14. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5      
15. การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์      
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการท าลูกประคบสมุนไพร       
17. การอบรมสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing      
18. การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข      
19. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้

งานและทักษะการท างานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน  
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โครงการ 
สอดคล้องกับกรอบ TQF 

(1) (2) (3) (4) (5) 
20. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์      
21. ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561      
22. การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 
     

23. การท าบญุปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2562      
24. การสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 
     

25. วันทาคณาจารย์      
26. การจัดกิจกรรมท านุ บ ารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวาย

เทียนเข้าพรรษา 
     

27. ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย      
28. การท านุบ ารุง เผยแพร่สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลวันลอย

กระทง 
     

29. การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์      
30. การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตอบสนองการเป็นคณะสีเขียว (Green 

Faculty) 
     

หมายเหตุ 
ความสอดคล้องกับกรอบ TQF ได้แก่ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โครงการ 

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 

ทักษะชีวิต 
และอาชีพ 

ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ทักษะด้าน
สาระสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. การจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสัมมนาแผน

กิจการนักศึกษา  
      

2. การศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนและการใช้โปรแกรม JHCIS หรือ 
HOSxP 

      

3. การสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษา 

      

4. การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์        
5. การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์       
6. การเสริมทักษะทางวิชาการศึกษาดูงานวิชาพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม       
7. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา       
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวัง       
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โครงการ 

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 

ทักษะชีวิต 
และอาชีพ 

ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ทักษะด้าน
สาระสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

9. การประกวดนวัตกรรมสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์       
10. การเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน       
11. การอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์        
12. การแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ 15 “เจ้าฟ้าเกมส์”       
13. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2561 
      

14. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5       
15. การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์       
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการท าลูกประคบสมุนไพร        
17. การอบรมสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing       
18. การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข       
19. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการ

เรียนรู้งานและทักษะการท างานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน  
      

20. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์       
21. ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561       
22. การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 
      

23. การท าบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์        
24. การสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 
      

25. วันทาคณาจารย์       
26. การจัดกิจกรรมท านุ บ ารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ถวายเทียนเข้าพรรษา 
      

27. ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย       
28. การท านุบ ารุง เผยแพร่สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลวัน

ลอยกระทง 
      

29. การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

      

30. การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตอบสนองการเป็นคณะสีเขียว 
(Green Faculty) 

      

หมายเหตุ 
ความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 
- ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) ได้แก ่

(1) ทักษะชีวิต (Life skill) 
(2) ทักษะวิชาชีพ (Career skill) 
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- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม – 4Cs (Learning and Innovation skills) ได้แก ่
(3) ความรู้เฉพาะทาง (Specific literacy) 
(4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) 

- ทักษะด้านสาระสนเทศ (Information, Media and Technology skills) ได้แก ่
(5) ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT literacy) 
(6) การผลิตสื่อและรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) 

 
ในการจัดท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ นั้น ภายหลังจากการด าเนินกิจกรรม

จะต้องมีการน าผลประเมินที่ได้จากการท าโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาสรุปผลในการด าเนินการ 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) มีโครงการที่ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 27  โครงการ จาก 30 
กิจกรรม โดย 27 กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

การจากการด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 พบว่า  
1. มปีริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 

ด้าน และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินกิจกรรมส าเร็จจ านวนร้อยละ 100 จากโครงการ 27 กิจกรรมที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)  

 จากการประเมินกระบวนการของการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษายังไม่ได้มีส่วน
ร่วมกับการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร เนื่องจาก ในบางกิจกรรมยังไม่มีแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมด้านจิตอาสาของคณะและมหาวิทยาลัย ท าให้ยากต่อการระบุว่ากิจกรรมนั้นว่า
สอดคล้องกับตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในข้อใดบ้าง 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในว่า ควรน าผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจ าแนกรายกลุ่มทักษะเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปพัฒนา ดังนั้นในปีการศึกษา 
2561 ทางหลักสูตรจึงได้จ าแนกกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยจ าแนกเป็น 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills), ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม – 4Cs (Learning and Innovation skills) และทักษะด้านสาระสนเทศ (Information, Media and 
Technology skills) 

ในปีการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยาลัยได้ออกแบบการบันทึกการท ากิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบของ 
“ทรานสคลิปกิจกรรม (Activity Transcripts)” โดยคณะและหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมต่างๆ
ที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งการก าหนดกิจกรรมดังกล่าว ทางหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงกิจกรรมด้านจิตอาสาตามพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
จากปีการศึกษา 2560 ภายหลังจากการด าเนินการจัดโครงการต่างๆ แล้วหลักสูตรมีการน าผลที่ได้จาก

การด าเนินโครงการมาสรุปผลด าเนินงานและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีความต้องการให้คณะจัดอบรมการสร้าง Facebook Brand & Digital 
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Marketing เนื่องจากนักศึกษาปัจจุบันมีความต้องการประกอบการค้าออนไลน์เป็นรายได้เสริม ดังนั้นในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรร่วมกับคณะจึงได้มีการจัดอบรมการสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing 
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1 ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติทุกช้ันปี 
3.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี 
3.2-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
3.2-5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
3.2-6 สรุปแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา/สรุปแบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา/สรปุ

แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-7 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/รายงานการประชุมผูร้ับผดิชอบหลักสตูรวาระเรื่อง การปรับปรุง/

พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
3.2-8 โครงการจดัตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสมัมนาแผนกิจการนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 
3.2-9 รายงานการสรุปผลตัวช้ีวัดโครงการจาก VRU Project Monitoring System 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
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 านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละชัน้ปี  จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ป ี
 

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศกึษา
ครบตามแผนการ

เรียน 

56 57 58 59 60 61 

2556 234 214 199 195 54 1 0 39 60.68 
2557 154  133 127 126 2 1 28 81.82 
2558 146   131 123 124 124 22 84.93 
2559 111    94 88 89 22 82.88 
2560 162     136 137 25 97.53 
2561 109      108 1 93.58 
รวม 916 214 332 453 397 351 459 137 - 

หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

 อัตราการคงอยู ่  (1)
(3)-(1)

x 100 

 
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีผู้ส าเร็จการศึกษา แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน)  
อัตราการส าเร็จการศึกษา

(ร้อยละ) 
2556 (234 คน) 140 (จบการศึกษา ปี 2559) 59.83 
2557 (154 คน) 126 (จบการศึกษา ปี 2560) 81.82 
2558 (146 คน) 121 (จบการศึกษา ปี 2561) 82.88 
2559 (111 คน) - - 
2560 (162 คน) - - 
2561 (102 คน) - - 

หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

 อัตราการส าเร็จการศึกษา     (1)
(2)

x 100  

- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2556 4.11 0.84 
2557 4.08 1.02 
2558 4.30 0.96 
2559 4.45 0.86 
2560 4.26 0.70 
2561 4.20 0.72 
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หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือ

จ านวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาไม่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ อย่างไรก็ตามทาง
หลักสูตรได้มีแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนจากนักศึกษา 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของสาขาวิชา ทั้งทางเฟสบุค 
เว็บไซต์ และกลุ่มไลน์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้อีกด้วย รวมทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรเป็นเพ่ือนทางเฟสบุคหรือทางไลน์กับนักศึกษา หากพบว่านักศึกษามีการ
โพสข้อความต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่สบายใจ ปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว จะให้อาจารย์เข้าพูดไปคุยและ
ท าความเข้าใจกับนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้ ถึงแม้นักศึกษา
ไม่มีข้อร้องเรียน และสิ่งที่นักศึกษาโพส ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการเรียน  
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ระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 แบบบันทึกจ านวนนักศึกษา จาก สสว. 
3.3-2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
 

หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

4143307 การตรวจ ประเมิน และ
บ าบัดโรคทางสาธารณสุข 

8 32 30 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 89 

4143312 เภสัชวิทยาทาง
สาธารณสุข 

9 16 18 14 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 89 

4143615 เทคนิคและทักษะทางสุข
ศึกษา 

19 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 33 

4143616 หลักและการฝึกอบรม
และการประชุม 

5 7 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 33 

4143801 
 

การเตรียมสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

17 73 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
123 122 

4144108 สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาล  

7 8 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 33 

4144110 สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน 

14 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 33 

4144501 การวางแผนและ
ประเมินผลโครงการสุข
ศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

25 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 33 

4144606 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 50 20 13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 
4144902 การสัมมนาทาง

สาธารณสุข 
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

89 89 

4144903 การวิจยัทางสาธารณสุข
ชุมชน 

86 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
89 89 

4144904 การวิจยัทางสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ 

27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 33 

SPH209 การวางแผนและการ
ประเมินโครงการสุขภาพ
ในชุมชน 

47 13 10 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 77 

SPH302 การบริหารงาน
สาธารณสุข 

43 24 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 77 

SPH303 อนามัยชุมชน 23 30 18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 
SPH306 การสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ทาง
สาธารณสุข 

29 26 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 77 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

SPH311 หลักการควบคุมโรค 8 14 26 15 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 
SPH315 ระบบสารสนเทศและการ

จัดการทางสาธารณสุข 
59 11 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 77 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลย
อลงกรณ์ 

58 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 77 

VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่งาน  

               *ยังไม่มี
รายงาน
เกรด 

 

SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิต
สาธารณสุข 

13 10 16 24 33 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
108 108 

SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 5 12 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา 
16 7 18 26 12 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 108 

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 11 20 29 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 
SPH207 กฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข 

27 31 26 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
108 108 

SPH208 พื้นฐานอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั 

5 18 23 26 29 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
107 107 

VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการเรียน 

7 10 17 24 19 15 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
98 98 

VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการ
ด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคม
โลก 

71 29 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

108 108 

SBT104 ชีววิทยา 1  7 12 12 24 14 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 78 78 
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  39 21 17 8 4 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 100 100 
SCH102 เคมีทั่วไป 3 3 4 5 9 17 38 14 7 0 0 0 0 0 0 100 100 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 13 6 37 23 10 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 98 98 
SMS103 หลักสถิต ิ 11 4 3 11 19 17 25 5 7 0 0 0 0 0 0 102 102 
SPH101 หลักสาธารณสุข 2 7 23 27 24 9 0 6 2 0 0 0 0 0 0 100 100 
VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ 
81 35 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 

SPH307 วิทยาการระบาด 7 10 14 16 13 7 9 1 1 0 0 0 0 0 0 78 78 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 4 2 4 5 7 14 32 9 1 0 0 0 0 0 0 78 78 
SPH312 การตรวจประเมิน และ

บ าบัดโรคเบื้องต้น 
18 39 14 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 

SPH313 อนามัยครอบครัว 34 18 20 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 78 78 
SPH336 การให้ค าปรึกษาทาง

สุขภาพ 
23 43 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 

SPH342 หลักประกันและระบบ
สุขภาพนานาชาต ิ

2 3 12 20 31 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 77 77 

SPH343 การจัดการสาธารณสุขใน 0 11 52 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 77 77 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ชุมชน 
SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน 39 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาล

และการบรรเทาสาธารณ
ภัย 

28 34 31 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 

SPH206 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากรทางสาธารณสุข 

4 1 20 11 21 15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

24 22 22 19 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 

SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ 

34 34 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 

SPH314 การดูแลสุขภาพที่บา้น 52 16 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 
SPH320 พฤติกรรมศาสตร์ทาง

สาธารณสุข 
5 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SPH405 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 10 21 38 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 
18 18 31 17 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 

VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต 79 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113 
SBT106 ชีววิทยา2 11 11 14 13 14 14 9 0 3 0 0 0 0 0 0 89 89 
SBT107 ปฏบัติการชีววิทยา2 13 11 24 21 12 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 88 88 
SCH222 เคมีอินทรีย์ 0 1 6 28 25 8 10 8 5 0 0 0 0 0 0 91 91 
SCH258 ชีวเคมี 11 9 11 10 7 10 28 0 4 0 0 0 0 0 0 90 90 
SPH103 พื้นฐานอนามยั

สิ่งแวดล้อม 
1 15 15 23 21 11 1 0 4 0 0 0 0 0 0 91 91 

SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 6 15 23 18 20 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 88 88 
หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
รหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

4144903 การวิจัย
ทาง
สาธารณสุข
ชุมชน 

1/2561 มี นั ก ศึ ก ษ า ได้  A 
จ า น ว น  86 ค น 
จากท้ังหมด 89 คน  

ตรวจสอบผลการ
เรียนจากระบบ 
CMS สอบถาม
อาจารยผ์ู้สอน
และนักศึกษา 

ไม่มีการจัดสอบวัด
ความรู้รายบุคคลใน
กลางภาคและปลาย
ภาค แต่มีการสอบ
น าเสนอโครง
ร่างกายวิจัยและ
สอบป้องกันการวิจัย
เล่มสมบรูณ์ และมี
กรรมการสอบ 3 คน 
ในการให้คะแนน
การน าเสนอ ใน
รายวิชาจึงน า
คะแนนในส่วนนี้มา
เป็นคะแนนการสอบ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
เพื่อช้ีแจงผลการ
เรียน โดย
เสนอแนะให้เพิม่
การสอบวัด
ความรู้
รายบุคคล และ
การประเมินโดย
เพื่อนประเมิน
เพื่อน 
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รหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

กลางภาคและปลาย
ภาค  

4144904 การวิจัย
ทางสุข
ศึกษาและ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

1/2561 มี นั ก ศึ ก ษ า ได้  A 
จ า น ว น  27 ค น 
จากท้ังหมด 33 คน 

ตรวจสอบผลการ
เรียนจากระบบ 
CMS สอบถาม
อาจารยผ์ู้สอน
และนักศึกษา 

ไม่มีการจัดสอบวัด
ความรู้รายบุคคลใน
กลางภาคและปลาย
ภาค แต่มีการสอบ
น าเสนอโครงร่างกาย
วิจัยและสอบป้องกัน
การวิจัยเล่มสมบูรณ์ 
และมีกรรมการสอบ 
3 คน ในการให้
คะแนนการน าเสนอ 
ในรายวิชาจึงน า
คะแนนในส่วนน้ีมา
เป็นคะแนนการสอบ
กลางภาคและปลาย
ภาค 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
เพื่อช้ีแจงผลการ
เรียน โดย
เสนอแนะให้เพิม่
การสอบวัด
ความรู้
รายบุคคล และ
การประเมินโดย
เพื่อนประเมิน
เพื่อน 

4144902 การสัมมนา
ทาง
สาธารณสุข 

1/2561 นักศึกษาทุกคนได้
เกรด A ทั้งหมด  

ตรวจสอบผลการ
เรียนจากระบบ 
CMS สอบถาม
อาจารยผ์ู้สอน
และนักศึกษา 

ส่วนใหญ่ในรายวิชา
นี้จะให้นักศึกษาได้
ปฏิบัติการสัมมนา
ง า น วิ จั ย ใ น ทุ ก
สั ป ด าห์  จึ งท า ให้
นักศึกษามีพื้นฐาน
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ท า
ข้อสอบวัดความรู้ได้ 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
เรื่องการปรับ
สัดส่วนคะแนน
งานและการ
สอบ รวมถึงการ
ส่งงาน 

SPH310 ชีวสถิติทาง
สาธารณสุข 

2/2561 นักศึกษามีผลการ
เรียน F จ านวน 9 
คน 

ตรวจสอบผลการ
เรียนจากระบบ 
CMS และ
สอบถามอาจารย์
ผู้สอน 

นักศึกษาสอบไม่ผ่าน
ทั้ งกลางภ าคและ
ป ล า ย ภ าค  ทั้ งนี้
อาจารย์ ผู้ สอนได้ มี
ทบทวนบทเรียนก่อน
สอบและจัดสอบแก้
ให้กับนักศึกษาแล้ว 
นั กศึ กษ าก้ ยั งท า
คะแนนน้อย อีกทั้ ง
รายวิชานี้มี เนื้อหาที่
ค่อนข้างยากและเป็น
การค านวณเชงตัวเลข 
จึงท าให้นักศึกษาที่
ทั กษะทางด้ านการ
ค านวณต่ ามีผลการ
เรียนไม่ผ่าน 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
เพื่อช้ีแจงผลการ
เรียน โดย
เสนอแนะให้
อาจารยผ์ู้สอนได้
มีการสอบย่อย
ในแต่ละบท เพื่อ
แบ่งเนื้อหาใน
การสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคให้น้อยลง 
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3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

ไม่มี - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

ไม่มี - - 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

4143307 การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคทางสาธารณสุข 1/2561 4.50 
4143312 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 1/2561 4.30 
4143615 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 1/2561 4.59 
4143616 หลักและการฝึกอบรมและการประชุม 1/2561 4.27 
4143801 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 1/2561 4.34 
4144108 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล  1/2561 3.85 
4144110 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 1/2561 4.58 
4144501 การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการ

สง่เสริมสุขภาพ 
1/2561 4.19 

4144606 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 1/2561 4.58 
4144902 การสัมมนาทางสาธารณสุข 1/2561 4.50 
4144903 การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 1/2561 4.43 
4144904 การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 1/2561 4.45 
SPH209 การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน 1/2561 4.24 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 1/2561 4.10 
SPH303 อนามัยชุมชน 1/2561 4.35 
SPH306 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข 1/2561 4.21 
SPH311 หลักการควบคมุโรค 1/2561 4.54 
SPH315 ระบบสารสนเทศและการจดัการทางสาธารณสุข 1/2561 4.00 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสติสาธารณสุข 1/2561 4.52 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 1/2561 4.10 
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 1/2561 4.61 
SPH204 โภชนศาสตรส์าธารณสุข 1/2561 4.66 
SPH207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 1/2561 4.12 
SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1/2561 4.40 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
SPH101 หลักสาธารณสุข 1/2561 4.59 
4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2/2561 4.45 
SPH307 วิทยาการระบาด 2/2561 4.20 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 2/2561 4.10 
SPH312 การตรวจประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น 2/2561 4.35 
SPH313 อนามัยครอบครัว 2/2561 4.50 
SPH336 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2/2561 4.10 
SPH342 หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ 2/2561 4.20 
SPH343 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 2/2561 3.90 
SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน 2/2561 4.10 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย 2/2561 4.20 
SPH206 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข 2/2561 4.15 
SPH210 โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 2/2561 4.51 
SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 2/2561 4.30 
SPH314 การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 2/2561 4.22 
SPH320 พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข 2/2561 4.15 
SPH405 จิตวิทยาทางสาธารณสุข 2/2561 4.16 
SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2/2561 4.36 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

แต่ละรายวิชาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในรายวิชา โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ และสอดแทรกเรื่อง
ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตั วที่ เหมาะสม  โดยยก
กรณีศึกษาให้นักศึกษาได้เห็นถึงผลกระทบ
จากการท าผิดคุณธรรม รวมถึงให้มีการแสดง
ความเห็นกลุ่มย่อย  

ก าหนดคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละช้ันปี 
ให้เป็นแนวทางเดียว มีการเพิ่มสื่อข้อมูล
ที่ท าให้เห็นถึงการได้รับผลกระทบจาก
การขาดจริยธรรมในวิชาชีพ 

ความรู้ 
 

ควรเพิ่มการใช้การสอนหลายรูปแบบ ใน
ภาพรวมสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ สร้าง
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และควรมีการ
ทดสอบความรู้เป็นระยะ 

เชิญวิทยากรภายนอก มาอบรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในยุค 4.0 โดยจัดให้มี
กิจกรรมให้มีการทดสอบความรูเ้ป็นระยะ
ผ่านช่องทางโปรแกรมเทคโนโลยี เช่น 
โปรแกรม kahoot  

ทักษะทางปัญญา 
 

ควรมี ก ารให้ นั กศึ กษ ามี กิ จก รรม ให้ คิ ด 
วิเคราะห์ และวางแผนน าไปสู่การแก้ปัญหา 

เตรียมกรณีศึกษา สถานการณ์สมมติ 
งานวิจัย ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์มาก
ขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุล
และความรับผิดชอบ 
 

การเพิ่มทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่ม
ได้ผลไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาทางคนไม่ได้
แสดงบทบาทของตัวเองอย่างแท้จริง สมาชิก
บางคนมักไม่มาร่วมกิจกรรม 

ก าหนดระเบียบการท างานร่วมกันใน
กิจกรรมกลุ่ม และให้มีการหมุนเวียน
หน้าท่ีในการท างาน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข นั ก ศึ ก ษ ามี ทั ก ษ ะ ใน ก าร ใช้ เท ค โน โล ยี เตรียมแผนฝึกการสืบค้นข้อมูลจาก
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ 5 คน   
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 5 คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดให้มีการ

สัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรม 

ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม ่ทางหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงภาระกิจของหลักสูตร 
และบทบาทหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรเรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม รวมถึงให้อาจารย์มีพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยให้ค าปรึกษาในเรื่องการ
บริหารหลักสูตร  

8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   
ไม่มี 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
อบรมโครงการ “แนวทางการ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
ส าหรับนักสาธารณสุข” 

1 - ได้เข้าใจว่าการที่จะมีความรอบรู้สุขภาพหรือความฉลาด
ทางสุขภาพ ต้องประกอบไปด้วย 6 ประการ ได้แก่ การ
เข้าถึง การมีความรู้ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การลงมือ
ปฏิบัติ และการรู้เท่าทันสื่อ  

เข้าร่วมการประชุมระดบั
นานาชาติครั้งที ่18 ในหัวข้อ 
“Global and Urban Health 
Issues in 5.0 Era” 

1 - ได้ทราบการเป็นผู้น าทางด้านสขุภาพในยุคที่มีความทา้
ทายของสุขภาพในสังคมเมืองและทั่วโลก บทบาทของนัก
สาธารณสุขที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโรคอ้วน และการมี
คุณภาพการนอนหลบัที่ดี  

อบรมหลักสูตรท าเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างไรให้ทันก่อน
เกณฑ์ใหม ่

7 - ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการเอกสารประกอบการสอน
ก่อนเกณฑ์ใหม่ และเป็นแรงกระตุ้นให้สร้างผลงานการท า
เอกสารประกอบการสอนก่อนเกณฑ์ใหม่  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
ระบบ CHE QA Online 

13 2 ได้รู้วิธีการใช้งานระบบ CHE QA Online ในการอัพโหลด
หลักฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหนา้ที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสตูรให้น ามานับรวมในข้อนี้ด้วย 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สารสนเทศได้ดี แต่การสืบค้นข้อมูลและอ้างองิ
ยังไม่เหมาะสม และนักศึกษามีจุดอ่อนในเรื่อง
การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ 

ฐานข้อมูลและการอ้างอิงให้ถูกต้อง และ
เน้นให้ฝึกน าเสนอหน้าช้ันเรียน มากขึ้น 
สร้างบรรยากาศการน าเสนอที่เหมาะสม 
ไม่กดดัน เน้นการค้นคว้าต ารา วารสาร
ภาษาอังกฤษ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
การออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตนั้น มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ 

สมรรถนะทางวิชาการในศาสตร์สุขภาพ รวมไปถึงผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยและตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงกรอบมาตรฐานคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต  
และในส่วนของการออกแบบสาระรายวิชา มีเป้าหมาย คือ ออกแบบสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับ ความทันสมัย 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 รวมไปถึงให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดประชุมวางแผนออกแบบหลักสูตร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินการออกแบบหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (เอกสารแนบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2233/2557) โดยที่ 
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2.1 การออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  

2.2 การออกแบบสาระรายวิชา คณะกรรมการค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งค าอธิบาย
รายวิชาที่ออกแบบนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต เนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วน
ในสิ่งที่ควรเรียนและทันสมัย พร้อมกับจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ในอนาคต   

 3. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์
หลักสูตร จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณ
ทัสน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข และดร.อารี บุตรสอน (เอกสารแนบรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) 

4. คณะกรรมการด าเนินงานออกแบบหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์มาแก้ไข/ปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือเสนอพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะแล้วน าเสนอหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการ
วิชาการคณะไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

5. ด าเนินการตามระบบกลไกของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยที่ 

5.1 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบในการ
น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 (เอกสารแนบ 
มคอ.2) 

5.2 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (เอกสารแนบ มคอ.2) 

6.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนเพ่ือขอรับรองหลักสูตรและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม พ.ศ.2559  

7. หลังจาก สกอ. ให้ความเห็นชอบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานออกแบบหลักสูตรในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 และคณะกรรมการด าเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้ง
ผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงานของการออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา 2560
รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (กิจกรรมสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักศึกษา) รายงานการฝึกสหกิจศึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงสหกิจศึกษา โดยมีข้อสรุป
จากการประเมินดังนี ้

- ควรมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระของ
รายวิชา 
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- ควรน ารายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา เป็นข้อมูลในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชา  

- ควรน าข้อมูลรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลส าหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา และพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรหลักสูตร ได้ปรับปรุงระบบกลไกการออกแบบ

หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร โดยเพ่ิมเติมแหล่งข้อมูล ได้แก่ การใช้ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดท าพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ปรับปรุงกลไกระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาใน

หลักสูตร โดยเพ่ิมเติมแหล่งข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี ซ่ึงในสิ้นปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ข้อมูล
ส าหรับใช้ในการจัดเตรียมเอกสารปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรจะแล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เพ่ือปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

สาธารณสุขของประเทศ รวมไปเพ่ือปรับปรุงให้สาระรายวิชาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้
แนวโน้มโครงสร้างประชากรในอนาคตเปลี่ยนไปด้วยส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของประเทศท าให้การจัดบริการสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ และที่ส าคัญได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ดังนั้น 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ ซึ่งได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้มีสาระ
รายวิชาและเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรออกแบบสาระรายวิชา วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน  
2. หลักสูตรตรวจสอบสาระรายวิชา ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping 
3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 
4. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5)/ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
5. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระรายวิชา 
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6. หลักสูตรกรณีปรับปรุงเล็กน้อย คณะกรรมการหลักสูตรจัดท า สมอ. 08 
7. หลักสูตรเสนอ สมอ.08 ให้กับคณะกรรมการวชิาการของคณะ น าเสนอคณะอนุกรรมการสภาวชิาการ 
8. หลักสูตรน าเสนอสภาวิชาการ 
9. หลักสูตรน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการดังนี้ 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จะ

ครบรอบระยะเวลาด าเนินการหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา  2562 คณะกรรมการหลักสูตร จึงด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดท า กนผ.04 เสนอขออนุมัติกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 
โดยก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562  

2. ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงเล็กน้อย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 
ครั้ง และจัดท า สมอ.08 และได้รับอนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัย (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 (วันที่ 6 
ต.ค. 2561) และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี ดังนี้  
- ในการประเมินประเมินกระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยปรับปรุงรายวิชาที่ซ้ าซ้อน

กัน โดยพิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมตาม ร่าง มคอ.1 ของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นอกจากนี้ ข้อมูล
ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และจากผู้ใช้บัณฑิตจะถูกน ามาพิจารณาในการปรับปรุง
หลักสูตร ได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการตรวจประเมินและบ าบัดโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาล ซึ่ง
นักศึกษายังขาดทักษะดังกล่าวอยู่พอสมควร 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้เตรียมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่ง

อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย และพิจารณารายวิชาให้สอดคล้องกับร่าง มคอ.1 ของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ
มีแผนจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตร โดยก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 
- ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ครั้ง และจัดท า สมอ.

08 ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามคุณสมบัติและจ านวน สอดคล้องกับข้อก าหนดของ สกอ. 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
5.1-2 สมอ.08 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
5.1-3 มคอ. 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-4 มคอ. 5 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2560 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ระดับ 4 ระดับ 4.00 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. มีผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาของหลักสูตร  
2. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการวางระบบผู้สอน 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตามเล่ม (มคอ.2) ที่รับการรับรองจาก 
สกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ. 2) ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดข้อมูลในระบบ 
CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะด าเนินการจัดผู้สอนและจัด
ตารางสอน 

4. จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพ่ือพิจารณา 
7. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้ส านักส่งเสริม

วิชาการพิจารณา 
8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผู้สอน เวลาการ

สอน เวลาการสอบ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 
9. ผู้สอนจัดท า (มคอ.3) และ (มคอ.4) 

 
กระบวนการเรียนการสอน 

1. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) 

2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 

3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน ( มคอ.3) และ (มคอ.4) 
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่าง

เรียน การท างาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
ท างาน  

5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ 
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

7. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา 
8. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ  การวิจัย และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงาน

ภาคสนาม (มคอ.6) 
10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงาน

ภาคสนาม (มคอ.4) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 
 
 กระบวนการวางระบบผู้สอน 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะ คณะส่งให้หลักสูตรทบทวนแผนการ
เรียน โดยมีรายละเอียดรายแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ตามเอกสารแนบ (แผนการเรียนภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561) 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งรายชื่อรายวิชาให้คณะด าเนินการจัดผู้สอนตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด (เอกสารแบบฟอร์มการจัดผู้สอน) 
3. คณะส่งรายชื่อวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนโดยหลักสูตรมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจากความรู้ ความช านาญในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน โดยบางรายวิชามีความจ าเป็นต้องเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ โดยในปี
การศึกษา 2561 มีการจัดการสอนของอาจารย์ประจ าดังนี้ 
  ชื่อ-นามสกุล ผู้สอน รายวิชาที่สอน  คุณวุฒ ิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

1 อ.รัตนาภรณ ์อาษา  หลักสาธารณสุข ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร,์ ชีวสถิต ิ

   ชีวสถิตทิางสาธารณสุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  

   สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์   

2 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี หลักและเทคนคิการฝกึอบรมและการประชมุ ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม, สาธารณสขุ
ศาสตร,์ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย    พื้นฐานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 

   พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

   การจดัการสาธารณสุขในชุมชน   

3 ผศ.อารีย์ สงวนชือ่ สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์ ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร,์ สุขศึกษา 

4 อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน ์ เทคนิคและทักษะทางสขุศึกษา ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยครอบครัว, สาธารณสุข
ศาสตร,์ สุขศึกษา 

   สุขศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพในชมุชน วท.บ. (สุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ) 

   การวจิัยทางสขุศกึษาและการส่งเสริมสขุภาพ   

   การสือ่สารและการประชาสมัพนัธท์างสาธารณสุข   

   อนามัยครอบครัว   

   จิตวิทยาทางสาธารณสุข 
 
 

  

5 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ การจดัการความเสี่ยงของสถานพยาบาล ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวทิยา) เภสัชวทิยา, การปฐมพยาบาล 

   หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสา
ธารณภัย 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  

   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทาง
สาธารณสขุ 

  

6 อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์ กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ
สาธารณสขุ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการบรกิารสขุภาพ) สาธารณสขุศาสตร,์ การจัดการ
บริการสขุภาพ 

   สังคมศาสตรท์างสาธารณสุข สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

   การตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น   
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  ชื่อ-นามสกุล ผู้สอน รายวิชาที่สอน  คุณวุฒ ิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

7 อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ การเตรียมสหกิจศกึษาสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์ ปริญญาเอก ค.ด. (การจดัการศกึษาและการเรียนรู้) สาธารณสขุศาสตร,์ การ
บริหารงานสาธารณสขุ 

   การวจิัยทางสาธารณสขุชุมชน สศ.บ. (บริหารงานสาธารณสขุ) 

   การบริหารงานสาธารณสุข   

   การพัฒนาอนามัยชุมชน   

8 อ.กริช เรอืงไชย การส่งเสรมิสุขภาพ ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร ์

   โภชนศาสตร์สาธารณสุข วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

   การให้ค าปรกึษาทางสขุภาพ   

9 อ.จนัทรรัตน ์จาริก
สกุลชัย 

หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาต ิ ปริญญาโท วท.ม. (วทิยาศาสตร์เครือ่งส าอางค์) วิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางค,์ 
สาธารณสขุศาสตร,์ อาหารและ
โภชนาการ      วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

10 อ.เจียระไน ปฐมโรจนส์กลุ พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม, สาธารณสขุ
ศาสตร,์ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย    วิทยาการระบาด วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

11 อ.ธธธิา เวียงปฏ ิ เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ ปริญญาโท ส.ม. (โภชนศาสตรเ์พื่อสขุภาพ) โภชนศาสตร,์ สาธารณสขุศาสตร ์

   โภชนศาสตร์สาธารณสุข วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

12 อ.ชวภณ พุ่มพงษ์ กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา ปริญญาโท วท.ม.(วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์) วิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์, 
สาธารณสขุศาสตร ์

   การวางแผนและการประเมินโครงการ
สุขภาพในชุมชน 

พทป.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

   พื้นฐานวทิยาศาสตร์เพือ่สขุภาพของผู้สูงอายุ   

   โรคติดตอ่และโรคไม่ตดิต่อ   

13 อ.นัชชา ยันติ หลักการควบคุมโรค ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร,์ วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

   โรคติดตอ่และโรคไม่ตดิต่อ   

   วิทยาการระบาด   

14 อ.เฟือ่งฟ้า  
รัตนาคณหุตานนท ์
  
  

การสมัมนาทางสาธารณสขุ ปริญญาโท ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม, สาธารณสขุ
ศาสตร,์ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  พื้นฐานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)  

 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม   

15 อ.นาตยา ดวงประทุม กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) กายวิภาคศาสตร,์ สาธารณสุข
ศาสตร ์
 
 

   การดแูลสุขภาพที่บ้าน วท.บ. (กายภาพบ าบัด)  

16 อ.อภญิญา อุตระชัย โภชนศาสตร์สาธารณสุข ปริญญาโท ส.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ) สุขศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ, 
สาธารณสขุศาสตร ์

   สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

   พฤติกรรมศาสตรท์างสาธารณสุข   

   การให้ค าปรกึษาทางสขุภาพ   

17 อ.ภัทรา พวงช่อ เภสัชวทิยาทางสาธารณสุข ปริญญาโท วท.ม. (เภสชัเคมแีละผลติภณัฑ์ธรรมชาติ) การแพทย์แผนตะวันออก, 
สาธารณสขุศาสตร ์

   โรคติดตอ่และโรคไม่ตดิต่อ วท.บ. (การแพทย์แผนตะวนัออก) 

   สุขภาพของผู้สูงอายุ   

   การใช้ยาและการช่วยเหลอืตนเองของผู้สูงอายุ   
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18 อ.ศศิธร ตันติเอกรตัน ์ การตรวจ ประเมนิ และบ าบัดโรคทางสาธารณสขุ ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, 
สาธารณสขุศาสตร ์

   หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสา
ธารณภัย 

พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

 
กระบวนการเรียนการสอน 

1. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4) ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนทุกวิชา โดยในปีการศึกษา 2561 มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 
1/2561 จ านวน 25 รายวิชา และในภาค 2/2561 จ านวน 17 รายวิชา   

2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ  

3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน( มคอ.3) และ (มคอ.4) 
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่าง

เรียน การท างาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

4.1 กิจกรรมสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและ
ทักษะการท างานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ณ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.4 กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสุขภาพของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.1 น านักศึกษาศึกษาดูงาน ในกิจกรรมศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนและการใช้โปรแกรม 
JHCIS หรือ HOSxP ณ สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้  

6.1 การก าหนดที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกงานและคัดเลือกสถานที่

ฝึกงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ก าหนดแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษาในพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ก าหนดอาจารย์ผู้นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง และ
ประสานงานทุกด้านเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการฝึกงานในหน่วยงานสาธารณสุข โดยเตรียมความพร้อมดังนี้  

6.1.1) ฝึกทักษะปฏิบัติงานด้านการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและ
การวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
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6.1.2) ฝึกทักษะในด้านเครื่องมือสุขภาพชุมชน  
6.3.3) ฝึกทักษะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นและการท าหัตถการ 
6.4.4) ฝึกทักษะด้านกระบวนการท างานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพและคนในชุมชน  

6.2 การเตรียมนักศึกษา 
6.2.1) จัดปฐมนิเทศรายวิชา เพ่ือชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด การท าความเข้าใจร่วมกับ

นักศึกษาและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรายวิชาดังกล่าว  
6.2.2) ประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนฝึกทักษะ 

6.3 การเตรียมอาจารย์นิเทศ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศ จัดท า
คู่มือการเตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้แก่อาจารย์นิเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมรายวิชา 

6.4 การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงในที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบชี้แจงให้นักศึกษารับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการท างานของนักศึกษาแก่อาจารย์พ่ีเลี้ยงในสถ าน
ประกอบการและนักศึกษาประสานความเข้าใจกับพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองในการดูแลนักศึกษาบอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

6.5 การจัดการความเสี่ยง 
6.5.1) ประสานงานกับพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 
6.5.2 จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาท าหน้าที่ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดการฝึกฯ 
6.5.3) ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัดและดูแล

ตนเองให้มีความปลอดภัยมากท่ีสุด  
7. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ  การวิจัย และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 กิจกรรมสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ,  บูรณาการด้านการวิจัย โดยบูรณา

การกับรายวิชา การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7.2 กิจกรรมสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา,  บูรณาการด้านการวิจัย โดยบูรณาการกับรายวิชา การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ด าเนินการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

8. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงาน
ภาคสนาม (มคอ.6) วิชา  โดยในปีการศึกษา 2561 มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จ านวน 25 
รายวิชา และในภาค 2/2561 จ านวน 17 รายวิชา  

10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงาน
ภาคสนาม (มคอ.6) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ (แนบหลักฐานการยืนยัน 
มคอ.5 มคอ.6) 
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เครื่องมือในการประเมินกระบวนการ 
1. แบบสอบถามความพึงใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา  
2.รายงานสรุปการจัดกิจกรรมสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมสัมมนาการ

น าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 
3. รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการ พบว่า  
1. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561  
 - ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 คะแนน 
 - ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 คะแนน 
 - ปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 คะแนน  
 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-

2561 มีคะแนนลดลง น่าจะเนื่องมาจากในช่วงปีการศึกษา 2560-2561 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาหลายต าแหน่ง เพราะมีอาจารย์ลาศึกษาต่อและลาออกหลายคน จึงต้องเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการปรับตัวส าหรับการเรียนการสอนในบางรายวิชาและเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของนักศึกษา 

 
2. ส าหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน การ

ท างาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน ที่ด าเนินการในปี 
2561 ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษา, กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการ
ท างานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน, กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน และ
กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมทั้งหมด 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้พิจารณาผลการด าเนินการ พบว่า ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยความพึงใจของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ าลง น่าจะเกิดจากสาเหตุทีใ่นช่วงปีการศึกษา 2560-2561 มี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหลายต าแหน่ง เพราะมีอาจารย์ลาศึกษาต่อและลาออกหลาย
คน จึงต้องเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวส าหรับการเรียนการสอนในบางรายวิชาและ
เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของนักศึกษา ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีแผนที่จะปรับปรุงกระบวนการรับ
สมัครอาจารย์ใหม่ โดยเน้นการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขาและมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่
ก าลังขาดแคลนของหลักสูตร ได้แก่ รายวิชาอนามัยชุมชน, วิชาชีวสถิติ และวิชาระบาดวิทยา เป็นต้น 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง ขอลาศึกษาต่อ 2 ท่าน ทางหลักสูตรจึง

ด าเนินการของอัตราอาจารย์ใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงและมีความเชี่ยวชาญในรายวิชา
ที่ขาดแคลนอีก 2 ต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม ในปลายปีการศึกษา 2561 ได้มี อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อกลับเข้ามา
ปฏิบัติงานของหลักสูตรก่อนเวลา ได้แก่ อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ซึ่งมีคุณวุฒิด้านอนามัยชุมชน และมี
ความเชี่ยวชาญด้านชีวสถิติ ประกอบกับหลักสูตรก าลังอยู่ระหว่างคัดเลือกอาจารย์ใหม่ อีก 2 คน ที่มีคุณสมบัติ
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ตรงกับความต้องการของหลักสูตร ดังนั้น คาดว่าในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 1. หลักสูตรก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2  
 2. การส่งมคอ.3 ในทุกรายวิชาเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และก ากับให้
อาจารย์ทุกคนต้องมีการท า (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอน
ตามแผนการเรียนรู้ในรายวิชา โดยปฏิบัติดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดแนวทางตาม 
curriculum mapping ใน มคอ.2 
 2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา โดยยึดตามก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 
ของมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพ่ือให้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 
 4. แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการ
หลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ส าหรับแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง มคอ.
3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนเปิด

สอนภาคการศึกษานั้นๆ ตามก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 -มคอ.7 
ของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการยืนยันการส่ง
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากปีการศึกษา 2560 พบว่าในการ upload file  มคอ.แล้วระบบล่มในช่วงที่ใกล้ถึงเวลาส่งวันสุดท้าย 

แต่ทุกรายวิชายังส่งเอกสาร มคอ. ทันในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 พบว่า มีอาจารย์บางท่านที่เป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่คุ้นชินกับระบบ

การส่งเอกสาร มอค. จึงท าให้ช่วงเวลาในการส่งเอกสารในระบบ CMS กระชั้นชิดมากเกินไป และส่งผลต่อการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของประธานหลักสูตร 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ทางหลักสูตรจึงด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้อาจารย์ส่ง มคอ. ใน

ระบบก่อนถึงก าหนดส่งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
ส าหรับปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้มีการมอบหมายให้อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและก ากับดูแล

อาจารย์ใหม่ในการส่งเอกสาร มคอ. เข้าในระบบ ให้ทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาจัดท าและส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้

ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่มีปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร มคอ. เข้าในระบบ CMS 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.2-2 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
5.2-3 สรุปผลการประเมินผูส้อน ปีการศึกษา 2561 
5.2-4 รายงานการประชุมหลักสูตร 
5.2-5 คู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
5.2-6 งานวิจยั กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
5.2-7 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบรูณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็น
หลัก 3 ประเด็น ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการก ากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานในการประเมินผู้เรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการประเมินผู้เรียน 
นอกจากนี้การวางระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่การพัฒนา
กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกของการประเมินผู้เรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- ทุกรายวิชามีการก าหนดน้ าหนักคะแนนและเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ที่รายวิชาก าหนด 
- เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
- เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่องของการตัดเกรดและการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ 
- เพ่ือก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

ส่งตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและ
เครื่องมือประเมินตามรูปเล่ม มคอ.2 ที่ได้รับการรับรองจากสกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) และมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  
 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เพ่ือให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาน าเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผลที่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดย
เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา , กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
(คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ (Curriculum mapping) ของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่า 1 
คนและสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้อาจารย์ที่สอนร่วมกันพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3) กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยถ้าหากวิธีการ เครื่องมือหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาใดไม่
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ให้ผู้สอนน ากลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะภายใน 1 
สัปดาห์และน ากลับมาน าเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2    
 4) อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ หลังจากประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว
ผู้สอนจะต้องรวบรวมคะแนนและผลการเรียนของนักศึกษา พิมพ์ส าเนาผลการเรียนส่งให้กับประธานหลักสูตร 
หลังจากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดประชุมเพ่ือพิจารณาสัดส่วนของคะแนนตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 
และการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา ตรวจประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ผิดปกติ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะรับรองผลการเรียนและส่งผลการเรียนให้กับ
ทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผลต่อไป 
 5) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ
รายงานผลการประเมินลงในมคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้ประธานหลักสูตร  
 6) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว  ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับ มคอ.3 มคอ.4 เชื่อมโยงกับ มคอ.5 และ มคอ.6 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไป โดยในปี
การศึกษา 2561 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 13 รายวิชา จาก 50 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 
และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรน า มคอ.7 ของปีการศึกษา 2560, ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 และ 
มคอ.6 มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 
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7)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรท าการสรุปผลการประเมินผู้เรียน รายงานผลการประเมินผู้เรียนให้
คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และจะมีการจัดประชุมเพ่ือประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรียนว่า
กระบวนการดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร ถ้าหากพบว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องให้ท าการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการการด าเนินงานและจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการวางแผนในภาคการศึกษาถัดไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
- หลักสูตรพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 พบว่า มี

คะแนนเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
- ปี 2559  คะแนนเฉลี่ย  4.25 คะแนน 
- ปี 2560  คะแนนเฉลี่ย  4.26 คะแนน 
- ปี 2561  คะแนนเฉลี่ย  4.15 คะแนน 

พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผลจากนักศึกษาในปี 2561 มีค่าน้อยกว่า คะแนนเฉลี่ย
ในปี 2559-2560 จากการประชุมหารือของหลักสูตร สาเหตุดังกล่าวอาจจะสืบเนื่องมาจาก ในช่วงปีการศึกษา 
2560-2561 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหลายต าแหน่ง เพราะมีอาจารย์ลาศึกษาต่อและ
ลาออกหลายคน จึงต้องเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวส าหรับการเรียนการสอนและการ
ประเมินในบางรายวิชา รวมถึงในบางรายวิชาที่ท าการสอนในปี 2561 มีอาจารย์ใหม่เข้ามารับช่วงการสอนใน
ระหว่างเทอมจึงอาจส่งผลต่อการประเมินการเรียนการสอนในบางรายวิชา 

- ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้พิจารณาประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลจากอภิปรายและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ร่วม
ทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ผู้สอนสามารถสอนได้
ครบถ้วนตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ข้อสอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหานักศึกษาบางคนไม่เข้าชั้นเรียน ไม่ส่งงาน หรือส่งงานไม่ตรงตามก าหนด 
ทั้งนี้เมื่อพบปัญหาจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตักเตือน สอบถามถึงสาเหตุ แล้ว
น ามารายงานในที่ประชุมของหลักสูตรต่อไป 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
- หลักสูตรได้พิจารณาการบริหารบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยมี

แผนที่จะปรับปรุงกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยเน้นการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขา
และมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ก าลังขาดแคลนของหลักสูตร 

- หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งในด้านการประเมินผลที่หลากหลาย โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
สอนท าการติดตาม ในประเด็นที่นักศึกษาเข้าเรียนสายเกิดจากสาเหตุอะไร นักศึกษาไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรง
ตามเวลาที่ก าหนดเกิดจากอะไร เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตามรายบุคคล และให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าให้นักศึกษาท่ีมีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
- ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง ขอลาศึกษาต่อ 2 ท่าน ทางหลักสูตร

จึงด าเนินการของอัตราอาจารย์ใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงและมีความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่ขาดแคลนอีก 2 ต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม ในปลายปีการศึกษา 2561 ได้มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อกลับเข้า
มาปฏิบัติงานของหลักสูตรก่อนเวลา ได้แก่ อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ซึ่งมีคุณวุฒิด้านอนามัยชุมชน และ
มีความเชี่ยวชาญด้านชีวสถิติ และมีประสบการณ์ในการสอนและการประเมินผล 
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- ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน จากภาคการศึกษา
ที่ 1 เห็นได้จาก เข้าเรียนตรงเวลา  ส่งงานครบถ้วน  

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- จ านวนรายวิชาในการตรวจสอบครบ 100%  
- คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดท าข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก าหนดระยะเวลา

ในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะด าเนินการติดตามในกรณีท่ีมีการส่งล่าช้ากว่าก าหนด 
3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อสอบ เพ่ือก ากับและ

พัฒนาเครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบน าข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้  
5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และยืนยันผล

การเรียนให้ผ่านทางระบบ CMS 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
1 หลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางจัดท าข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก าหนด

ระยะเวลาในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  โดยน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 
5 ด้าน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้แก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาข้อสอบ  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผลตรง
ตาม มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อค าถาม แล้วน าข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
ปรับปรุงและจัดท าข้อสอบ 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี
ผลการเรียนที่ไม่ปกติ 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 เรื่อง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุด
ปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
- ร้อยละการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้ 100% ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2561 
- จากการประเมินผลกระบวนการ  พบว่า ในภาคเรียนที่ 1 มีบางรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียน

ที่ไม่ปกติ โดยมีเกรด A เกือบทุกคน ได้แก่ วิชาการวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน โดยหลักสูตรเสนอให้คณะกรรมการ
วิชาการของคณะฯ ประชุมพิจารณา โดยเชิญอาจารย์ผู้สอนมาชี้แจงการประเมินผลของรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้สอนให้เหตุผลว่ารายวิชาดังกล่าวก าหนดให้ผลส าเร็จของการเรียนของรายวิชามาจากการที่นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
แล้วใช้กระบวนการทางด้านการวิจัยพัฒนาหัวข้องานวิจัยและด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จนได้มา
ซึ่งรูปเล่มของงานวิจัยที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ก าหนด ซึ่งทุกกลุ่มได้ผลส าเร็จเป็นรูปเล่มงานวิจัย ดังนั้นจึง
ประเมินให้คะแนนความส าเร็จเท่าๆกันในกลุ่ม  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
- จากการประเมินกระบวนการแล้วพบว่ามีรายวิชาที่มีผลการเรียนที่ผิดปกติ โดยมีเกรด A เกือบทุกคน 

หลักสูตรจึงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ พิจารณา และหลังจากอาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผลในการ
ประเมินคะแนนของรายวิชา คณะกรรมการวิชาการของคณะได้มีข้อเสนอแนะให้ควรมีการเพ่ิมเติมการประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาด้วย 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
- รายวิชาที่เปิดสอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคตรงตาม

ค าอธิบายรายวิชา curriculum mapping และ หมวดที่ 5 ของ มคอ.3 
- อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงวิธีการประเมิน โดยเพ่ิมการประเมินด้านความรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการ

ดังกล่าวจะน าไปใช้ในปีการศึกษา 2562  
 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
จ านวนรายวิชาในการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5-6 ครบ 100% 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

 หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) โดยแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6)  
 2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่าน
ระบบ CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามก าหนดการส่ง
รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)  
 4. รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชาที่ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้ สอนน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชา ที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ 
CMS โดยประธานหลักสูตร 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพ่ือปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

(มคอ. 5 มคอ. 6) โดยต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคศึกษา
เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอ 
แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป 
 2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) การส่งภายใน 30 
วัน ยึดตามก าหนดการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 -มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 
โดยประธานหลักสูตรจะท าหน้าที่ในการผู้ติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเพ่ือให้การส่ง
รายงานตรงเวลา  
 3. ในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่าน
ระบบ CMS ตามก าหนดการส่งของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร 
และได้รับการยืนยันการส่ง ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 
 4. เมื่ออาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ครบทุกรายวิชา 
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) และใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดแนวทาง
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 จากการประเมินได้ข้อสรุป ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชา 
 2. มีการจัดท าผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกภาคการศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้จัดท าปฏิทินการส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ซึ่งช่วยลด

ความล้าช้าในการส่งมากขึ้น หลักสูตรได้ร่วมท า มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพ่ือใช้ในการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยน าข้อเสนแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) และ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 หรือ มคอ.6 ครบทุกรายวิชาตรงตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
5.3-1 รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์  
5.3-2 รายงานผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนและการประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

และก าหนดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ประจ าปีการศึกษา2561 
5.3-3 รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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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 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งสิน้ 6 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 4 ครั้ง ดังนี้ 
       - ครั้งท่ี 1 วันท่ี18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ
2561 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม6
คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม 
     - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ
2561 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 6
คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
     - ครั้งท่ี 3 วันท่ี20 เดือนกันยายน พ.ศ
2561 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 6
คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 
     - ครั้งท่ี 4 วันท่ี 19 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ2561 สถานท่ีห้องประชุมหลกัสูตร 
อาคารส่งเสรมิการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 
     - ครั้งท่ี 5 วันท่ี 16 เดือนมกราคม พ.ศ
2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 
    - ครั้งท่ี 6 วันท่ี 20 เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ
2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 6 
คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 
    - ครั้งท่ี 7 วันท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ
2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 6 
คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 
 

   5.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
หลักสตูรหรือรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ในเอกสาร มคอ.2 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูร  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

    - ครั้งท่ี 8 วันท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ
2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

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

[ ✓] กรณีมี มคอ.1 
      [✓] มคอ.2 สอดคล้องกับ (รา่ง) มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไมส่อดคล้องกับ มคอ.1 
[   ] กรณีไมม่ี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 
      [   ] มคอ.2 ไมส่อดคล้องกับประกาศ     
           TQF 
 

   5.4.2.1 เอกสาร มคอ.2  
 

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

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
   1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 มีจ านวน 25 รายวิชา และ 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา2561  มี  17 
รายวิชา  
   2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 25รายวิชา 
และภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 มี 
จ านวน 17 รายวิชา  

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ้ามี)  
1 . ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ งก า ร เต รี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ท่ีเปิดสอนภาค
เรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 1 
รายวิชา และรายละเอี ยดของการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  
    2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 ก่อนเปิดภาค
เรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 1 
รายวิชา  

   5.4.3.1 ร า ย วิ ช าที่ เปิ ด
ส อ น ใน  ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2561 
5.4.3.2 เอกสาร มคอ. 3 
และ มคอ. 4 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(4) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
    1.ผลการด าเนินการของรายวิชาในปี
การศึกษา 2561 มี จ านวน 42 รายวิชา  
    2.ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 มี
จ านวน 42 รายวิชา  
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 ) 
1.ผลการด าเนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 มี 
จ านวน 1 รายวิชา  
    2.ผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนปีการศึกษา 
2561 มี จ านวน 1 รายวิชา  

    

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

 

[✓] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูรตามแบบ มคอ.7 

   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 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มีรายวิชาที่ท าการเรียน
การสอนตลอดปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 
รายวิชา โดยหลักสูตรมีการวางแผนด าเนิน
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
จ านวน 13 รายวิชา โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตาม มคอ.3 และ มคอ.4   

   5.4.6.1 สรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้

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

[✓] มีผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
[   ] ไม่มีผลการประเมินการด าเนนิงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
[✓] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ด าเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีท่ีแล้ว 

   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 ปีท่ี
ประเมิน 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

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

[✓] มีอาจารย์ใหม ่
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 5 คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ 5 คนหรือไดร้ับ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 5
คน 
[   ] ไมม่ีอาจารย์ใหม ่
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ เพิ่ งย้ ายเข้ ามาอยู่ ใน
หลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา
จากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

     

(9)  อาจารย์ประจ าทุก
คนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 
 

   5.4.9.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

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

[✓] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน 

1. นางสาวพัชราภรณ์ เรียงวงษ ์
 ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกตส์ื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
- ได้รับการพัฒนาฯ 1 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 
[   ] ไมม่ีบุคลากรสายสนับสนุน 

   5.4.10.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑติใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมน่้อยกว่า3.5.1
จากคะแนนเตม็ 5.0 

[✓] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  
มีระดบัความพึงพอใจเท่ากับ 4.04 
 

    

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

[✓] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 (ปีการศึกษา 2561 มีคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.91 คะแนน) 

    

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
= 12 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2561 

= 12 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(3)  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (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

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  5 คะแนน บรรลุ 

 
หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

- การบริหารหลักสูตร 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินกลไกเกี่ยวกับการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 

 1.หลักสูตรด าเนินการให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2.หลักสูตรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการด าเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 3. หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ 

 4.หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และด าเนินการโดยหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาได้แก่ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการปฐม
พยาบาล ห้องกายวิภาคศาสตร์ เสนอต่อคณะ และเสนอหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ให้กับส านักวิทยบริการเพ่ือ
พิจารณาจัดหาตามความต้องการ 

 5. หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 โดยผ่านการประชุม
วางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าปี เช่น การวาง
หมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2561 และวางเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปี
การศึกษา 2561 

 6.หลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่
ได้รับการพิจารณาจัดสรร 

 7.หลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาของส านักวิทยบริการ และส านักวิทยบริการจัดหาตามความ
ต้องการ 

 8.หลักสูตรด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบ ารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือรองรับ
รายวิชาที่เปิดสอน 

 9.นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 10.หลักสูตรผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการด าเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรฯด าเนินการประเมินกระบวนการโดยการประชุมอาจารย์หลักสูตรควบคู่กับทางพิจารณาผลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ

อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรได้น าผลมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือท าการปรับปรุง
ห้องเรียน รวมทั้งมีการเพ่ิมการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งส ารวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ภาคปฏิบัติที่ถูกน าเข้าท่ีประชุมและตรวจสอบรายการก่อนน าเสนอแผนให้กับคณะและมหาวิทยาลัย 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นมากขึ้นและทันสมัยขึ้นในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล  
 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
1) หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน

อุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
2) หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาค

การศึกษา 
 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทาการจัดหาและดาเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพได้แก่ อาคารพยาบาล ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ห้องประชุม/สนทนากลุ่มย่อยสาหรับนักศึกษา (ห้องประชุมย่อยชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี (ส่วนกลาง) 
4. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่ (ส่วนกลาง) 
5. ปรับปรุงห้องเรียนโดยมีการดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพ (projector) ฉากรับภาพติดตั้ง

ระบบเครื่องเสียง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ห้องเรียน และติดตั้งระบบปรับ อากาศ (ส่วนกลาง) 
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่ (ส่วนกลาง) 
7. จัดหาชุดโต๊ะม้านั่งสาหรับให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (ส่วนกลาง) 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน (ส่วนกลาง) 
9. มีระบบทีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 

ฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสาหรับการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยได้ (ส่วนกลาง) 

 
 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลังจากที่หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ใน

ปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการ
ประเมินความ พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละปีการศึกษา 

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ 
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน

เฉลี่ย 4.00 คะแนน ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.39 คะแนน และปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.75 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560  

2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
พบว่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 คะแนน ปีการศึกษา 2560  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คะแนน และในปีการศึกษา 2561 มี
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คะแนน โดยมีแนวโน้มคะแนนความพึงพอใจลดลงระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 
น่าจะมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ในช่วงแรกของการก่อสร้างสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ระหว่าง
การของบประมาณจัดสรร  

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ

อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรได้นาผลการประเมินมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือทา
การปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้งมีการเพ่ิมการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีการปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบา
บัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล เนื่องจากรายวิชานี้เป็นวิชาปฏิบัติจึงต้องการอุปกรณ์
เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ให้เพ่ิมขึ้นและได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นทาง
หลักสูตรจึงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ท าการเสนอจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจ
ประเมินบ าบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาหลักการปฐมพยาบาล ในงบประมาณปี 2562 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรได้ผลจากการปรับปรุงห้องเรียนและเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ

ตรวจประเมินบ าบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาหลักการปฐมพยาบาล  
 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
นักศึกษาและอาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  

 1) หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและน าเสนอในการประชุมก าหนดแผนงบประมาณของคณะ 
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 2) หลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 และมีมติให้ทาง
มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ เพื่อด าเนินการจัดหา และซ่อมบ ารุงรักษา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 3) หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดหา
ตามความต้องการ และหลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยส านักวิทยบริการ 
 4) นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ CMS ของ
มหาวิทยาลัย 

5) หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ

เทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกท่ีวางไว้ โดย
ใช้ผลการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ 
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 ได้

คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.39 คะแนน และปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.75 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
พบว่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559  มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 คะแนน ปีการศึกษา 2560  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คะแนน และในปีการศึกษา 2561 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คะแนน โดยมีแนวโน้มคะแนนความพึงพอใจลดลงระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 
น่าจะมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์อยู่ในช่วงแรกของการก่อสร้างสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ระหว่าง
การของบประมาณจัดสรร 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ล าดับ หัวข้อประเมิน 
คะแนนแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
1 อาคารเรยีน ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร (Workshop) ที่พักนักศึกษา มีความ

พร้อมต่อการจดัการศึกษา 
4.00 3.33 4.00 

2 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งสมุด 
ต ารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

4.14 3.67 3.75 

3 มีการบ ารุงดูแล รักษาทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 4.00 3.33 3.75 
4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.14 3.33 4.00 
5 มีการจัดพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

หรือท างานร่วมกัน 
4.00 3.33 3.50 

6 มีการให้บริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 3.71 3.33 3.50 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 3.39 3.75 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หัวข้อประเมิน คะแนนแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.16 4.13 4.11 
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.10 4.06 4.05 
3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา  4.13 4.11 4.09 
4. ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 4.22 4.18 4.15 
5. สนามกีฬา ที่ออกก าลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
ต่อนักศึกษา 

4.12 4.11 4.08 

6. หนังสือต ารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ 4.13 4.16 4.12 
7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น) 4.18 4.15 4.13 
8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) 4.20 4.17 4.13 

คะแนนเฉลี่ย 4.16 4.13 4.11 
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้สั่งซื้อหนังสือ/ต าราใหม่ส าหรับอาจารย์ผู้สอนใช้ในการเตรียมการสอน 

และในปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563) คณะและหลักสูตรได้ด าเนินการของบประมาณเพ่ือจัดสร้างอาคาร
ใหม่และจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

 
 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
จากการพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้เพ่ิมเติม อุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล ในปีการศึกษา 2561 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

6.1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ปี
การศึกษา 2561 

6.1-2 รายงานการประชุมหลักสูตร 

6.1-3 รายการสั่งซื้อหนังสือของหลักสตูร 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 5 ระดับ 4 ระดับ 4.00 คะแนน ไม่บรรล ุ
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 

 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอกเพิ่มขึ้น 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการ
เสนอแนะ 

วางแผนในการพัฒนาต ารา หนงัสือ เอกสารประกอบการสอน และงานวิจัย และ
มอบหมายให้อาจารย์แต่ละทา่นท าแผนพัฒนาตนเองในระยะ 5 ปี ทั้งดา้นการ
เสริมพัฒนาองค์ความรู้ การเข้าสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ และศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก 

การน าไปด าเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

มีอาจารย์ 1 ท่านจบระดบัปริญญาเอก และแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่ในระหว่างการด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา จากการประเมินหลักสูตร พบวา่ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ระดับมาก คือด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ด้านการสง่เสริมการปฏิบัตงิานจริง  และมุ่งเนน้การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวติการท างาน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่ชัดเจนให้ตรงกับปรัชญาของสาขานั่นคือ ผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวชิาชีพ 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

ควรต้องก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ให้ชัดเจนเพือ่เป็นลักษณะที่
เด่นจากที่อ่ืนๆ จากการวิเคราะห์ SWOT 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ปรับชั่วโมงการเข้าห้องปฏิบัติการให้เกิดกระจายของการใช้งานในหลายวิชา 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการประเมิน ใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

- การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต : การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน, การคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ, และยึดมั่นระเบียบวินัย มีความกระตือรือร้นพร้อม
เรียนรู้, ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

ปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย รูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ Productive Learning 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

- จัดการเรียนการสอนในปี 2560 ได้เพิ่มการใช้ทักษะภาษาอังกฤษแทรกในแต่
ละรายวิชา การเรียนรู้ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมทฤษฎี
เกม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

การลาศึกษาต่อและการลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 
2561 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนมีขึ้นและก าหนดแนวทางการเรียนการสอน 
และการสอบเพื่อข้ึนใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

 
หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษา 2561 

    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
แผนปรับปรุงหลักสูตร รอบ 5 ปี (ครบรอบการปรับปรุง ปี
การศึกษา 2562) 

31 ตุลาคม 2562 อ.รัตนาภรณ์ อาษา 

 
2.ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

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

จัดท า กนผ.04 เสนอ
ขออนุมัติกิจกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร ์

6 มกราคม 2562 ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ส าเร็จ 

ด าเนินการจัดท าและ
ส่งแบบเสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตร 

14 มกราคม 2562 ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ส าเร็จ 

 
ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร : 
1. อ.รัตนาภรณ์ อาษา        ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
2. อ.ปัณณทัต  ตนัธนปัญญากร   ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
3. ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ        ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
4. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี        ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
5. อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์         ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
6. อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ        ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน: _________________ 
 
 
ประธานหลักสูตร : อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ (รองคณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตร ีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 จากผลการด าเนินงานของหลักสตูร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อประเมนิโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมนิตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินสรปุได้ดังนี ้

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 4.91 

บรรล ุ 4.91 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 

ร้อยละ
80  

 

X 100 = 83.62% 

บรรล ุ 4.18 คะแนน 

97 

116 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.55 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

4 ระดับ 4 ระดับ 
บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 รวม 3.95 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 
 1 X 

100 = 16.67% บรรล ุ 4.17 คะแนน 
6  

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ป.ตรี 45% 
 1 

X 100 = 16.67% ไม่บรรล ุ 1.39 คะแนน 
6 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
 

5.8 
X 100 = 96.67% บรรล ุ 5.00 คะแนน 

6 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย์ 

4 ระดับ 
 4 ระดับ บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.84 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

12 ข้อ X 100 = 100% บรรล ุ 5.00 คะแนน 
12 ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

เฉลี่ยรวม 4.25 คะแนน 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4.00 คะแนน 

 เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 
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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 - - 4.55 4.55 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 4.00 - - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.84 - - 3.84 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 4.00 4.33 - 4.25 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
รวม 13 3.93 4.25 4.55 4.12 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน  ดี ปาน
กลาง 

ดีมาก ดีมาก  

 

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

 


