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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ใน ป ี พ .ศ . 2 5 5 4  ด ้ว ยด า ร ิข อ งท ่าน อ ธ ิก า รบ ด ี ค ือ  ร อ งศ าสต ราจ า รย ์  ดร .สมบั ติ  คชสิทธิ์                     
มอบหมายให้ ดร.พิทยา ถกลภักดี ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเชิญ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการตั้งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ.2557 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล    พ.ศ. 2559   ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ  เสนอสภามหาวิทยาลัยในการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการเป็นโครงการจัดตั้ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560  

วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2560   สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง                     
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน ์ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560  

คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
พ.ศ.2561  และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ วันท่ี 5 เมษายน 2561 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1 11 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 3  3 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  3 3.67 ดี 
องค์ประกอบท่ี 5  4 3.50 ดี 
องค์ประกอบท่ี 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้  3.36 ดี 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพที่มีความ

เหมาะสมทันสมัย สามารถจัดการระบบบริการสุขภาพของประเทศ  ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ ร่วมกับองค์กรของรัฐ เอกชน และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

2. หลักสูตรยังมุ่งเน้นเพิ่มบทบาทให้บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการวิจัยเป็นฐานในการสร้างผลิตภาพ 

 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
  ไม่มี 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาโท (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 1 
 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) ระดับ โท 

สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร - 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
หลักสตูรสาธารณสุขศาตรมหาบณัฑิต เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการประชุม ครั้งที่ 12/ 2560 เมื่อวันท่ี 7 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560   

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
- - 
- - 
- - 
- - 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
 3.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งที่/วันที่

ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
1 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน ์ 1 รองศาสตราจารยด์ร.ภูษิตา  

   อินทรประสงค ์
ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

9/2561 วันที ่2 สิงหาคม 2561 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล  
3 อาจารย์ ดร.นิพนธ ์มานะสถิตพงศ์ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดรุงค์เดช  
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 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สถาบนัการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1. ภูษิตา  

อินทรประสงค์ 
รองศาสตราจารย์ พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) 

 
M.P.A. (Public Administration) 
 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521 

2. นพกร จงวิศาล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Industrial Hygiene and 
Toxicology) 
M.P.H.(Public health)  
 
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) เกียรตินิยมเหรียญทอง 

University of Cincinnati, 
Ohio, U.S.A.  
University of Hebrew, 
Jerusalem, Israel 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2523 
 

2514 
 

2512 

3. สมชาย  
ดุรงค์เดช 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Nutrition) 
 
M.S. (Nutrition) 
 
วท.บ (.โภชนาการศาสตร์) 

Columbia University, 
New York, U.S.A. 
Columbia University, 
New York, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2517 
 

2514 
 

2510 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทร
ประสงค ์

มีผลงานวิจยัทั้งหมด 28 เรื่อง  
2561 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจใน

งาน กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2561; 32(2):185-201. 

2) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบคุลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2561; 27(6) 
:1117-1129. 

3) ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 
2561;27(3):531-539. 

4) ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยส์ังกัด
กระทรวงสาธารณสุข. วารสารกองการพยาบาล. 2561; 45(1):25-44. 

5) ทักษะการบริหาร สไตล์ภาวะผู้น า และ บรรยากาศองค์กรทีส่่งผลตอ่
ประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.วารสารการ
ส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2561;41(1) : 43-55. 

2560 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ 
6) ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝา้ระวังและส่งเสรมิ

พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ในเขตบริการที่ 5. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 2560 ;47(3) : 301-
314. 

2559 
7) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและคณุภาพการ

บริหารงานผู้ป่วยใน ตามการรับรูข้องพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง. วารสารวชิรสารการพยาบาล, 
2559 ;18(2) : 25-32. 

8) ผลการพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน. วารสารกองการพยาบาล, 2559 ; 43(2):25-43. 

9) ความเครยีดในงาน และความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การด าเนินงานวณัโรคของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ใน 7 
จังหวัดภาคใตต้อนบน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 
; 11(1):1-12. 

2558 
10) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสขุของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง. วชิรสารการพยาบาล
,2558;17(2):67-82. 

11) บุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐแห่งหน่ึงในประเทศไทย.   
วชิรสารการพยาบาล, 2558;17(2) : 1-14. 

12) ความตั้งใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล สังกัด
ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร. วารสารกองการพยาบาล, 
2558;42(3) : 142-158. 

13) การใช้เทคนิคการสุม่ตัวอย่างงานวเิคราะห์การใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลหน่วยฟอกเลือดผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศริิราช ประเทศ
ไทย. วารสารกองการพยาบาล, 2558; 42(3) : 127-141. 

14) ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 
1 ภาคกลาง ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 2558; 42(3) : 
69-83. 

15) สมรรถนะการบริหารงานที่มีผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตสุขภาพเครือข่ายที่ 6 กระทรวงสาธารณสขุ. 
วชิรสารการพยาบาล, 2558; 17(1) : 112-120. 

16) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวง
สาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 2558; 17(1) : 100-111. 

17) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้า
หอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในองค์กรดูแล
สุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง. วชิรสารการพยาบาล, 2558; 17(1) : 56-70. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ 
18) ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง. 
วชิรสารการพยาบาล, 2558; 17(1) : 44-55. 

19) คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผูร้ับบริการคลินิก
ปกติในเวลาแผนกผู้ป่วยนอกอายรุกรรม ในโรงพยาบาลที่มีการเรียน
การสอน. วชิรสารการพยาบาล, 2558; 17(1) : 33-43. 
 

20) ค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2558; 24(2) : 273-282. 

21) ภาวะผู้น าเชิงบารมีของหัวหน้าหนว่ยงานตามการรับรู้ของบุคลากรทีม่ี
ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 
2558; 38(1) : 105-117. 

22) ลกัษณะภาวะผู้น าตามตารางตาขา่ยการนิเทศ และบทบาทของ
พยาบาลพี่เลี้ยงท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของ
พยาบาลใหมโ่รงพยาบาลระดับตตยิภูมิ. วารสารกองการพยาบาล, 
2558; 42(1) :76-90. 

2557 
23) ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองความไม่พึงพอใจในงานของผู้บริหาร

ระดับต้น กรมหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวชิรสารการ
พยาบาล, 2557; 16(1)  : 25-40 . 

24) การทดแทนความเป็นผู้น าและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557; 8(4) : 355-363. 

25) การรับรู้อย่างมีช้ันเชิงและความยตุิธรรมในองค์การทีม่ีผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 2557; 44(3) : 
237-249. 

26) ภาวะผู้น าเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรูป้ัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มผีล
ต่อประสิทธิผลการปฏบิัติงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 3. วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2557; 8(1); 85-92. 

2556 
27) ความส าเร็จของการน ากลยุทธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อไปปฏิบตัิ 

ของศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 9 กระทรวงสาธารณสุข. 2556 เอกสาร
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแหง่ชาติ ครั้งที่ 14. 

28) คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริิราช. 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนกีรุงเทพ, 2556; 29(1) : 57-
64. 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 

มีผลงานวิจยัทั้งหมด 4 เรื่อง 
1) การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซลิพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและ

ระดับสารเมแทบอไลต์ในปสัสาวะของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสตกิ
โพลีไวนลิคลอไรด์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีท่ี 10 ฉบับ
ที่ 36. พฤษภาคม – สิงหาคม 2560: 20-33. 

2) อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพ ปอดของเกษตรกรผู้เลี้ยง
สุกร. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3. กันยายน –ธันวาคม 
2560: 84-86. 

3) ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไมด้้วยช้ันกรองชนิดตัวกลางฝุ่นไม้. วารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม. ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 4. 
ตุลาคม – ธันวาคม  2559: 93-105. 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและ
สมรรถภาพปอดในกลุ่มพนักงานเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร. วารสาร
อนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 3. เมษายน-มิถุนายน 2559: 18-29. 

3. รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช 3. รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช 
มีผลงานวิจยัทั้งหมด 2 เรื่อง 
1) Obesity: Epidemic and challenges. The Inauguration 

Ceremony of 2nd Clinical Nutrition Annual Academic. in Sri 
Lanka Medical Nutrition Association. Ministry of Health, 
COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the conference on 
Beating Obesity in Sri Lanka. Vol. 2. 1 December 2017: 3-
4. 

2) Advocacy strategies for promoting breastfeeding in the 
workplace. in South Asia Infant feeding research network 
(SAIFRN) & UNICEF in Collaboration with The University of 
Colombo, the University of Sydney and Ministry of Health 
COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the conference on 
Maternal and child Nutrition: “Effective Delivery 
through evidence delivery and innovation”. Vol. 1. 23-
24 November 2015: 10-11. 

4. อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบนั 
หมายเหตุ* กรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งท่ี/วันท่ีผ่าน
สภามหาวิทยาลยั) 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษติา  
   อินทรประสงค ์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษติา  
   อินทรประสงค ์

ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
9/61 วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพกร จงวิศาล 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล  
3 อาจารย์ดร.นิพนธ ์มานะสถติพงศ์ 3 รองศาสตราจารยส์มชาย ดรุงค์เดช ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

…./62 วันท่ี ................ 2562 
4 ศาสตราจารยด์ร.สมจติต์ สุพรรณทัสน ์ 4. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์  
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5 รองศาสตราจารยด์ร.สมชาย ดรุงค์เดช 5. อ.ดร.รัฐพล ศลิปรัศม ี ผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
…./62 วันท่ี ................ 2562 

6. อ.ดร.สินี ศิรคิูณ   

7. อ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว   

8. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์   

 
 4.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

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

สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1. ภูษิตา  
อินทรประสงค์ 

รองศาสตราจารย์ พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) 
 
M.P.A. (Public 
Administration) 
 
 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2539 
 

2525 
 
 
 

2521 

2. นพกร จงวิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Industrial Hygiene 
and Toxicology) 
 
M.P.H.(Public health)  
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) เกียรตินิยมเหรียญทอง 

University of Cincinnati, 
Ohio, U.S.A.  
University of Hebrew, 
Jerusalem, Israel 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2523 
 
 

2514 
2512 

3. สมชาย  
ดุรงค์เดช 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Nutrition) 
 
 
M.S. (Nutrition) 
วท.บ (.โภชนาการศาสตร์) 

Columbia University, 
New York, U.S.A. 
Columbia University, 
New York, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2517 
 
 

2514 
2510 

4. ทัศพร ชูศักดิ์ อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการบริการ
สุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ)  
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

2554 
 

2547 
2555 
2551 
2548 

2537 

5. รัฐพล  
ศิลปรัศมี 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2559 
2551 
2544 
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4.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.

ภูษิตา อินทรประสงค ์
มีผลงานวิจยัทั้งหมด 28 เรื่อง  
2561 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน กับความ

ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข. 2561; 32(2):185-201. 

2) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบคุลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2561; 27(6) :1117-1129. 

3) ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2561;27(3):531-539. 

4) ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยส์ังกัดกระทรวงสาธารณสุข. 
วารสารกองการพยาบาล. 2561; 45(1):25-44. 

5) ทักษะการบริหาร สไตล์ภาวะผู้น า และ บรรยากาศองค์กรทีส่่งผลตอ่ประสิทธิผลองค์กร
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.วารสารการส่งเสริมสขุภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม. 2561;41(1) : 43-55. 

2560 
6) ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝา้ระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 

5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตบริการที่ 5. วารสารสาธารณสุข
ศาสตร์, 2560 ;47(3) : 301-314. 

2559 
7) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและคณุภาพการบรหิารงานผู้ป่วยใน ตาม

การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง. วารสาร
วชิรสารการพยาบาล, 2559 ;18(2) : 25-32. 

8) ผลการพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตร้อน. 
วารสารกองการพยาบาล, 2559 ; 43(2):25-43. 

9) ความเครยีดในงาน และความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานวัณ
โรคของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน.วารสาร
สาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรูพา,2559; 11(1):1-12. 

2558 
10) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัความสขุของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐแห่งหน่ึง. วชิรสารการพยาบาล,2558;17(2):67-82. 
11) บุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลยั ในก ากับของรัฐแห่งหน่ึงในประเทศไทย. วชิรสารการพยาบาล, 
2558;17(2) : 1-14. 

12) ความตั้งใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล สังกัดส านักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร. วารสารกองการพยาบาล, 2558;42(3) : 142-158. 

13) การใช้เทคนิคการสุม่ตัวอย่างงานวเิคราะห์การใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วย
ฟอกเลือดผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศริิราช ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 2558; 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
42(3) : 127-141. 

14) ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง 
ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 2558; 42(3) : 69-83. 

15) สมรรถนะการบริหารงานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล เขตสุขภาพเครือข่ายที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 2558; 
17(1) : 112-120. 

16) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 
2558; 17(1) : 100-111. 

17) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง. วชิรสารการ
พยาบาล, 2558; 17(1) : 56-70. 

18) ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหน่ึง. วชิรสารการพยาบาล, 2558; 17(1) : 
44-55. 

19) คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผูร้ับบริการคลินิกปกติในเวลาแผนก
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ในโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน. วชิรสารการพยาบาล, 
2558; 17(1) : 33-43. 

20) ค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2558; 24(2) : 273-282. 

21) ภาวะผู้น าเชิงบารมีของหัวหน้าหนว่ยงานตามการรับรู้ของบุคลากรทีม่ีผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2558; 38(1) : 105-117. 

22) ลกัษณะภาวะผู้น าตามตารางตาขา่ยการนิเทศ และบทบาทของพยาบาลพี่เลีย้งท่ีมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลใหม่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. วารสาร
กองการพยาบาล, 2558; 42(1) :76-90. 

2557 
23) ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองความไม่พึงพอใจในงานของผู้บริหารระดับต้น กรมหนึ่ง 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวชิรสารการพยาบาล, 2557; 16(1)  : 25-40 . 
24) การทดแทนความเป็นผู้น าและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557; 
8(4) : 355-363. 

25) การรับรู้อย่างมีช้ันเชิงและความยตุิธรรมในองค์การทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตตยิภูมิแห่งหนึ่ง. วารสาร
สาธารณสุขศาสตร์, 2557; 44(3) : 237-249. 

26) ภาวะผู้น าเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรูป้ัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มผีลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลเขตตรวจราชการ
สาธารณสุขท่ี 3. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557; 8(1); 85-92. 

2556 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
27) ความส าเร็จของการน ากลยุทธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อไปปฏิบตัิ ของศูนย์สุขภาพ

ชุมชน เขต 9 กระทรวงสาธารณสขุ. 2556 เอกสารการประชุมวิชาการสาธารณสุข
แห่งชาติ ครั้งที่ 14. 

28) คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริิราช. วารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนกีรุงเทพ, 2556; 29(1) : 57-64. 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.         
นพกร จงวิศาล 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 
มีผลงานวจิยัทั้งหมด 4 เรื่อง 
1) การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซลิพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอ

ไลต์ในปสัสาวะของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด.์ วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 36. พฤษภาคม – สิงหาคม 2560: 20-33. 

2) อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพ ปอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร. วารสาร
นเรศวรพะเยา. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3. กันยายน –ธันวาคม 2560: 84-86. 

3) ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไมด้้วยช้ันกรองชนิดตัวกลางฝุ่นไม้. วารสารการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 4. ตุลาคม – ธันวาคม  2559: 93-
105. 

4) ความชุกและปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด
ในกลุ่มพนักงานเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 3. เมษายน-มิถุนายน 2559: 18-29. 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.
สมชาย ดรุงค์เดช 

3. รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช 
มีผลงานวิจยัทั้งหมด 2 เรื่อง 
1) Obesity: Epidemic and challenges. The Inauguration Ceremony of 2nd 

Clinical Nutrition Annual Academic. in Sri Lanka Medical Nutrition 
Association. Ministry of Health, COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the 
conference on Beating Obesity in Sri Lanka. Vol. 2. 1 December 2017: 
3-4. 

2) Advocacy strategies for promoting breastfeeding in the workplace. in 
South Asia Infant feeding research network (SAIFRN) & UNICEF in 
Collaboration with The University of Colombo, the University of Sydney 
and Ministry of Health COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the 
conference on Maternal and child Nutrition: “Effective Delivery 
through evidence delivery and innovation”. Vol. 1. 23-24 November 
2015: 10-11. 

4. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 4. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
มีผลงานวิจยัทั้งหมด 4 เรื่อง 
2560 
1) ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และเนตรนภา สาสังข์. (2560). ปัจจัยท านายความตั้งใจใน

การเลิกใช้ยาเสพตดิของผู้ผ่านคา่ยบ าบัดยาเสพติด จังหวดันครสวรรค์. วารสารสุโขทัย
ธรรมาธิราช. ปีท่ี 30 ฉบับท่ี 1. มกราคม-มิถุนายน 2560: 88-100. 

2) ทัศพร ชูศักดิ์. (2560). ผลการด าเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร
พยาบาลทหารบก. ปีท่ี 18 ฉบับพิเศษ. พฤษภาคม– สิงหาคม 2560: 373-380. 

3) เนตรนภา สาสังข,์ ทัศพร ชูศักดิ์, และ เมธี สุทธศิลป์. (2560). พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมภีาวะแทรกซ้อนโรคไต อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 36. พฤษภาคม- สิงหาคม 2560: 
46-52. 

4) ทัศพร ชูศักดิ์ และสุวัฒน์ บ ารุงศร.ี (2560). แบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยทีม่ีผลต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จังหวัดนครสวรรค.์ วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1. มกราคม– เมษายน 
2560: 30-45. 

5. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 5. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
มีผลงานวิจยัทั้งหมด 7 เรื่อง 
2562 
1) อารีย์ สงวนช่ือ, ปัณณทตั ตันธนปญัญากร และรัฐพล ศิลปรัศม.ี (2562). ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ่์กับภาวะเครยีดของผูสู้งอายุ ในต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1. มกราคม-เมษายน. 2562: 1-11. 

2) Kraichat Tantrakarnapa, William Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, 
Sotiris Vardoulakis,  Nopadol Precha, Wissanupong Kliengchuay, Narut 
Sahanavin, Ratthaphol Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, John 
Cherrie. (2019) “Investigation of Particulate Matter during a Haze Episode in 
Bangkok, Thailand”  Poster presentation in UK & Ireland Occupational & 
Environmental Epidemiology and Exposure Science meetings, Surgeons’ 
Hall Museums, Nicolson Street, Edinburgh, Scotland. 

2561 

3) Will Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris Vardoulakis, Nopadol 
Precha, Wissanupong  Kliengchuay, Narut Sahanavin, Ratthaphol 
Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, Kraichat Tantrakarnapa, John 
Cherrie. (2018) “Long-Term Trends of Air Pollution in  Thailand and 
Effects on Health”  Poster presentation in ISES-ISEE 2018 JOINT ANNUAL 
MEETING, OTTAWA-CANADA 26-30 August 2018, P02.0960. 

2560 

4) วชิระ สิงหะคเชนทร์, รัฐพล ศิลปรัศมี, สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์, ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ และ นาถ
นัดดา มรกต ศรีวรรณ.(2560). “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการออกก าลัง
กายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” น าเสนอด้วยวาจาใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
คร้ังที่ 3 และระดับนานาชาติ คร้ังที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

2559 

5) รัฐพล ศิลปรัศมี, วิชุดา จันทะศิลป์, บุญส่ง ไข่เกษ และวชิระ สิงหะคเชนทร์. (2559). 
“ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและดัชนีมวลกาย: 
กรณีศึกษา บ้านขวาง อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” น าเสนอภาค
โปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย นครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 
2 5 6 0  ( 4 th NMCCON 2 0 1 7 )  ณ  วิ ท ย า ลั ย น ค ร ร า ช สี ม า  
จังหวัดนครราชสีมา 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
6) วิชุดา จันทะศิลป์, รัฐพล ศิลปรัศมี, ปธานิน แสงอรุณ และวชิระ สิงหะคเชนทร์. (2559) 

“ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษา บ้านหนอง
กก อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” น าเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2560 (4th NMCCON 
2017) ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

7) Sillaparassamee R.  and Tantrakarnapa Kand Chinwetkitvanich S.  ( 2016) 
“ Development model of oxide of nitrogen concentration and land use 
characteristics in Bangkok area” Environmental Asia, 9(2): 111–117. 

 
5. อาจารย์ผู้สอน  
 5.1 อาจารย์ประจ า 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 
3) รองศาสตราจารยส์มชาย ดุรงค์เดช 
4) อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
5) อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

5.2 อาจารย์พิเศษ 
1) ศาสตราจารย์สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  
2) ศาสตราจารย์บุญธรรม กิจปรีดบริสุทธิ ์
3) รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย ชยักิตติรณ์ 
4) รองศาสตราจารย์อุดม คมพยัคฆ์ 
5) รองศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ พุม่ริ้ว 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
 

[  ] อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร(ชุดปัจจุบัน) 
เป็นไปตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า 5 คน)  

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษติา อินทรประสงค์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 
3 อาจารย์นิพนธ์ มานะสถติพงศ์ 
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ เนื่องจาก  
 
 
 
 

  1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูร 
1.2-2 สมอ.08 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

[ ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีผลงานย้อน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
รองศาสตราจารย์ ภูษิตา อินทรประสงค์   
1) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การ

เสริมสร้างพลังอ านาจในงาน กับความต้ังใจคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 
2561; 32(2) 185-201. 

2) ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขต
บริการท่ี 5. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 2560 
;47(3) : 301-314. 

3) ความเครียดในงาน และความพึงพอใจในงานท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานวัณโรคของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน. วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 ; 11(1):1-12. 

4) การใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างงานวิเคราะห์การใช้
เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอกเลือด
ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย. 
วารสารกองการพยาบาล, 2558; 42(3) : 127-
141. 

5) การทดแทนความเป็นผู้น าและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. วารสารวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2557; 8(4) : 355-363. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 
6) การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) 

ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอไลต์ใน
ปัสสาวะของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสติกโพลี
ไวนิลคลอไรด์. วารสารความปลอดภัยและ
สุขภาพ. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 36. พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2560: 20-33. 

7) อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร. วารสารนเรศวรพะเยา. 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3. กันยายน –ธันวาคม 2560: 84-
86. 

8) ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไม้ด้วยชั้นกรองชนิด
ตัวกลางฝุ่นไม้. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 4. ตุลาคม – 

  -ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 หน้า  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

ธันวาคม 2559: 93-105. 
9) ความชุกและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการ

ระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดในกลุ่ม
พนักงานเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร. 
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 3. 
เมษายน-มิถุนายน 2559: 18-29. 

รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช 
1) สมชาย ดุรงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา 

สาสังข์. ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกของชุมชนที่มีการระบาดซ้ าซาก
กับชุมชนที่มีการระบาดน้อย เขตพื้นที่ต าบล
พระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 
3 กันยายน– ธันวาคม 2561,หน้า 34-44. 

2) Obesity: Epidemic and challenges. The 
Inauguration Ceremony of 2nd Clinical 
Nutrition Annual Academic. in Sri Lanka 
Medical Nutrition Association. Ministry of 
Health, COLOMBO, SRI LANKA. 
Preceding of the conference on 
Beating Obesity in Sri Lanka. Vol. 2. 1 
December 2017: 3-4. 

3) Advocacy strategies for promoting 
breastfeeding in the workplace. in South 
Asia Infant feeding research network 
(SAIFRN) & UNICEF in Collaboration with 
The University of Colombo, the University 
of Sydney and Ministry of Health 
COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the 
conference on Maternal and child 
Nutrition: “Effective Delivery through 
evidence delivery and innovation”. Vol. 
1. 23-24 November 2015: 10-11. 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

[ ] อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนมีคุณวุฒิเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และมีผลงานย้อนทาง
วิชาการอยา่งน้อย 1 รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
รองศาสตราจารย ์ภูษติา อินทรประสงค ์  
ความยึดม่ันผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ. 
วารสารวชิาการสาธารณสขุ. 2561; 27(6) :1117-
1129. 
 
 
 

  -ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 หน้า  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 
การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) 
ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอไลต์ใน
ปัสสาวะของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสตกิโพลไีว
นิลคลอไรด์. วารสารความปลอดภยัและสุขภาพ. ปี
ที่ 10 ฉบับที่ 36. พฤษภาคม – สิงหาคม 2560: 20-
33. 
 
รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงคเ์ดช 
สมชาย ดุรงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สา
สังข์.ความเชื่อด้านสขุภาพเกีย่วกบัโรคไข้เลอืด 
ออกของชุมชนท่ีมีการระบาดซ้ าซากกับชุมชนที่มี
การระบาดน้อย เขตพ้ืนท่ีต าบลพระอินทราชา 
อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรอียุธยา. 
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน– ธันวาคม 
2561,หน้า 34-44. 
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชศูักดิ์ 
ทัศพร ชูศักดิ์ , เนตรนภา สาสังข์และ สายสมร 
เฉลยกิตติ. ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพ่ือ
ป้องกันการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ท่ี 2 ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี  จังหวัด
นครสวรรค์. วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 
71 ฉบับที่ 2 เมษายน- มิถุนายน 2561, หน้า 105-
112 
 
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
Kraichat Tantrakarnapa, William Mueller, 
Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris 
Vardoulakis,Nopadol Precha,Wissanupong 
Kliengchuay, Narut Sahanavin, Ratthaphol 
Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, 
John Cherrie.  ( 2019)  “ Investigation of 
Particulate Matter during a Haze Episode in 
Bangkok, Thailand” Poster presentation in 
UK & Ireland Occupational & 
Environmental Epidemiology and 
Exposure Science Meetings, Surgeons’ 
Hall Museums, Nicolson Street, Edinburgh, 
Scotland. 
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4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจ า 
[  ] อาจารย์ประจ ามคีุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
อาจารย์พิเศษ 
[  ] อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์พิเศษมีคณุวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
*มีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รบัผิดชอบรายวิชานั้น 

   

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์/
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

  ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์/
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระร่วม 

  ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระร่วม 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

ยังไม่มีการสอบวิทยานิพนธ ์   ยังไม่มีการสอบวิทยานิพนธ ์

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ยังไม่มผีลงานวิทยานิพนธ ์   ยังไม่มผีลงานวิทยานิพนธ ์

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 
 

ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก 
 

  ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับบณัฑติศึกษา) 

ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตร
ใหม่ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561 
 

  มคอ.2 หลักสตูรสาธารณสุข    
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ  

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

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

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 

สกอ. 
 ระบบกลไกการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
 

แนวทางปฏิบัติที่ด ี
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หลักสูตรจัดท าระบบและกลไกการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยบุคลากรของหลักสูตรรับผิดชอบขับเคลื่อนภารกิจ   
และประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรของหลักสูตร ผู้บริหารเป็นผู้ก ากับและดูแลระบบการรับอาจารย์ตามโครงสร้างการบริหาร
ของหลักสูตร กระบวนการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานประกอบ ได้แก่  

1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปีปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มจ านวนนักศึกษาในอนาคต โดยดูจากความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน และ 

2) การพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร 
ดังรายละเอียดระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรประเมินกระบวนการการตรวจคุณสมบัติอาจารย์ในคณะแล้ว พบว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่

ก าหนด  
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ยังไม่มีการด าเนินการปรับปรุง 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรยังไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่ม 

 
การแต่งต้ังอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
 คณะฯ มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณา คุณวุฒิ 
ความรู้ ผลงานการวิจัย ประสบการณ์ของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตั้งแต่ในการรับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตรจึงมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี ้

1. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ภายในหลักสูตรหรือรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ท่ีเข้าเกณฑ์ สกอ. 
2. หลักสูตรเสนอรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ และ

คณะกรรมการบริหารคณะ ตามล าดับ 
3. หลักสูตรจัดท า สมอ.08  
4. หลักสูตรเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเสนอต่อ 

สกอ. เพื่อรับทราบ สมอ. 08 ตามล าดับ 
5. หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. หลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม ่
7. ประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  

 
ดังภาพ 
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    รร  าร ร จ า       ร  จาร า         อาจารย์      ร  
      อ     อาจารย์   ร      อ        ร า     ์ า ร า    อ .

  า     าร        อาจารย์   ร       อ        ร า     ์     า   

   อราย   อ       รร  าร   า าร  จาร า

   อ    รร  าร ร  าร     จาร า

จ    า   อ.08

   อ  า        ร     า าร    า      ย   จาร า        
อาจารย์   ร      อ        ร

   อ   อ.     อร   รา  (  อ.08)

  า     าร        อาจารย์   ร      อ        ร

 ร   ร   ร     าร      
 าร  า     า 

จ    า     อ
        าร

        อาจารย ์  ร      อ        ร

 ร      ร     าร        

   าร        ร         าอาจารย์
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ปี พ.ศ. 2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก จ านวน 1 คน หลักสูตรประชุมและตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารย์ภายในท่ีเป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร    มวีุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณใ์นจ านวนที่ไมต่่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. พบว่า มีอาจารย์สังกัดหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ.  คณะฯและหลักสูตรจึงด าเนินการพิจารณาคัดสรรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิมที่ลาออก  จ านวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์  ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  แทน ศาสตราจารย์สมจิตต์                     
สุพรรณทัสน์   

ในปี พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก จ านวน 1 คน  หลักสูตรประชุมและตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ภายในท่ีเป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร    มีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณใ์นจ านวนที่ไมต่่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. พบว่า มีอาจารย์สังกัดหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของ สกอ.  คณะฯและหลักสูตรจึงด าเนินการพิจารณาคัดสรรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิมที่ลาออก จ านวน 1 คน คือ รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช  แทน อ.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ 

 โดยหลักสูตรจัดท า สมอ.08 เสนอคณะกรรมการวิชาการคณะ คณะเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ผลงานทางวิชาการ 

และประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
เมื่อได้ทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตามที่หลักสูตรต้องการเพิ่มเติมจากเกณฑ์ สกอ.ที่ชัดเจน 
 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2560  คณะฯ และหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมกันปรับปรุงให้มีแนวทางปฏิบัติ

ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 แต่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คือ  

1.  หลักสูตรจะพิจารณาผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในล าดับต้น คุณวุฒิปริญญาโท 
ล าดับรองลงมา 

2.  หลักสูตรจะพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร และมี
มนุษยสัมพันธ์ดีท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องทั้งเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตามแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรตามที่หลักสูตรก าหนด คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่
สัมพันธ์กับหลักสูตร  ด ารงต าแหน่งบริหารเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร และการวางแผน แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
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ระบบการบริหารอาจารย์ 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ โดย 
1. วิเคราะห์ภาระงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีและภาระงานให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
3. วางแผนควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผน 
4. ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามตามกระบวนการการบริหารอาจารย์   
5. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์หลักสูตรประเมินผล

และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
1. หลักสูตรด าเนินการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและภาระงานให้กับอาจารย์ประจ าดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ ประชุมหลักสูตร ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน  การบริหารและดูแลให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  งานอื่นๆ ของ
หลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ  ดูแลให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  งานอื่นๆ ของหลักสูตร และมอบหมาย
ตามภาระงาน 

3) รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช  เลขาหลักสูตร ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม  ดูแลให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  งานอื่นๆ ของ
หลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน 

2. หลักสูตรพิจารณาสัดส่วนรายวิชาในแต่ละเทอม และจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามความสามารถ และความรู้ของ
อาจารย์แต่ละคน 

3. กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตาม การปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามกรอบภาระงาน 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน 
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการ  

1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสตูรมีค่าเฉลีย่ 4.82 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
บรรลเุป้าหมายของระบบท่ีตั้งไว้ว่า อาจารย์ประจ าหลักสตูรมคีวามพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสตูรมีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51  

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่มีการด าเนินการด้วยเพิ่งใช้ระบบและกลไกได้เพียง 1 ภาคการศึกษา 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ยังไม่มีการด าเนินการ 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองอย่างน้อย 30 ช่ัวโมง/คน/ปี  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
เมื่อหลักสูตรได้ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคนแล้ว หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดท าแบบฟอร์มและส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้ 

1. ด้านการศึกษาต่อ  
หลักสูตรและคณะด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาต่อ เสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรพิจารณา
คุณสมบัติของผู้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนี ้
1) มีอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาของปีท่ีจะเข้าศึกษา 
2) ปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษ

ภาคทัณฑ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 
3) มีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาท่ีไปศึกษา 
4) ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี 

2. ด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ  
หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ตามความต้องการจ าเป็น  โดยได้รับการ

จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์ ปีละ 10,000 บาท  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
ท าบันทึกข้อความขออนุมัติไปอบรมในกรณีอบรมภายนอก  

ซึ่งในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าอบรมภายในโครงการต่าง ๆ ภายในคณะ และ
มหาวิทยาลัย  อีกทั้งหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีการส าเนาเอกสารเพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการการ
อบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบ ทั้งในระบบ IT และ Social 
Network โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผ่านทางระบบ E-mail และระบบ Line กลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรม
สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเองได้ 

3. ด้านผลงานวิจัย  
หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย   อาจารย์สามารถขอทุนผ่านกองทุนวิจัยโดยคณะกรรมการ

พิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และกรณีอาจารย์ต้องการไปเผยแพร่งานวิจัยก็สามารถ
ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย  มีอาจารย์ในหลักสูตรได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานวิจัย  

4. ด้านต าแหน่งทางวิชาการ  
หลักสูตรด าเนินการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองและต่อยอดการเรียนรู้ในการสร้างผลงาน

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  
5. ด้านการจัดการเรียนการสอน  

กรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคลผ่านระบบการประเมินการสอน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ ผลการประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์โดยรวม  อยู่ในระดับดีมาก 

6. ด้านบรรยากาศทางวิชาการ  
หลักสูตรจัดสถานที่ห้องพักอาจารย์ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยจัดโต๊ะไว้ให้ประชุมร่วมกันภายใน

หลักสูตร   คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้สืบค้นข้อมูล รวมทั้ง printer 
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ในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบทั้ง 4 คน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกลุ การส่งเสริมและพัฒนา 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษติา อินทร
ประสงค ์

1. โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย   วันจันทร์  ที่  24 ธันวาคม 2561 เวลา  08.00-                
17.30 น. ณ ห้องประชุม 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-
17.30 น. ณ ห้องประชุม 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ ทักษะในด้านการจัดท าหลักสูตร
ที่มีคุณภาพวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562  เวลา 08.00-17.30 น. ณ 
ห้องประชุม 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมตรวจละเมิด
ลิขสิทธิ์  วัน เสาร์  ที่  2 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วัน
เสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 
ราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพกร จงวิศาล 

3 รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช 

 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการ
ทบทวน) 

จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท าผลงานทางวิชาการ 
ทั้งหมดจ านวน 5 เรื่อง และมีการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง  คุณภาพการสอน
ของอาจารย์โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ยังไม่มีการด าเนินการด้วยเพิ่งใช้ระบบและกลไกได้เพียง 1 ภาคการศึกษา 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ยังไม่มีการด าเนินการ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 เอกสารค าสั่งแต่งตั้งกรรมการหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
4.1-2 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 3 คน มีคุณวุฒปิริญญาเอก จ านวน 3 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   

 
โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี ้

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก  
 3 

x 100 = ร้อยละ 100.00 
 3 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 100.00 

x 5 = 5 คะแนน 
 60.00 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.1-1 คุณวุฒิอาจารย์ระดับปรญิญาเอก ใน มคอ..2 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20 % 
ป.โท 60 % 
ป.เอก 100 % 

ร้อยละ 100.00  5 คะแนน บรรลุ 
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 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   

 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 3 x 

100 
= 

ร้อยละ 100.00 
 3   
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 100.00 x 5 = 5 คะแนน 
 80     
เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.2-1 คุณวุฒิอาจารย์ระดับปรญิญาเอก ใน มคอ..2 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ป.ตรี 45 % 
ป.โท 60 % 
ป.เอก 75 % 

ร้อยละ 100.00  5 คะแนน บรรลุ 
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 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้อง
น าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน  
- มีผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ทัง้หมด จ านวน 5 เร่ือง  
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 4.40 x 

100 = 146.00% 
 3  
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 146.00 x 

5 = 
5.00  

คะแนน  40.00  
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 รองศาสตราจารย์ 
ดร. ภูษิตา  
อินทรประสงค์   

1. ทักษะการบริหาร สไตล์ภาวะผู้น า และ บรรยากาศองค์กร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข.วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม. 2561;41(1) : 43-55. 

 

  รองศาสตราจารย์ 
ดร. สมชาย                  
ดุรงค์เดช   

2. สมชาย ดุรงค์เดช, ทัศพร ชูศักด์ิ และเนตรนภา สาสังข์. 
ความเช่ือด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกของ
ชุมชนท่ีมีการระบาดซ้ าซากกับชุมชนท่ีมีการระบาด
น้อย เขตพื้นท่ีต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูป ถัมภ์  ปีที่  13 ฉบับที่  3 
กันยายน– ธันวาคม 2561,หน้า 34-44. 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ ใน ฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 รองศาสตราจารย์ 
ดร. ภูษิตา  
อินทรประสงค์   

1. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้าง
พลังอ านาจในงาน กับความต้ังใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. วารสาร
พยาบาลสาธารณสุข. 2561; 32(2):185-201. 

2. ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข. 2561; 27(6) :1117-1129. 

3. ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรม
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2561;27(3):531-539. 

4. ความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารกองการพยาบาล. 
2561; 45(1):25-44. 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00  - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00  - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00   

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

 3  

12 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

 0  

เอกสารหลักฐานประกอบ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 ส าเนาวารสารและผลงานทางวิชาการ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ค่าน้ าหนัก ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

1 0.8 ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขและการรับรูก้ารเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน กับความตัง้ใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาลสาธารณสขุ. 2561;32(2) 185-201. 

2 0.8 ความยึดมั่นผกูพันต่อองค์กรของบุคลากร กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2561;27(6) 
;1117-1129. 

3 0.8 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข.
2561;27(3) ;531-539. 

4 0.8 ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารกองการพยาบาล. 2561; 45(1);25-44. 

5 0.8 ผลการด าเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์. วารสารพยาบาลทหารบก (TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม- สิงหาคม 2560, หน้า 
373-381. 
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ท่ี ค่าน้ าหนัก ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

6 0.8 ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์. 
วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 71 ฉบับที่ 2 เมษายน- มิถุนายน 2561,หน้า 105-112.  

7 0.8 ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2561,หน้า 245-251. 

1 0.6 ทักษะการบริหาร สไตล์ภาวะผู้น า และ บรรยากาศองคก์รที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลองคก์รของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.วารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 2561; 41(1) ; 43-55. 

2 0.6 ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกและความผูกพันระหว่าง มารดาและทารก ของทารกท่ีมีภาวะป่วยโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด นครสวรรค์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม– เมษายน 2561,
หน้า 76-86 

3 0.6 ความเช่ือด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนท่ีมีการระบาดซ้ าซากกับชุมชนท่ีมีการระบาดน้อย เขตพื้นท่ีต าบลพระอินทราชา อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน– ธันวาคม 2561,หน้า 
34-44. 

1 0.2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย.หน้า 2081-2088. 

2 0.2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.หน้า 2089-2096 

3 0.2 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เร่ืองการรับประทานอาหารของประชาชนต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที ่18-19 
ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608. 

4 0.2 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 599- 608. 

รวม นน. =0.8*7+0.6*3+0.2*4 = 8.20 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 20% 
ป.โท 40 % 
ป.เอก 60% 

ร้อยละ 146.00  5.00  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการด าเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี ้

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 

4 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100.00 ดังนี้ 

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 

ล าดับ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
1 - - รองศาสตราจารย์ ดร. ภูษิตา อินทรประสงค์ 
2 - - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพกร จงวิศาล 
3 - - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   

ร้อยละอัตราการคงอยู่   ร้อยละ 100.00 
หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 

ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 
ทุกคร้ัง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท ามคอ. การด าเนินงานตามหน้าที่ 
การจัดท ามคอ.3 – 7  มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินแต่ละปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2559 - - 
2560 - - 
2561 4.32 - 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร    ที่ด าเนินการให้กับอาจารย์ตาม
กิจกรรมต่างๆ  



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาโท (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 30 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3-1 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยต์่อการบรหิารหลักสตูร 

  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 
หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการด าเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

 
1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาที่รับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2561 [ปีการศึกษา] [ปีการศึกษา] [ปีการศึกษา] [ปีการศึกษา] 
2561 9     
2562      
2563      
2564      
2565      
รวม 9     

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
   ปัจจุบนัหน่วยงานตา่งๆ ไม่นยิมให้ข้าราชการ/พนักงานของรฐัลาศึกษาในเวลาราชการ 

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

2561 - - 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 ความรับผิดชอบ และความเพียรในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนพินธ์ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
หมายเหตุ** ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของ

หลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาใน
หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 จ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 20 คน    

 คุณสมบัติของผู้สมัครเปน็ไปตามที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ 100 จากจ านวนการรับที่หลักสตูรก าหนด   

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เร่ืองก าหนดคุณสมบัติและ
เกณฑ์การรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อวางแผนการรับนักศึกษา โดยก าหนด
รับนักศึกษา จ านวน 20 คน และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสขุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร ์
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เสนอแผนการรับนักศึกษาไปยังคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม

ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ฯ และหลักสูตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่มหาวิทยาลัย ฯ จัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  

 

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

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 จ านวนผู้สมัคร  

ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
1. หลักสูตรมีผู้มาสมัครซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 จ านวนตามแผนการรับที่หลักสูตรก าหนดคือ 20 คน 

พบว่า มีผู้สมัคร จ านวนทั้งสิ้น 9 คน และเมื่อหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ มี
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน จ านวน 7 คน อีก 2 คน เข้าคณะกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา และให้เรียนเพิ่มอีก 1 วิชา คือ วิชาระบาดวิทยา 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการ โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยส่ง Brochure ไปยัง

หน่วยงานต่างๆ อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม. ส านักอนามัย ศูนย์เขต
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข   รวมทั้ง ผ่านทางโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, line, website ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 ให้นักศึกษาเพิ่มวิชาพื้นฐานเพิ่ม คือวิชาระบาดวิทยา และสอบผ่านในรายวชิาพืน้ฐานโดยพิจารณาจาก

  ผลการเรียน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตร ฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดหัวข้อการเตรียมความพร้อมและจัดท าคู่มือนักศึกษาของหลักสูตร

 ที่สอดคล้องกับของบัณฑิตศึกษา รวมทั้งก ากับ ดูแล ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความ
 พร้อมส าหรับการเรียนมหาวิทยาลัย 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  หลักสูตร

 ได้เตรียมประชุมเพื่อสรุปผลโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  และ
 หลักสูตรเตรียมความพร้อมรายวิชาบังคับให้กับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
  จัดประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน และวางแผนเพื่อปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป ผลการ
  ด าเนินโครงการปฐมนิเทศ พบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
  ส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป ได้แก่ การปรับปรุงกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากข้ึน 
  และปรับปรุงการจัดท าคู่มือนักศึกษา แนะน าโครงการหรือชมรมที่ทางมหาวทิยาลัยส่งเสริมและ
  สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
  ยังไม่ได้รับการประเมินจึงไม่สามารถน ามาปรับปรุงได้ 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาโท (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 35 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.1-1 รายงานการประชุมหลักสตูร 

3.1-2 ค าสั่งอาจารยส์อบสมัภาษณ ์

3.1-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-4 คู่มือนักศึกษา 
3.1-5 Brochure, Poster 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3  คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
- การควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
จ านวน นศ.ขออนุมัติจบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

 

 
 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ นศ.อยู่ระหว่างการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
- 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
- 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
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- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
เนื่องจาก นศ.มหาบัณฑิต เป็นนักศึกษาที่มีงานประจ า จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุก

กิจกรรมของคณะฯ 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
   ฝ่ายกิจการนักศึกษาคงจะต้องให้ นศ.ปริญญาโทเข้าร่วมเป็นกรรมการขององค์การนักศึกษา 

เพ่ือให้ นศ.ปริญญาโทเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
    ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

3.2-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

3.2-3 คู่มือนักศึกษา 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
- การคงอยู ่

 
ปี

การศึกษา 
จ านวน
รับเข้า
 

จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2561 2561     

2561 9 9     - 
        
 
 รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2561 2558 2559 2560 2561 

2561       
หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

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

(3)-(1) x 100 

 
ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 

2561 9 - 
 100.00 - 

 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2561 4.81  
หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่

ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
 
 

  
หัวข้อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
MEAN STD ร้อยละ ผลการปฏิบัต ิ

1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรชัญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

2 มีการจัดแผนการเรยีนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4.78 0.44 95.56 มากที่สุด 

3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตล่ะภาคการศึกษาอยา่งชัดเจน 4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

4 
หลักสตูรมคีวามทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

4.78 0.44 95.56 มากที่สุด 

5 วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 
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2.กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
  หัวข้อประเมิน MEAN STD ร้อยละ ผลการปฏิบัต ิ

1 การก าหนดคณุสมบัตผิู้มสีิทธ์ิเข้าศกึษา มีความเหมาะสม 4.67 0.50 93.33 มากที่สุด 

2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.78 0.44 95.56 มากที่สุด 

3 กระบวนการคดัเลือกเข้าศึกษา มคีวามเหมาะสม 4.44 0.73 88.89 มาก 

3.อาจารย์ผู้สอน 
  หัวข้อประเมิน MEAN STD ร้อยละ ผลการปฏิบัต ิ

1 อาจารย์ในหลักสูตรมีคณุวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

2 
อาจารย์ในหลักสูตรสอน เนื้อหา ตรงตามวตัถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

3 
อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

4 อาจารย์เป็นผู้มีคณุธรรม และจิตส านึกในความเป็นคร ู 5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 

4.การจัดการเรียนการสอน 
  หัวข้อประเมิน MEAN STD ร้อยละ ผลการปฏิบัต ิ

1 การจัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคก์ารเรยีนรู้ 4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.78 0.44 95.56 มากที่สุด 

3 
วิธีการสอนส่งเสรมิให้นักศึกษาไดป้ระยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู ้

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 

4 มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 

5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิทักษะศตวรรษที่ 21 4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

6 มีการจัดสอนซ่อมเสรมิส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 4.56 0.73 91.11 มากที่สุด 

5.การวัดและประเมินผล 
  หัวข้อประเมิน MEAN STD ร้อยละ ผลการปฏิบัต ิ

1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 4.78 0.44 95.56 มากที่สุด 

2 
การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ทีก่ าหนดไว้
ล่วงหน้า 

5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 

3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.89 0.33 97.78 มากที่สุด 

6.อาจารย์ท่ีปรึกษา 
  หัวข้อประเมิน MEAN STD ร้อยละ ผลการปฏิบัต ิ

1 ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.78 0.44 95.56 มากที่สุด 

2 ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 4.78 0.44 95.56 มากที่สุด 

3 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรยีน การใช้ชีวิต
ระหว่างเรยีน 

4.67 0.50 93.33 มากที่สุด 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาโท (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 41 
 

  หัวข้อประเมิน MEAN STD ร้อยละ ผลการปฏิบัต ิ

4 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้
นักศึกษาเรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสตูร 

4.67 0.50 93.33 มากที่สุด 

5 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลอืแก่นักศึกษาในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต 

4.67 0.50 93.33 มากที่สุด 

สรุปค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.81 
สรุปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ    0.37 
 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจ านวน
ข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

ไม่มีข้อร้องเรียน ทางหลักสูตรได้มีแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนจากนักศึกษาดังนี ้
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน 

จ านวน
นักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

PHM601 วิทยาการระบาด  
Epidemiology  

5 4              9  

PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข  
Public Health Biostatistics 

6 2 1             9  

PHM603 
 

 

การบริหารงานสุขภาพและการ
พัฒนาภาวะผู้น า 
Health Service 
Administration and 
Leadership Development 

4 3 2             9  

PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์สุขภาพ 
Social and Behavioral 
Sciences in Health 

2 3 4             9  

ภาคการศึกษาที่ 2 
PHM503  ระเบียบวิธีการวิจัยทาง

สาธารณสุข 
Research Methodology in 
Public Health  

3 3 3             9  

PHM606 การจัดการทรัพยากร 

Resource Management 3 3 3             9  

PHM608 การจัดการคุณภาพในงาน
สุขภาพ 
Quality Management in 
Health Works 

                 

PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
Healthcare Business 
Management 

                 

PHM611 โภชนาการและการจัดการโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 
Nutrition and 

4 1 4             9  
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน 

จ านวน
นักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

Noncommunicable 
Chronic Disease (NCDs) 
Management 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ[น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา] 
รหัส
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

- - - - - - - 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

ไม่มี - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน [กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้น ามาจากตารางสอนในภาคนั้น ๆ] 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

ไม่มี   

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน [กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา] 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

ไม่มี    

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

PHM601 วิทยาการระบาด  
Epidemiology  

1  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.76    

PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข  
Public Health Biostatistics 

1 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.97   

PHM603 
 

 

การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนา
ภาวะผู้น า 
Health Service Administration and 
Leadership Development 

1 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.84    

PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 
Social and Behavioral Sciences in 
Health 

1 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.76    

PHM503 ระเบียบวธิีการวิจยัทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public 

2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.58    
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
Health 

PHM606 การจัดการทรัพยากร 
Resource Management 

2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.61  

PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
Quality Management in Health 
Works 

2 รอผลการประเมิน 

PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
Healthcare Business Management 

2 รอผลการประเมิน 

PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง 
Nutrition and Noncommunicable 
Chronic Disease (NCDs) 
Management 

2 รอผลการประเมิน 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

แต่ละรายวิชาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา 
โดยเฉพาะความซ่ือสัตย ์ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และ
สอดแทรกเรื่องประพฤติปฏบิัติตัวที่เหมาะสม 

- 

ความรู ้
 

มีการทดสอบสะสมคะแนนเป็นระยะ รวมทั้งคะแนนความ
รับผิดชอบ ความตั้งใจ การมีส่วนรว่มในการซักถาม และร่วม
กิจกรรม 

- 

ทักษะทางปญัญา 
 

รายวิชาส่วนใหญ่มกีิจกรรม ให้คิด วิเคราะห์และวางแผนน าไปสู่
การแก้ปญัหา 

- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

มีการท างานกลุ่ม และสลับกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี แต่การ
สืบค้นข้อมูลและอ้างอิงยังไม่เหมาะสม 

- 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  2  คน   
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ   คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
   ใช้วิธีการให้ค าแนะน าหลักเกณฑ์ต่างๆ ในหมวดที่ 5-8 ใน มคอ.2 และทบทวนการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 
1.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

โดยสรุป อาจารย์พอใจ 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   

      - 
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รบั 
อาจารย ์ บุคลากรสายสนับสนุน 

1. โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอน

4 - ได้ทราบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมยั   



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาโท (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2561 : หน้า 46 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รบั 
อาจารย ์ บุคลากรสายสนับสนุน 

ที่ทันสมัย  วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 
2561 เ ว ล า   08.00-17.30 น .  ณ 
ห้องประชุม 504 อาคารส่งเสริมการ
เรียนรู ้

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย วันอังคาร ที่ 
25 ธัน วาคม  2561 เวลา 08.00-
17.30 น . ณ  ห้ อ งป ระ ชุ ม  504 
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

4  ได้รับความรู้เกี่ยวกบัการเขยีนโครงร่างงานวิจยัในการขอ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย 

3. โค รงก ารอ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร 
ความรู้  ทักษะในด้านการจัดท า
หลักสูตรที่มีคุณภาพวันอังคาร ที่ 8 
มกราคม 2562  เวลา 08.00-17.30 
น . ณ  ห้ อ งประชุ ม  504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู ้

4  เข้าใจการจัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

4. ก า ร ส ร้ า ง  Facebook brand & 
Digital Marketing 

 1 สามารถสร้าง facebook brand ได ้

5. การใช้โปรแกรมตรวจละเมิดสิทธิ์ 1 1 สามารถตรวจการลอกเลียนผลงานวิชาการได้ 
6. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1 1 สามารถตรวจสอบการเขยีนขอพจิารณาจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษย์ ได ้

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรให้น ามานบัรวมในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
การออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เปน็หลกัสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ ด้านการ

สาธารณสุขที่ถือผู้เรียนเป็นส าคญั ทั้งนีโ้ดยการยึดถือสุขภาพเป็นปจัจัยที่ส าคัญทีสุ่ดของคุณภาพชีวิต (Quality 
of life) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้และความเข้าใจ  เชิงลึกในแนวคิด หลกัการการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค  การมีคุณธรรม มีภาวะผู้น า มคีวามสามารถสร้างสรรค์งานวชิาการและงานวจิัย
สาธารณสุข มีศักยภาพในการคน้คว้าด้วยตนเอง  และมีประสบการณ์จริง จะน าไปสู่ การเป็นบุคลากรชัน้น า ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และมนุษยชาติ 

เป้าหมายของกระบวนการมีดังนี้ 
1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

และรับทราบโดย สกอ. จ านวน 1 หลักสูตร 
2. ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่ปรับปรุงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีค่าเฉลี่ย

มากกว่า 3.51 
4. จ านวนรายวิชาที่มีการสอนโดยการบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 รายวิชา 
5. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 100.0 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  

1. วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลส าหรบัการออกแบบหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานออกแบบหลักสตูรและก ากับตดิตามงาน 
3. คณะกรรมการด าเนินงานออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชา  
4. วิพากษ์หลักสูตรร่วมกบัผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก  
5. ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูร  
6. จัดท ารายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรให้แก่คณะกรรมการวิชาการคณะ และส่งต่อให้กับส านักวิชาการและงาน

ทะเบียน  
7. ส านักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร ให้แก่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย  
8. สภามหาวิทยาลยัส่งรายงานผลการวิพากษ์ให้แก่สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสตูร และ

ด าเนินการส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
9. คณะกรรมการด าเนินงานออกแบบหลักสตูรแจ้งผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อกรรมการบริหารหลักสตูร 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศ 
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
  ยังไม่ได้ด าเนินการก าหนดระบบกลไก 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.1-1 มคอ. 3 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

5.1-2 มคอ. 5 ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. มีผู้สอนในแต่ละรายวชิาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาของหลักสูตร  
2. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกวา่ 3.51 คะแนน  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

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

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

แนวทางปฏบิัติที่ดี 
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3. ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนสง่แผนการเรียนให้คณะด าเนินการจัดผู้สอนและจัดตารางสอน 
4. จัดหาผู้สอนในแตล่ะรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผูส้อนให้ฝ่ายวชิาการของคณะเพื่อพิจารณา 
7. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้ส านักส่งเสริมวิชาการ

พิจารณา 
8. ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผู้สอน เวลาการสอน 

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

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
      ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

- 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 ในทุกรายวิชาเปน็ไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
1. อาจารยผ์ู้สอนจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอยีดประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4) และ

ส่งผ่านระบบจัดการชั้นเรยีน (Classroom Management System; CMS) 
2. ประธานหลักสตูรท าการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS  
3. คณะยืนยัน มคอ.3 และ มคอ.4  
4. อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการจดัการเรยีนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4   

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
1. หลักสตูรแจ้งก าหนดการส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4 และมอบหมายให้อาจารยผ์ู้สอนจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 โดย

ก าหนดใหแ้ผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ของแต่ละรายวิชาที่
ก าหนดไว้ใน (มคอ.2) โดยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จะต้องสอดแทรกการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) ในกรณีที่รายวิชามีผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ชุดเดียวกัน 

2. หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS เรยีบร้อยแล้ว ประธานหลักสูตรท าการ
ตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 จากระบบ CMS ในกรณีที่ต้องการใหอ้าจารยผ์ู้สอนแก้ไข จะแจ้งให้แก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่ไมต่้องแก้ไข ประธานหลักสตูรจะยืนยัน มคอ.3 และ
มคอ.4 ผ่านระบบ CMS  

3. เมื่อหลักสูตรยืนยันการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นคณะจะท าการ
ยืนยันในล าดับต่อไป  

4. หลักสตูรก ากับให้อาจารยผ์ู้สอนทกุคนจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
1. อาจารยผ์ู้สอนทุกคนส่ง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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2. อาจารยผ์ู้สอนทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.2 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
      ใช้ระบบนี้ครั้งแรก ยังไม่มีการด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่มีการด าเนินการ 
 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร ์

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษาสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า

ของศาสตร ์
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

หลักสูตรประชุมก าหนดกรอบการวิจัย ดังนี้ 
 

กรอบการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. การจัดการระบบสุขภาพ 
1.1. การจัดการระบบบริการสาธารณสขุท่ีมีคุณภาพ 
1.2. การจัดการทรัพยากรสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3. การจัดการโลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 
1.4. การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
1.5. การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
1.6. การจัดการเทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
1.7. ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสาธารณสุข 
1.8. นวัตกรรมการจดัการระบบบริการสาธารณสุข 

2. การจัดการสุขภาพผู้สูงวัย 
2.1. การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย 
2.2. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพส าหรบัผู้สูงวัยในชุมชน 
2.3. นโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงวัย 
2.4. การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อผูสู้งวัย 
2.5. การจัดการระบบบริการสาธารณสขุเพื่อผู้สูงวัย 
2.6. การสร้างเสริมศักยภาพผูสู้งวัยและชุมชน รวมถึง การสนับสนุนปัจจยัสาธารณะทีเ่อื้ออ านวยต่อการสรา้งเสริม

ศักยภาพ 
2.7. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
2.8. การจัดการทรัพยากรสุขภาพผู้สูงวยั 
2.9. การจัดการคุณภาพในงานดูแลผู้สงูวัย 
2.10. การจัดการโภชนาการส าหรับผู้สูงวัย 
2.11. การจัดการโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังในผูสู้งวัย 
2.12. การจัดการธุรกิจสุขภาพผูสู้งวัย 
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กรอบการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.13. การจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวัย 
2.14. คุณภาพการบริการส่งเสรมิสุขภาพส าหรับผู้สูงวัย 

3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.1. การบริหารงาน Environmental aspect: Garbage, solid waste, waste water, toxic waste, air 

pollution, noise pollution, insects& rodents 
3.2. การบริหารงาน Occupational health aspect: Accident, occupational diseases, pesticides & 

additives 
3.3. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
3.4. การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานท่ีท างาน 
3.5. การจัดการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบตั ิ
3.6. การจัดการการยศาสตร์  
3.7. การจัดการเทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.8. ประสิทธิผลการจัดการการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.9. นวัตกรรมการจดัการการอนามัยสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัย 

4. วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
4.1. การบริหารงาน Epidemiological aspect:  Prevalence of NCDs / Incidence of CDs, Hazard of 

social media exposure 
4.2. ประสิทธิผลการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด 
4.3. ระบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด  
4.4. การบริหารงานระบาดและการควบคุมโรค 
4.5. ประสิทธิผลการบริหารงานระบาดและการควบคุมโรค 
4.6. นวัตกรรมการจดัการการเฝา้ระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด 

5. การจัดการส่งเสริมสุขภาพ 
5.1. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน 
5.2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่เสีย่งโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมาตดิต่อ (NCD) 
5.3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
5.4. ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ 
5.5. การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัต ิ
5.6. นวัตกรรมการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
5.7. การจัดการคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 
5.8. ประสิทธิผลระบบการส่งเสรมิสุขภาพ 
5.9. นวัตกรรมการจดัการส่งเสริมสุขภาพ 

 

รวมทั้งระบบการด าเนินการวิจัย  
ระบบการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพ สาเหตุของปัญหา  สอบถามผู้บริหารในหน่วยงานท่ีนักศึกษาท างานอยู่ เพื่อค้นหาความต้องการของ
หน่วยงานว่าสนใจต้องการงานประยุกต์ด้านไหนบ้าง? และสรุปประเด็นปัญหาให้ชัดเจน 
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2. ระบุบทความทางวิชาการในห้องสมุดและค้นบทความใน World Wide Web เพือ่หาเรื่องที่น่าสนใจ พยายามสร้าง
แนวคิดว่าต้องการท าวิจัยเรื่องอะไร?  และสงสัยว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร? 

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องโดยต้องศึกษาทฤษฏีซึ่งต้องพิจารณาจากประเด็น หรือช่ือเรื่องที่ต้องการศึกษาว่ามีทฤษฏี
อะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัยท้ังของนักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการไทยท่ีเกี่ยวข้อง                    
อย่างน้อย 20 บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร (วารสารไทย 10 บทความ และวารสารต่างประเทศ 10 บทความ) 

4. รวบรวมข้อมลู  สรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับผลงานด้านเทคนิค  และผลงานวิชาการ  ตลอดจนความ ก้าวหน้าของการ
พัฒนาในงานท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกไว ้และสรุปค าแนะน าจากนักวิจัยเรื่องนั้นๆ 

5. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแบบตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม หรอืก าหนดตามเนื้อหารการวิจัย และก าหนดสมมติฐาน 
หรือค าถามการวิจัยที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

6. ก าหนดกรอบค าถามการวิจัย และก าหนดวตัถุประสงค์การวิจัย 
7. พิจารณาประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าวิจัย 
8. ก าหนดขอบเขตการวิจัย ระบุว่าจะศึกษาเรื่องอะไร ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  หน่วยการวิเคราะห์  ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างให้ก าหนดข้อมูลประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถติิวิจัย  พื้นที่และระยะเวลาที่วิจัยให้
ก าหนดให้ชัดเจนว่า  จะศึกษาพื้นที่และระยะเวลาใด? 

9. ก าหนดเครื่องมือการวิจัย  
9.1. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงส ารวจจะใช้เครือ่งมือเป็นแบบสอบถาม/แบบส ารวจ  
9.2. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองจะใช้เครื่องมือเป็นการออกแบบการทดลอง   
9.3. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดสอบจะใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบ 
9.4. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้เครื่องมือเป็นกรอบการสังเกตที่ครอบคลุม ครบวงจรกิจกรรมที่ท าวิจัย  แบบ

สัมภาษณ์ / บอกเลา่  แบบบันทกึสังเกตพฤติกรรม   แบบบันทึกพฤติกรรมการท างาน รวมทั้งแนวทางการเขียน
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย 

10. สถิติในการวิจัยโดยทั่วไปสถติิที่ใช้ในการท าวิจัยระดับปรญิญาโทจะประกอบด้วย  
สถิติเชิงพรรณนา 
10.1. ร้อยละ 
10.2. ค่าเฉลี่ย 
10.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน 
10.4. T-test 
10.5. F-test 
10.6. Chi-square 
10.7. Correlation Coefficient 
10.8. Regression analysis 

11. จ าแนกก าหนดทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการท างานวิจัย 
12. ก าหนดเค้าโครงงานท้ังหมด และขั้นตอนการท าวิจัย 
13. ก าหนดตารางเวลาการท างานวิจัย 
14. การสรุปและอภิปรายผลเป็นการเขียนอธิบายผลการวิจัยทีส่อดคล้อง/ไมส่อดคล้องกับสมมติฐานว่า เพราะแหตุใด              

จึงเป็นเช่นนั้น  
14.1. อย่าใช้ภาษาที่แสดงถึงเชิงสาเหตุและผล เช่น มผีลต่อ  มีอิทธิพลตอ่ ก่อให้เกิด เป็นต้น ให้เขยีนแสดงความคิด

ของข้อสรุปตามผลการวิจัยของแตล่ะตัวแปร  
14.2. ควรมีการตีความ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และวิพากษ์สิ่งที่ผลการวิจัยพบด้วย   
14.3. ขณะเขียนพึงระลึกเสมอว่า   ก าลงัตอบค าถามการวิจัยวา่มีความหมายว่าอย่างไร?  
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14.4. ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการ ทฤษฏีและกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน เช่น ขอบเขตการวิจัย การสรา้งและการ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีด าเนินการทดลองและการรวบรวมข้อมูล และผลการวิจยั                  
เป็นต้น และ 

14.5. การยกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเขยีนอธิบายกับอภิปรายผลนั้น ต้องเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลวิจัยเท่าน้ัน ถ้าไม่
เกี่ยวข้องไม่ควรน ามาเขียนอธิบายใส่ เพราะจะท าให้เกิดความขัดแยง้ / สับสนในการอภปิรายผล 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
  การขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาจะกระท าได้เมื่อประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอนุมัติชื่อเรื่อง และเห็นชอบรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว  ดังระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้ 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 คู่มือนักศึกษา 

5.2-2 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินตาม

รูปเล่ม มคอ.2  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ .3 และ 
มคอ.4 เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านที่ก าหนดไว้
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping)  

จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะสง่ผลการเรียนและมคอ.5  ให้ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อ
จบปีการศึกษาทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3  เชื่อมโยงกับ มคอ.5   

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในเร่ืองของการตัดเกรดและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
คณะกรรมการวิชาการมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่

นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ  และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรน ามคอ.7 ของปีที่แล้ว ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และมีการ
ประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรียนว่ากระบวนการดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร และน าข้อบกพร่องมาท า
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการด าเนินงานและจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวางแผนในภาค
การศึกษาถัดไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
  ก าลังด าเนินการ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ส่ง

ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปกีารศึกษานัน้ ๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน และรายงานผลการประเมินลงในมคอ.5 หรือมคอ. 6 ให้ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิาให้
สอดคล้องกับ มคอ.3 เชื่อมโยงกับ มคอ.5 เพื่อตรวจสอบประสทิธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
หาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุงในรายวชิานั้นๆ ซึง่จะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวชิาตา่งๆ ในภาคการศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป  

ในภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2561 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ งสิ้ น 2  รายวิชา และ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.5  มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2562 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

ก าลังด าเนินการ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
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   นักศึกษาสอบปากเปล่าประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านทุกคน 
 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
  การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ

ปากเปล่าเก่ียวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  การประเมินให้ท าหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับคะแนน แต่มีการก าหนดสัญญลักษณ์ประเมินผลการศึกษา 

 ผ่าน P (Pass) 
 ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1 รายงานผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนและการประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) และ
ก าหนดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจ าภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา2561 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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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 5 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 3 ครั้ง ดังนี ้
       - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 11 เดือน ก.ค. พ.ศ.
2561สถานท่ี ห้องประชุม สสร.504 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
     - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 เดือน ส.ค. พ.ศ. 
2561 สถานท่ี ห้องคณบดี ช้ัน 3 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 140 
ประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินงาน 
     - ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 เดือน พ.ย. พ.ศ 
2561 สถานท่ี ห้องคณบดี ช้ัน 3 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
ประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
        - ครั้งท่ี 4 วันท่ี 14 เดือน ธ.ค. พ.ศ 
2561 สถานท่ี ห้องคณบดี ช้ัน 3 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพื่อพิจารณาการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 
        - ครั้งท่ี 5 วันท่ี 27 เดือน มี.ค. พ.ศ 
2562 สถานท่ี ห้องคณบดี ช้ัน 3 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
ประชุมเพื่อทบทวนพิจารณาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
        - ครั้งท่ี 6 วันท่ี 22 เดือน พ.ค. พ.ศ 
2562 สถานท่ี ห้องคณบดี ช้ัน 3 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพื่อแนะน าอาจารยผ์ู้รับผดิชอบ
หลักสตูร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรคน
ใหม่ และวางแผนการเรียนการสอนภาค
การศึกษา 1/2562 และการวางแผนงาน 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

   5 .4 .1 .1  ค าสั่ งแ ต่ งตั้ ง
คณ ะกรรมการประจ า
ห ลั ก สู ต รห รื อ ร าย ช่ื อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในเอกสาร มคอ.2 
5 .4 .1 .2  ร าย งาน ก าร
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
5.4.1.3 ใบลงช่ือการเข้า
ร่วมประชุม 
 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไมส่อดคล้องกับ มคอ.1 
[   ] กรณีไม่มี มคอ.1 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ 
     TQF 

      [   ] มคอ.2 ไมส่อดคล้องกับประกาศ     
           TQF 
 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา ตามแบบ 
มคอ.3 ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 มีจ านวน 4 รายวิชา และ 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา2561 มี 4รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 4 รายวิชา 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 
จ านวน 4 รายวิชา 

   5.4.3.1 แบบสรุปการส่ง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)  
 
 

(4) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1.ผลการด าเนินการของรายวิชาในภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มี จ านวน4รายวิชา 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561มี 
จ านวน 4 รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561มี
จ านวน 4 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 มี จ านวน -  รายวิชา  

   5.4.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  
 
 
 

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

 

[] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี 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 

ก าลังด าเนินการ 4 รายวิชา    5.4.6.1 โครงการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้ 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กลยุทธ์

[   ] มีผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
[ ] ไม่มผีลการประเมินการด าเนินงานท่ี

    หลักสูตรใหม่ เปดิการ
เรียนการสอน ปี
การศึกษา 2561 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ด าเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีท่ีแล้ว 

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

[ ] มีอาจารย์ใหม ่
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 1 คน 
      - ได้รับค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน 1คน 
[] ไม่มีอาจารย์ใหม ่
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์

ประจ าหลักสตูรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ใน
หลักสตูรใหม่ แม้วา่จะเป็นอาจารย์เก่า
ที่มาจากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม ่

   - 

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

- มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 5  คน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา                         

อินทรประสงค ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล 
3. รองศาสตราจารย์ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 
4. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
5. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศลิปรศัม ี
ได้รับการพัฒนาเรื่อง 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย   วันจันทร์  ที่  24 ธันวาคม 
2561 เวลา  08.00-17.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขี ยน โครงร่ างงานวิจั ย ในการขอ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย วันอังคาร ที่ 25 
ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-17.30 น. 
ณ ห้องประชุม 504 อาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ 
ทักษะในด้านการจัดท าหลักสูตรที่มี
คุณภาพวันอังคาร ที ่8 มกราคม 2562  
เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 
504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

4. ก า ร ส ร้ า ง  Facebook brand & 
Digital Marketing 

   5.4.9.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

5. การใช้โปรแกรมตรวจละเมิดสิทธ์ิ 
6. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 4 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

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

[ √] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน 

1. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ ์
    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง  

1.1 การสร้าง Facebook & Digital marketing 
1.2 การใช้โปรแกรมตรวจประเมินลิขสิทธ์ิ 
1.3 จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
- ได้รับการพัฒนาฯ 1 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100.00 
[   ] ไมม่ีบุคลากรสายสนับสนุน 

   5.4.10.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

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

[   ] มีนักศึกษาปสีุดท้าย/ บัณฑติใหม่ 
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ 

...... คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ...... 
- ระดับความพึงพอใจ ...... 

[ ] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บณัฑิตใหม ่
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยงัไม่มี

บัณฑิตไมต่้องประเมินประเด็นนี้แต่หาก
เป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมิน
ประเด็นนี้ด้วย 

   5.4.11.1 ยังไม่มีผลการ
ประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บณัฑติใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 
 

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

[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ ......  
[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ได้
คะแนน...... 

   ยังไม่ถึงรอบการวดัระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
= 9 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2561 

= 9 

(3)  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 100.00 % 
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* 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 

ร้อยละ100.00 5 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

 
ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ไม่มี 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ไม่มี 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 . 5 1 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  

1. หลักสูตรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียน
การสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  
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2. หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อบัณฑิต  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ
ด าเนินการโดยหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

3. หลักสูตรรับทราบผลการพิจาณาจากบัณฑิต และด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการ
พิจารณาจัดสรร 

4. หลักสูตรด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน เตรียมพร้อมต่อการ
เรียนการสอน และการบ ารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน 

5. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6. หลักสูตรผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการด าเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ยังไมได้ด าเนินการ 

 
 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ยังไมได้ด าเนินการ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง) 
2. จัดหาชุดโต๊ะเรียน และเก้าอ้ีนั่ง ส าหรับให้นักศึกษาในห้องเรียน 
3. มี บ ริก ารฐานข้ อมู ลออน ไลน์  (ส านั ก วิ ท ยบ ริก ารและ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ ) เว็ บ ไซต์ 

http://lib.vru.ac.th มีฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 16 ฐาน ดังต่อไปนี้  
3.1  ฐานข้อมูลของ สกอ. (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/30) มีฐานข้อมูลดังนี้                         

1 )  ABI/INFORM Complete?  2 )  ACM Digital Library 3 )  H.W. Wilson 4 ) 
ProQuest Dissertations & Theses 5 )  SpringerLink –Journal 6 )  Web of 
Science 7) Academic Search Premier 8 ) Education Research Complete 9 ) 
Computers & Applied Sciences Complete 1 0 ) Emerald Management 11 ) 
ACS Journals ห รื อ  American Chemical Society Journal (ACS) 1 2 ) 
ScienceDirect  

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

3.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/31)  มีฐานข้อมูล
ดังนี้  1) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online สนับสนุนโดย ศูนย์บริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยี (ศสท.) 2) ระบบฐานข้อมูล Digital Library 

3.4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้าน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 

http://lib.vru.ac.th/?q=node/80
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร

พึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.06) 

 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ พบว่า นักศึกษาพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในระดับมาก ค่อนไปทางมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =  4.32) 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  

หลักสูตรประชุมจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ โต๊ะ เก ้าอี้ (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว)  รวมทั้งหนังสือ
ประกอบการเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 ยังไม่มีประเมินกระบวนการ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ยังไมได้ด าเนินการ 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ยังไมได้ด าเนินการ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

6.1-1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนุนของอาจารยผ์ู้สอน และนกัศึกษา 

6.1-2 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชา ปีการศึกษา 2561 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

- 
 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการ
เสนอแนะ 

- 
 

การน าไปด าเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

- 
 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา - 

 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการประเมิน - 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 

 
หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสตูร 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- - - 
- - - 
- - - 

 
2.ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

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

- - - - 
- - - - 
- - - - 

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
อาจารย์ผู้สอนมปีระสบการณ์มาก  ควรส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 
ควรมีกระบวนการวิเคราะห์และสงัเคราะห์การออกแบบสาระรายวชิาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  ลายเซ็น: __________________วันที่รายงาน: ______________ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยน์พกร จงวิศาล        ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: _________________ 
3. รองศาสตราจารย์สมชาย ดุรงค์เดช        ลายเซ็น: ____________________ วันที่รายงาน: _________________ 
 
ประธานหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ 

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

 จากผลการด าเนินงานของหลักสตูร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑม์าตรฐานและอิงเกณฑ์
การประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561  ผลการประเมินสรปุไดด้ังนี ้

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 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

4 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 รวม 5 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 
ป.โท 60% 

ป.เอก 100% 

3 X 100 = 100% บรรล ุ 5 คะแนน 

3  

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

ป.ตรี 45% 
ป.โท 80% 
ป.เอก 75% 

3 X 100 = 100% บรรล ุ 5 คะแนน 

3 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 40% 
ป.เอก 45% 

4.40 X 100 = 146%3 บรรล ุ 5 คะแนน 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย์ 

3 ระดับ 
 

3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.67 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 3
-6

 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.67 - - 3.67 ระดับคณุภาพ ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพ ด ี

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 11 3.29 3.50 - 3.36 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน 11 ดี ด ี - ดี ระดับคุณภาพ ดี 

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

 


