รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
เกณฑ์ปี พ.ศ. 2548
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

วันที่รายงาน 3 มิถุนายน 2563

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการสถานพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
วันที่รายงาน 22/05/2563
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
หมวดที่
1
ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสกอ.
2
อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3
นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและการจัดการเรียนการสอน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5
การบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อคิดเห็น
6
7
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
8
แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1
1
13
13
15
15
15
22
29
32
33
33
33
34
34
37
42
45
52
52
56
62
68
71
71
71
77
79
79
82
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไป (4-5 บรรทั ด ) ประกอบด้ ว ย ชื ่ อ หน่ ว ยงาน จุ ด ประสงค์ ข องการก่ อ ตั ้ ง และกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาการปฏิบัติตามพันธกิจพร้อมพัฒนาการ
..
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
1
ผ่าน
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
3
3.33
ดี
องค์ประกอบที่ 4
3
4.15
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5
4
3.75
ดี
องค์ประกอบที่ 6
1
4.00
ดี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
12
3.77
ดี
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
- มีสถานพยาบาลเอกชนในบริเวณสถาบันศึกษาหลายแห่ง สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามี การฝึกทักษะ
ในรายวิชาของหลักสูตรได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระวิชา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
- ควรส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร 2556153112037
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาครัฐและ
เอกชนเป็ น อย่ า งมาก ตลอดจนผู ้ ร ั บ บริ ก ารของสถานพยาบาลต่ า ง ๆ มี ค วามต้ อ งการต่ อ คุ ณ ภาพบริ ก ารของ
สถานพยาบาลยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านบริหารจัด การและการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ม ีความรู้
ความสามารถเฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการในสถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจำเป็นต้อง มี
บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เข้าทำงานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน
เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ทำงานตามที่
ผู้บริหารสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่าง ๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงมีการทำ
ข้อตกลงกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิตมาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะทางด้า นการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ การบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงระบบสุขภาพและตรงกับความต้องการของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ตามวาระครั ้ ง ที ่ 12/2556 เมื ่ อ 12 ธั น วาคม 2556 และผ่ า นความเห็ น ชอบจ าก
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ได้มี
การปรั บปรุ งหลักสู ตร เป็ น หลั กสู ตรปรับปรุ ง 2562 โดยผ่ านการอนุ มั ติ จากสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร 25551531102745
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ต่อมาหลักสูตรได้มีการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้รับการอนุมัติเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เนื่องจากต้องการ
ให้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและสามารถรองรับกับร่าง มคอ.1 ที่กำลังมีการพัฒนาขึ้นมา
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
1. การปรั บปรุ งหลั กสู ตรในระยะต่ อไปควรพิ จารณาถึ ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษา
พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทั กษะการ
เรี ยนรู ้ ต ลอดชี ว ิ ต ผู ้ ร ่ วมสร้ างสรรค์ นวั ต กรรม ทั กษะ
ศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เป็น
พลเมืองที่ เข้ มแข็ ง การเป็น Outcome ของบัณฑิต ที่ มี
โอกาสแข่งขันในตลาดแรงงาน มีอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ตามบริบทของพื้นที่

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ไม่มีข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

1.) หลั กสู ตรได้ ดำเนิ นการปรั บปรุ งหลักสูตรครั้ งที่ 3 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5
มี.ค. 2563 โดยจุดมุ่งเน้นของการพัฒนานักศึกษาจะเน้นไปที่
การสร้างหลักสูตรที่ทันสมัย ให้นักศึกษามีทักษะที่สามารถ
สร้ า งนวั ต กรรมเพื ่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางสุ ข ภาพได้
(productivity learning)และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนและสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื ่ องมาตรฐานอุ ดมศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ
ความเป็ นผู ้ ประกอบการ เป็ นพลเมื องที ่ เข้ มแข็ ง และเพิ่ ม
จุ ด เน้ น ของบั ณ ฑิ ต ในการเป็ น Outcome ของบั ณ ฑิ ต ที มี
โอกาสแข่ งขั น ในตลาดแรงงาน สร้ างการมี อั ตลั กษณ์ ข อง
หลักสูตรที่เน้นการทำงานแบบเชิงรุกและเป็นนักวิจัยชุมชนได้
-
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การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1.หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและมีการประเมินผลการดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม

1.) หลักสูตรมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ
วิชาชีพ ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการปฐมนิเทศและ
ระบบการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่สุดท้าย
จะดำเนินการผ่านกิจกรรมเปิดประตูสู่วิชาชีพสาธารณสุ ข ปี
การศึกษา 2562

2) หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์เป้าหมายเปรียบเทียบผล
การดำเนินการเพื่อทบทวนกระบวนการและนำไปสู่การ
ปรับปรุง

2.) หลั กสู ตรมี การทบทวนแนวทางการพั ฒนาหลั กสู ตรผ่าน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่3 แล้ว (หลักสูตรปรับปรุงปี
2563) รวมถึ งแนวทางการเพิ ่ มจำนวนนั กศึ กษาโดยการจั ด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้แก่
โรงเรียนสามโคก และกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) การแสดงผลการดำเนินการกิจกรรมควรแสดงให้เห็นถึง
ผลการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและแสดงว่าแต่ละ
กิ จ กรรมมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะด้ า นใดโดยมี
วัตถุประสงค์อย่างไร ได้ผลจากการดำเนินการอย่างไรบ้าง

1.) หลักสูตรได้ทบทวนการดำเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง
กับทักษะด้านต่างๆของนักศึกษาและกำหนดลงในแผนปฏิบัติ
การของคณะฯประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านโครงการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21
จำนวน 12 กิจกรรม

3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา
1) หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการบริหารจั ดการอัตรา หลักสูตรให้ความสำคัญกับอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเพื่อให้อัตรา
คงอยู่ของนักศึกษาให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมทักษะและวิชาการให้กับนักศึกษาปัจจุบันเพื่อเสริมพื้น
ฐานความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาให้มีความสุข ตลอดจนกลไกการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2) กิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์
3) กิจกรรม 10 เซฟเลิฟเซฟไลฟ์ (Save love save life)
4) กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพนั ก ศึ ก ษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
5) กิจกรรมเปิดประตูสู่วิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563
6) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การเรียนรู้งาน และทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขพื้ นฐาน
ร่วมกับชุมชน
7) กิ จกรรมโครงการประชุ มเพื่ อจั ดการระบบและกลไกการ
จัดการข้อร้องเรียนของบุคลากรและนักศึกษา
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1) การเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1.) หลั กสู ตรมี แผนที่ ให้ อาจารย์ 3 ท่ าน เข้ าร่ วมการพัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการโดยเข้าร่วมการอบรมของคณะในกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่ มจำนวนอาจารย์ที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, อ.ดร.รัฐพล
ศิลปรัศมี และ อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และมีแผนให้อาจารย์ทั้ง 3
ท่าน ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการภายในปีการศึกษา 2563

2) หลักสูตรควรแสดงถึง Action ในการบริหาร,ส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจน ว่าหลักสูตรมีกระบวนการ
อย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมที่แท้จริง

2.) หลักสูตรได้มีการส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร
โดยดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรของคณะซึ่งครอบคลุม
การส่งเสริมการพัฒนาผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาทักษะการวิจัย, การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,
และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

3) เพิ่มบทความการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

3) หลักสูตรได้ส่งอาจารย์ในสังกัดหลักสูตรเข้าร่วมการพัฒนา
ศั กยภาพการทำผลงานวิ จ ั ยของอาจารย์ และบุ คลากร เพื่ อ
ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น
นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดกิจกรรม การสัมมนางานวิจัยทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิ ชาสาธารณสุขศาสตร์
และการจัดการสถานพยาบาล และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
จั ดการเรี ยนรู ้ เชิ งผลิ ตภาพ เพื ่ อเป็ นการค้ นหางานวิ จ ั ยที ่ มี
คุณภาพและสามารถเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
1) ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอัตราการคงอยู่ 1.) การบริหารอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ หลักสูตรได้มีการ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เสนอแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการดูแลนักศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการดำเนินการเสนออนุมัติจัดทำ
โครงการฯ ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการที่หลักสูตรมีส่วนช่วยให้
อาจารย์ใหม่นั้นสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว สามารถปรับตัวกับ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวางเป้าหมายใน
การศึกษาวิจัยในอนาคตได้ ก็จะเป็นส่วนช่วยให้การบริหารอัตรา
การคงอยู่ของอาจารย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และในปีการศึกษา
2562 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ อ.สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์ ซึ่งแทน
อ.รัตนาภรณ์ อาษา ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตรอาจเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 1.) หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพการสอนแนวใหม่เพื่อเป็นการ
กั บ Digital Literacy health Literacy และการพั ฒ นา เพิ่มสาระของรายวิชาในหลักสูตรโดนเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกั บ
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
Digital Literacy health Literacy ผ่านกิจกรรมการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนเชิ งผลิ ตภาพสำหรั บอาจารย์ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ และการพั ฒนานั กศึ กษาให้ ม ี ค ุ ณลั กษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ
ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมบ่มเพาะการพั ฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื ่ อสุ ข ภาพให้ ก ั บ ผลประกอบการใหม่ ภายใต้
โครงการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup) ในปีการศึกษา 2562
5.3 การประเมินผู้เรียน
1) ควรมีแนวทางในการจัดทำคลังข้อสอบ

1.) หลักสูตรได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
เสนอแนวทางให้หลักสูตรมีคณะกรรมการกลางและให้อาจารย์
ผู้สอนส่งข้อสอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคลังข้อสอบ โดย
ดำเนินการให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะรายวิชา
ที่มีผู้สอนมากว่า 1 ท่าน ให้มีการร่วมกันจัดทำคลังข้อสอบ

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1) หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบข้อมูล หลักสูตรได้ให้ความสำคัญของการจัดการกับสิ่งสนับสนุนการ
ของสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้นอกชั ้นเรี ยน เช่น ทะเบี ยน เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีแผนในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
รายชื่อ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1.) หลักสูตรมี “กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้ าง
ประสบการณ์ ในการเรี ยนรู ้ งานและทั กษะการทำงานด้ า น
สาธารณสุขพื้นฐานร่วมกับชุมชน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างการ
เรี ยนรู ้ ของนักศึกษานอกห้ องเรียน โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ใน
ชุ มชน (Community Based Learning) ที ่ น ั กศึ กษาสามารถ
เรี ย นรู ้ อ งค์ ป ระกอบชุ ม ชน วิ ถ ี ช ุ ม ชน สามารถประเมิ น
สถานการณ์ ส ุ ขภาพชุ มชน และวิ น ิ จฉั ยชุ มชนได้ นอกจากนี้
นักศึกษายังได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลจริงที่จะเป็นการฝึกการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการประยุกต์หลักวิชาการให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนอีกด้วย
2.) จัดทำห้อง Learning Space (กิจกรรมจัดทำห้อง Learning
Space, ปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ส.ค.
63) เพื่อเป็นการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในนักศึกษาได้ค้นคว้า
หาข้อมูล แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผ่าน
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้
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3. อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชุดที่ระบุใน มคอ.2
1. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
2. อ.พิชสุดา เดชบุญ
3. อ.สิทธิโชค หายโสก
4. อ.อภิญญา อุตระชัย
5. อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

6. อ.กฤติเดช มิ่งไม้

ปัจจุบัน

หมายเหตุ*

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ระบุครั้งที่/วันทีผ่ ่านสภามหาวิทยาลัย)
1. อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
(วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
2. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
3. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
(วันที่ 6 ต.ค. 2561)
4. อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
(วันที่ 6 ก.พ.2563 )
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
5. อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
(วันที่ 6 ต.ค. 2561)
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
5. อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
(วันที่ 6 ต.ค. 2561)

3.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
น า ย ปั ณ ณ ทั ต อาจารย์
วท.ม. (วิทยาการระบาด)
ตันธนปัญญากร
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
นางอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สงวนชื่อ
ค.บ. (สุขศึกษา)
นายรัฐพล
อาจารย์
ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ศิลปรัศมี
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
นายสุกฤษฎิ์
อาจารย์
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ใจจำนงค์
วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)
นางสาวสุทธิดา อาจารย์
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
แก้วมุงคุณ
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
นางสาวฉัตรประภา อาจารย์
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ศิริรัตน์
วท.บ. (สุ ขศึ กษาและพฤติ กรรม
สุขภาพ)

4. อาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจำ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
2) อาจารย์สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์
3) อาจารย์ ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยครูนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
2558
2555
2531
2527
2558
2551
2544
2561
2557
2560
2555
2558
2555

4) อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
5) อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์
6) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
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7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
9) อาจารย์นัชชา ยันติ
10) อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
11) อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
12) อาจารย์อภิญญา อุตระชัย
14) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
15) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
16) อาจารย์กริช เรืองชัย
13) อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

17) อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
18) อาจารย์นิโรบล มาอุ่น
19) อาจารย์ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
20) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
21) อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี
22) อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
23) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ

4.2 อาจารย์พิเศษ
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
1. จำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด

ผลการพิจารณา
เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไม่ครบ
1.1 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร
[✓] อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) เป็นไป ✓
(สมอ.08)
ตามเกณฑ์ ดังนี้
1.2 บันทึกข้อความ “แจ้งมติสภา
1) อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563”
2) ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
1.3 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3) อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
4) อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ ศธ 05515) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
11/882
6) อาจารย์สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์
2.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการ จัด
[✓] อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือ ✓
การศึกษา การดำเนินการ และ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.2)
มาตรฐานหลักสูตร
มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลา ✓
3.1 มคอ.2 หลักสูตรสาธารณสุข
ที่กำหนด (5 ปี) โดยหลักสูตรปรับปรุงผ่านมติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
มีนาคม 2563
ปรับปรุง พ.ศ. 2563
3.2 บันทึกข้อความ “แจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563”
ผลการดำเนินงาน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
การบรรลุเป้าหมาย
ประเมินตนเอง
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
 ผ่าน
 ผ่าน
บรรลุ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2562
ผ่าน

ผลการดำเนินงาน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น
ผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน และแขนงวิชา
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จึงต้องมีอาจารย์ ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 6 คน และต้องมีคุณวุฒิ และมี
คุณสมบัตสิ อดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบการรับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่ไม่มีอาจารย์ภายในคณะที่มี คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย
หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอัตรากำลังร่วมกันเพื่อกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม
มคอ.2 และแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี นำเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ คณะขออนุมัติกรอบอัตรากำลังจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) ทำประกาศรับสมัครอาจารย์ คัดเลือกและสัมภาษณ์เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศรายชื่ออาจารย์ใหม่ หลังจากนั้นหลักสูตรจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป 2) กรณีที่มีอาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรใด ๆ ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและเริ่มเข้าสู่
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ระบบการรับอาจารย์ประจำหลักสูตร
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- กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลังจากที่หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาคุณวุฒิ ความรู้ ผลงานการวิจัย ประสบการณ์ของผู้ที่จะ
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ตั้งแต่ในการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตร
จึงมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ภายในหลักสูตรหรือรับอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ที่เข้าเกณฑ์ สกอ.
2. หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ
คณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ ตามลำดับ
3. หลักสูตรจัดทำ สมอ.08
4. หลักสูตรเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และ
เสนอต่อ สกอ. เพื่อรับทราบ สมอ. 08 ตามลำดับ
5. หลักสูตรดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
6. หลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่
7. ประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
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ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
ในปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ได้แก่ อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ แทน
อ.รัตนาภรณ์ อาษา ที่ลาศึกษาต่อ ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตรจะประกอบด้วยอาจารย์
ประจำหลักสูตร 6 คน ได้แก่ อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ, อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี, อ.สุทธิดา
แก้วมุงคุณ, อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และอ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ โดยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หลักสูตรได้ดำเนินการ
ตามแนวทางการพิจารณาคัดสรรอาจารย์ประจำหลักสูตรทีเ่ พิ่มเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาลำดับต้น)
- ดำรงตำแหน่งวิชาการ (พิจารณาลำดับต้น)
- มีคุณวุฒิปริญญาโท (พิจารณาลำดับรอง)
- มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
- มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร
- มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีม
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลักสูตรจึงได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดทำ สมอ.08 เสนอสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอ สกอ. เพื่อรับทราบ ดังตารางรายละเอียดดังนี้
อาจารย์ประจำหลักสูตร วันเดือนปีการเข้าออกหลักสูตร*
อาจารย์ประจำหลักสูตร
เดิม
(ปัจจุบัน) พ.ศ. 2562
เข้าหลักสูตร
ออกหลักสูตร
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
พ.ศ. 2555
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
พ.ศ. 2558
6 มิ.ย. 2562 อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
อ.ดร.สินี ศิริคูณ
1 ก.พ. 2561
4 ต.ค. 2561 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.พิชสุดา เดชบุญ
7 ก.ค. 2559
6 ก.พ. 2563 อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์
อ.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข** 3 ส.ค. 2560
6 มิ.ย. 2561 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อ.อภิญญา อุตระชัย
7 ก.ค. 2559
4 ต.ค. 2561 อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
หมายเหตุ *วันเดือนปีที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ สมอ.08

เหตุผล
ลาศึกษาต่อ
-

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ผลงานทาง
วิชาการ และประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และที่หลักสูตรกำหนด ครบ
จำนวนทั้งหมด 6 คน และหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อได้ทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรใน
ระหว่างปี โดยยึดแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่หลักสูตรต้องการเพิ่มเติมจากเกณฑ์
สกอ.
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากการทบทวนระบบกลไกและกระบวนการตามผลการทบทวนในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ซึ ่ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน และในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับปรุงให้มีการประชุมชี้แจงกับอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ เพื่อพิจารณาอาจารย์ในคณะฯที่มีคุณสมบัติและยังไม่ได้เป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรใดๆ โดยหลังจากที่หลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์เรียบร้อยแล้ว พบว่า
อาจารย์ประจำในคณะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นๆในคณะทั้งหมดแล้ว จึงต้องพิจารณาขออนุมัติกรอบ
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อัตรากำลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (กบพ.) เพื่อรับสมัครอาจารย์ใหม่ ได้แก่ อ.สุกฤษฏิ์ ใจ
จำนงค์ ซึ่งมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
นอกจากที่หลักสูตรได้ คัดเลือกและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คื อ
หลักสูตรจะพิจารณาผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในลำดับต้น คุณวุฒิปริญญาโท ลำดับ
รองลงมา หลักสูตรได้พิจารณาศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ความมุ่งมั่ นในการ
รับผิดชอบและบริหารงานหลักสูตร การมีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ในปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน แทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ ง 6 คน มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการครบทั้ง 6 คน และสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. และแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้
พ.ศ. 2560
1. ผศ.อารีย์
สงวนชื่อ
2. อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์
3. อ.กฤติเดช
มิ่งไม้
4. อ.พิชสุดา
เดชบุญ
5. อ.อภิเชษฐ์
จำเนียรสุข
6. อ.อภิญญา
อุตระชัย

พ.ศ.2561
(ปรับปรุงครั้งที่1)
1. ผศ.อารีย์
สงวนชื่อ
2. อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์
3. อ.ดร.สินี
ศิริคูณ*
4. อ.พิชสุดา
เดชบุญ
5. อ.อภิเชษฐ์
จำเนียรสุข
6. อ.อภิญญา
อุตระชัย

พ.ศ.2561
(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
1. ผศ.อารีย์
สงวนชื่อ
2. อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์
3. อ.ดร.รัฐพล
ศิลปรัศมี*
4. อ.รัตนาภรณ์
อาษา*
5. อ.ภุชงค์
อินทร์ชัย*
6. อ.ฉัตรประภา
ศิริรัตน์*

พ.ศ.2561
(ปรับปรุงครั้งที่ 3)
1. ผศ.อารีย์
สงวนชื่อ
2. อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์
3. อ.ดร.รัฐพล
ศิลปรัศมี
4. อ.รัตนาภรณ์
อาษา
5. อ.สุทธิดา
แก้วมุงคุณ*
6. อ.ฉัตรประภา
ศิริรัตน์

พ.ศ.2561
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)
1. ผศ.อารีย์
สงวนชื่อ
2. อ.ปัณณทัต
ตันธนปัญญากร*
3. อ.ดร.รัฐพล
ศิลปรัศมี
4. อ.รัตนาภรณ์
อาษา
5. อ.สุทธิดา
แก้วมุงคุณ
6. อ.ฉัตรประภา
ศิริรัตน์

พ.ศ.2562
(ปรับปรุงครั้งที่ 5)
1. ผศ.อารีย์
สงวนชื่อ
2. อ.ปัณณทัต
ตันธนปัญญากร*
3. อ.ดร.รัฐพล
ศิลปรัศมี
4. อ.สุกฤษฏิ์
ใจจำนงค์
5. อ.สุทธิดา
แก้วมุงคุณ
6. อ.ฉัตรประภา
ศิริรัตน์

- ระบบการบริหารอาจารย์
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรครบ 6 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
ของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหาร
อาจารย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิ และตำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ และความรู้ความสามารถประสบการณ์การทำงาน ดังนี้
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
1. หลักสูตรดำเนินการวิเคราะห์ภาระงานและกำหนดบทบาทหน้าที่และภาระงานให้กับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร โดยวิเคราะห์ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกำหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 มีดังนี้
- อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
และงานอื่นๆ ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กำกับดูแลด้านงานบริหารหลักสูตร
- อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ กำกับดูแลด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
- อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี กำกับดูแลด้านการประกันคุณภาพ และกิจการนักศึกษา
- อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ กำกับดูแลด้านบริหารหลักสูตร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- อาจารย์ สุทธิดา แก้วมุงคุณ กำกับดูแลด้านวิจัย
2. หลักสูตรพิจารณาสัดส่วนรายวิชาในแต่ละเทอม และมีการจัดแบ่งรายวิชาตามความสามารถ และ
ความรู้ของอาจารย์แต่ละคน
3. กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตามกรอบภาระงาน
4. หลั ก สู ต รมี ก ารผลั ด เปลี ่ ย นการทำหน้ า ที ่ ป ระธานและเลขานุ ก ารของสาขาโดยมี ก ำหนดการ
เปลี่ยนแปลงทุกๆ 2 ปี หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. วางแผนการอบรมของอาจารย์ให้มีความสอดคล้องกับรายวิชาต่างๆ ที่มีในหลักสูตร
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการ
1. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร
2. แบบสรุปจำนวนชั่วโมงสอนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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ผลการประเมิน
1. จากการมอบหมายความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร ในโครงการต่าง ๆ ของสาขาและ
คณะ ซึ่งได้มีการมอบหมายแบ่งงานกัน อย่างชัดเจนตามความเหมาะสมในแต่ล ะด้านและทำงานร่วมกันจน
บรรลุผลสำเร็จ ส่งผลให้ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 4.67 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา
2561 และปี 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 และ 3.95 ตามลำดับ และบรรลุเป้าหมายของระบบที่ ตั้งไว้ว่า
อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 พบว่า ด้านที่มี
คะแนนสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตร
2562
4.67
2561
4.39
2560
3.95
2. จำนวนชั่วโมงของอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของปีการศึกษา 2562 พบว่า
อาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนภาระงานสอน เฉลี่ย 11.4 ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ (ภาค 1/2562) และเฉลี่ย 7.2
ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ (ภาค 2/2562) อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรได้บริหารให้ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีภาระงานที่เพียงพอ และทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตร ดัง
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจข้างต้น
ลำดับ

อาจารย์

ภาคการศึกษา 1/2562
1 อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
2 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
3 อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์
4 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
5 อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
6 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ภารระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง)
ภาคการศึกษา 2/2562
1 อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
2 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
3 อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์
4 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
5 อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
6 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ภารระงานสอนเฉลี่ย (ชั่วโมง)

จำนวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์
จำนวนชั่วโมงสอน/
สัปดาห์
9
3
9
16
20

หมายเหตุ
รองคณบดี, ประธานหลักสูตร
คณบดี
เริม่ สอนภาคเรียนที่ 2/2562

11.4
3
3
9
8
10
10

รองคณบดี, ประธานหลักสูตร
คณบดี

7.2
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หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ศึกษาต่ อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา ได้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ทำให้ทราบล่วงหน้าว่า จะมี
อาจารย์ประจำหลักลาศึกษาต่อปริญญาเอก ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสามารถวางแผนการทดแทน
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ขอลาศึกษาต่อได้ เมื่อหลักสูตรได้ทราบเรื่อง หลักสูตรจึงประชุมวางแผน เพื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นล่วงหน้า เพื่อให้ระยะเวลาในการสรรหาไม่ล่าช้า และหาแนวทางการจัดอาจารย์
ผู้สอนโดยคำนึงถึงความถนัดและจำนวนคาบสอนเฉลี่ยต่อคาบต่อคนต่อสัปดาห์ได้อย่างเหมาะสม
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ผลจากการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2561 ทำให้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้
เตรียมการในการสรรหาอาจารย์มาทดแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อ 1 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคั ดเลือกอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี
2. จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ศึกษาระดับปริญญาเอก
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
หลักสูตรได้มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. หลักสูตรสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ ศึกษาดู
งาน การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ
3. หลักสูตรทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. หลักสูตรเสนอแผนพัฒนากรระดับหลักสูตรต่อคณะ ให้คณะรวบรวมเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
5. คณะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคณาจารย์ด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การอบรมพัฒนาวิชาการ การขอตำแหน่งวิชาการ การส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี
6. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ (ในกรณีแผนการศึกษาต่อจะเสนอต่อ กบพ. เพื่ออนุมัติ)
7. หลักสูตรดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ
8. หลักสูตรและคณะ ติดตาม ควบคุม กำกับ ทุกไตรมาส
9. ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
เมื่อหลักสูตรได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคนแล้ว หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแบบฟอร์มและสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านการศึกษาต่อ หลักสูตรและคณะดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาต่อ เสนอให้ค ณะกรรมการ
กองทุน พัฒ นาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติของผู้รั บทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒ นาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้าน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนี้
- มีอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาของปีที่จะเข้าศึกษา
- ปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่
โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
- มีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาที่ไปศึกษา
- ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน
หลักสูตรมีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง
โดยหลักสูตรได้ลดภาระงานในหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถลาศึกษา
ต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการสมั ค รสอบเข้ าศึ ก ษา สอบภาษาอั ง กฤษให้ ผ ่ า นเกณฑ์ ที่
สถานศึกษาที่สมัครเรียนกำหนด จึงเป็นผลให้ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรลาศึกษาต่อ จำนวน
1 คน ได้แก่ อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
2) ด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ตาม
ความต้องการจำเป็น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์ และอาจารย์
ประจำหลักสูตรต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติไปอบรมในกรณีอ บรมภายนอก ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อาจารย์
ประจำหลักสูตรทุกคนได้เข้าอบรมภายในโครงการต่างๆ อีกทั้งหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีการสำเนาเอกสารเพื่อดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการการอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ในหลักสูตร
ได้รับทราบ ทั้งในระบบ IT และ Social Network โดยกิจกรรมต่างๆ จะส่งผ่านทางระบบ E-mail และระบบ
Line กลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเองได้ ทั้งนี้ หลักสูตรส่งเสริมให้
อาจารย์ป ระจำหลักสูตรนำความรู้ที่ได้ร ับจากการอบรมเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในหลักสูตร
3) ด้านผลงานวิจัย หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ประจำหลักสูตรทำผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิ ชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรได้
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง E-mail
และระบบ Line กลุ่ม และอาจารย์ส ามารถขอทุนผ่านกองทุนวิจัยโดยคณะกรรมการพิ จารณาทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และกรณีอาจารย์ต้องการไปเผยแพร่งานวิจัยก็สามารถดำเนินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
4) ด้านตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมตัวเพื่อยื่นขอตำแหน่งทาง
วิชาการโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และติดตาม
การเขียนเอกสารประกอบการสอน การสร้างผลงานทางวิชาการ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ
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5) ด้านการจัดการเรียนการสอน กรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการให้อาจารย์ประเมินหลักสูตรผ่าน
ระบบการประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ผลการประเมินคุณภาพการสอน
ของอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08
6) ด้านบรรยากาศทางวิชาการ หลักสูตรจัดสถานที่ห้ องพักอาจารย์สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย
จัดโต๊ะไว้ให้ประชุมร่วมกันภายในหลักสูตรและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้สืบค้นข้อมูล และในปีการศึกษา 2562 มี
โครงการจั ด ทำห้ อ ง Learning Space และการจั ด ทำห้ อ ง Modern Class Room เพื ่ อ เป็ น สถานที ่ ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบทั้ง 6 คน ตามรายละเอียด
ดังนี้
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล

การส่งเสริมและพัฒนา

อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 1. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันที่ 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
2. อบรมจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 25 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
3. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล วันที่ 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

2

ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

1. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันที่ 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
2. อบรมจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 25 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
3. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล วันที่ 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

3

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

1. อบรม “Design Think as a Teaching Approach” วันที่ 1 พ.ย.62 ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
2. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันที่ 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 23

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

การส่งเสริมและพัฒนา
3. อบรมจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 25 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
4. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล วันที่ 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
5. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

4

อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์

1. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันที่ 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
2. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย วันที่ 12 ธ.ค.
62 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
3. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล วันที่ 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

5

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ

1. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันที่ 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
2. อบรมจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 25 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย วันที่ 12 ธ.ค.
62 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
4. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล วันที่ 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
5. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 24

ลำดับ
6

ชื่อ-สกุล
อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

การส่งเสริมและพัฒนา
1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย วันที่ 12 ธ.ค.
62 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
2. อบรม “การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โครงการ “Young ทำได้” วันที่
19-20 ธ.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
3. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล วันที่ 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาเพิ่มเป้าหมายในการพัฒนาระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยเพิ่มเป้าหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ศึกษาระดับปริญญาเอก รวมถึงส่งเสริม อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ให้มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ครบทุกคน สำหรับการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรมีการสำรวจคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่สามารถดำเนินการยื่นขอตำแหน่ง
วิชาการ ซึ่งมีจำนวน 4 คน และสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2563
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจำหลักสูตรให้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก โดยการเตรียมอัตรากำลังทดแทนอาจารย์ที่มีแผนจะศึกษาต่อ จนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน ได้แก่ อ.รัตนาภรณ์ อาษา
สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 จะมีอาจารย์ที่สามารถยื่นผลงานเพื่อขอตำแหน่ง
วิชาการได้จำนวน 4 คน หลักสูตรจึงแจ้งให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ยื่นขอตำแหน่งวิชาการในปีการศึกษา 2563
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
การจากการวางแผนเรื่องอั ตรากำลังทดแทนและระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจำหลักสูต รในปี
การศึกษา 2561 มีผลทำให้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์สามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้จำนวน 1
คน คือ อ.รัตนาภรณ์ อาษา และมีอัตรากำลังทดแทนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และ
ใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่เกิน 3 เดือน

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.1-1
เอกสารการจัดทำแผนอัตรากำลัง 5 ปี
4.1-2
สมอ.08
4.1-3
เอกสารคำสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4.1-4
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ผลการ
คะแนนการ
การบรรลุ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 2562
ดำเนินงาน
ประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4 ระดับ
4 ระดับ
4 คะแนน
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผลการดำเนินงาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน ได้แก่
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
โดยแสดงวิธีการคำนวณดังนี้
วิธีการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
1 คน

x

100

=

ร้อยละ 16.67

6 คน

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.67

x 5 =

4.17

20

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2.1-1
เอกสารการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2562

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี ร้อยละ 20

ผลการ
คะแนนการ
ดำเนินงาน ประเมินตนเอง
ร้อยละ 16.67 4.17 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผลการดำเนินงาน
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน ได้แก่
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
วิธีการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
1 คน
x
100 =
ร้อยละ 16.67
6 คน
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.67
x 5 =
1.39 คะแนน
60
เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2.2-1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2562
ป.ตรี 45 %

ผลการ
คะแนนการ
ดำเนินงาน ประเมินตนเอง
ร้อยละ 16.67 1.39 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้อง
นำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
- มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 9 เรื่อง
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
วิธีการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
(5.8)
6 คน

=

X 100

ร้อยละ 96.67

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
(96.67)
(20)

x

5 =

5 คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1 - บทความวิ จ ั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสื บ เนื ่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

0.20

1. อ.ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์

0.20

1. อ.ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์

1. ชื่อผลงานชื่อ ผลของโปรแกรมสุขศึกษา
โ ด ย ใ ช ้ แ น ว ค ิ ด ท ฤ ษ ฎ ี PRECEDE
framework ต่ อ ความตั ้งใจในการป้ องกัน
พฤติ ก รรมเสี ่ ย งทางเพศของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น อำเภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ ฉัตร
ประภา ศิ ร ิ ร ั ต น์ . (2562). ในการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2. วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562. 376-382. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
2. ชื ่ อ ผลงานชื ่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ ตำบลบ่อโพง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ชื่อผู้จัดทำ ฉัตรประภา ศิริรัตน์ , ศุภชัย ศรี
จันทร์, ศิริรัตน์ การบรรจง, นรินทรา แนบ
สนิท, ภูวนาท ศรีจันทรวงค์. (2562). ใน
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
19. 9 - 11 พฤษภาคม 2562, 206-215.
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ที่

2

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่า
ชื่อ-สกุลอาจารย์
น้ำหนัก
0.20 1. อ.ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์

- บทความวิ จ ั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสื บ เนื ่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาวารสารทาง
วิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

0.40

1. อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
2. อ.ปัณณทัต
ตันธนปัญญากร
3. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
4. อ.นิโลบล มาอุ่น

0.40

1. อ.รัฐพล ศิลปรัศมี

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ชลบุรี: โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล
แอนด์รีสอร์ท
3. ชื่อผลงาน ความรู้ และทัศนคติต่อการ
คุมกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน
แห่งหนึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อผู้จัดทำ ฉัตร
ประภา ศิริรัตน์ , กาญจนา กุลศรีไทวงษ์,
จรัญญา วงษ์ชาลี, อรอรุณ ชิณเพ็ง, ชนม์
นิภา ไกรสูงเนิน. ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562,
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. The Effect Of Knowledge, Attitude,
and Practice Program on Primary
Dysmenorrhea in Faculty of
Public Health Students, Valaya
Alongkorn Rajabhat University.
Sutthida Kaewmoongkun,
Phannathat Thanthanapanyakorn,
Aree sanguanchue , Nirobon Ma-oon,
Rattikarn Yingpimai, Phittaya
Klinmalee , Hathairat Wongsin. 7th
National and International
Conference on “Economic and
Social Sustainability through
Knowledge-based and Innovation
Management” Held by Pathumthani
University and Academic
Cooperation
Network at Pathumthani University.
16th February 2020, p83-96
2. Fast Food Consumption Behaviors
Among Undergraduate Students In
Pathum Thani Province. Juntarat
Jaricksakulchai, Rattanaporn Arsa,
Rattapol Sillaparassamee,
Kwankamon Pho-ampai, Hirunrat
Namthip, Pajera Watee. 7th National
and International Conference on
“Economic and Social Sustainability
through Knowledge-based and
Innovation Management” Held by
Pathumthani University and
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ที่

3

4

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่า
น้ำหนัก

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

- บทความวิ จ ั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวา ร ส า ร วิ ชา กา ร ร ะ ดั บ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาวา รสารทาง
วิ ช าการสำหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบั น
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.60

1. ผศ. อารีย์ สงวนซื่อ.
2. อ.ปัณณทัต
ตันธนปัญญากร
3. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

0.60

1. อ.ปัณณทัต
ตันธนปัญญากร
2. นิโรบล มาอุ่น

0.80

1. อ.ปัณณทัต
ตันธนปัญญากร
2. ผศ. อารีย์ สงวนซื่อ

1. อ.ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์

1. สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
Academic Cooperation Network at
Pathumthani University. 16th
February 2020, p79-82
1. ชื ่ อ ผลงาน ปั จ จั ย ที ่ ม ี ค วามสั มพั น ธ์กับ
ภาวะเครี ย ดของผู ้ ส ู ง อายุ ในตำบลชั ย
บาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ชื่อ
ผู้จัดทำ อารีย์ สงวนซื่อ , ปัณณทัต ตันธน
ปัญญากร, รัฐพล ศิลปะรัศมี. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1: 111 (ม.ค.-มี.ค. 62)
2. ชื ่ อ ผลงาน ความชุ ก และปั จ จั ย ที ่ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องของ
ผู้สูงอายุ ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ชื ่ อ ผู ้ จ ั ด ทำ ปั ณ ณทั ต ตั น ธนปั ญ ญากร,
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล , นิโรบล มาอุ่น ,
กุ ส ุ ม า จ้ อ ยจั น ทร์ และชุ ต ิ ม า มลั ย หมื ่ น .
วารสารวิ ช ชา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช. ปีที่ 38 ฉบับที่ 2: 67-79
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
1. ชื่ อ ผลงาน ความชุ ก และปั จ จั ย ที ่ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
ที ่ ม ี โ รคเรื ้ อ รั ง ในอำเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ อารีย์ สงวน
ซื่อ, ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, รัตนาภรณ์
อาษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2: 277-287 (พฤษภาคมสิงหาคม 2562)
2. ชื ่ อ ผลงาน การรับ รู้ ความสามารถของ
ตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการ
ป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ในมหาวิทยาลัย
ประเทศไทย. ชื่อผู้จัดทำ เสาวนีย์ ทองนพ
คุ ณ , ฉั ต รประภา ศิ ร ิ ร ั ต น์ , สาวิ ต รี วิ ษ ณุ
โยธิน, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์, ศิวานิตย์ ทองคำดี.
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา. ปีที่ 17
ฉบับที่ 1 : 47-59 (มกราคม-เมษายน 2562)
3. ชื ่ อ ผลงาน ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม
สร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการใช้รถนั่งคนพิการของผู้ได้รับบาดเจ็บ
บริเวณไขสันหลัง. ชื่อผู้จัดทำ สุกฤษฏิ์ ใจ
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

1.00

-

จำนงค์, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง , มณีรัตน์ ธี
ระวิวัฒน์ และภรณี วัฒนสมบูรณ์. (2562).
วารสารสุข ศึ กษา. ปี ท ี ่ 42 เล่ ม ที่ 2: 123135 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
4. ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านที่มี
การสร้างตามหลักการออกแบบเพื่อสากล
กับอุบัติการณ์การหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุ.
ชื่อผู้จัดทำ พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ , ณัฐวุฒิ
คำนวนฤกษ์ , บุศรินทร์ นันทานุรักษ์ ส กุ ล
และสุ ก ฤษฏิ์ ใจจำนงค์ . (2562). วารสาร
วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ปีที่ 13 ฉบับ
ที1่ : 73-83. (มกราคม-มิถุนายน 2562)
-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1. สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

5

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิ จ ารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.
2556
- ผลงานได้รับการจด
สิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สั งคมที่
ได้ ร ั บ การประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์
การขอตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ
แล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์ ก รระดั บ ชาติ ว ่ า จ้ า งให้
ดำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พื ช พัน ธุ์
สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน
- ตำราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งาน
แปลที ่ ไ ด้ ร ั บการประเมิ น ผ่าน
เกณฑ์ ก ารขอตำแหน่ ง ทาง
วิชาการแล้ว

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่า
น้ำหนัก
- ตำราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งาน 1.00
แปลที ่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาตาม
ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ำ ม า ข อ ร ั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณภาพงานสร้างสรรค์
6 - งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ ม ี ก าร
เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลั ก ษณะหนึ ่ ง หรื อ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online
7 - งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
8 - งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การ
เผยแพร่ในระดับชาติ
9 - งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
10 - งานสร้ า งสรรค์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การ
เผยแพร่ ใ นระดั บ ภู ม ิ ภ าค
อาเซียน/นานาชาติ
11 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ
12 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

-

-

0.20

-

-

0.40

-

-

0.60

-

-

0.80

-

-

1.00

-

-

-

-

-

-

เอกสารหลักฐานประกอบ
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.2.3-1
หลักฐานการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร

เป้าหมาย
2562
ป.ตรี 20 %

ผลการ
คะแนนการ
ดำเนินงาน ประเมินตนเอง
ร้อยละ 96.67
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรมีผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 6
ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมี การจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 16.67 ดังนี้
ลำดับ

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

นางสาวรัตนาภรณ์ อาษา*

นายสุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์*

1

นางอารีย์ สงวนชื่อ นางอารีย์ สงวนชื่อ

2

นางสาวพิชสุดา
เดชบุญ

นางสาวพิชสุดา เดชบุญ นายปัณณทัต
ตันธนปัญญากร*

นายปัณณทัต
ตันธนปัญญากร

3

นายสิทธิโชค
หายโสก

นายอภิเชษฐ์
จำเนียรสุข*

นางอารีย์ สงวนชื่อ

นางอารีย์ สงวนชื่อ

4

นางสาวอภิญญา
อุตระชัย

นางสาวอภิญญา
อุตระชัย

นายรัฐพล ศิลปรัศมี*

นายรัฐพล ศิลปรัศมี

5

นายอภิชัย คุณีพงษ์ นายอภิชัย คุณีพงษ์

6

นายกฤติเดช มิ่งไม้ นางสาวสินี ศิริคูณ*

นางสาวฉัตรประภา
ศิริรัตน์*
นางสาวสุทธิดา
แก้วมุงคุณ*
ร้อยละ 16.67

นางสาวฉัตรประภา
ศิริรัตน์
นางสาวสุทธิดา
แก้วมุงคุณ
ร้อยละ 83.33

ร้อยละ
อัตราการ
คงอยู่

ร้อยละ 100

ร้อยละ 66.67

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ
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- ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า
ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ทำให้การหารือ การจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562

ผลการประเมินความพึงพอใจ
3.92
3.95
4.39
4.67

ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรนั้นมีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 โดยความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร มาจากการประเมินความพึงพอใจในประเด็น 3 ด้านหลัก ได้แ ก่ ด้านนักศึกษา (การรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษา) ด้านอาจารย์ (การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และผล
ที่เกิดกับอาจารย์) และด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (สาระของรายวิชาในหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
4.3-1
คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย 2562

ผลการ
ดำเนินงาน

4 ระดับ

4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่
ปีการศึกษา

จำนวน
รับเข้า


2558
2559
2560
2561
2562
รวม

146
111
158
109
82
606

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละชัน้ ปี


58
131

59 60 61
124 124 124
94 89 89
136 126
105

131

218 349 444

จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิน้ ปี

62
89
117
94
82
382


22
22
41
15
0
100

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศึกษาครบ
ตามแผนการเรียน
84.93
80.18
74.05
86.24
100.0
-

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา

การให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเนื่อง ทำให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องพัก
การเรียน โดยปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น
และการลาออกของนักศึกษา มีสาเหตุได้แก่ การย้ายไปเรียนในคณะหรือสถาบันอื่น ปัญหาผลการเรียนในระหว่างภาค
การศึกษา
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) 

2556 (234 คน)
2557 (154 คน)
2558 (146 คน)
2559 (111 คน)
2560 (162 คน)
2561 (109 คน)

140 (จบการศึกษา ปี 2559)
126 (จบการศึกษา ปี 2560)
123 (จบการศึกษา ปี 2561)
89 (จบการศึกษา ปี 2562)
-

อัตราการสำเร็จการศึกษา
(ร้อยละ)
59.83
81.82
84.25

80.18
-

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในบางรายวิชา ทำให้นักศึกษาต้องลงเรียนในวิชา
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่ทำให้มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน
การสำรวจความคิ ดเห็ นของผู ้ ใช้ บ ั ณฑิ ต ต่ อคุ ณภาพของบั ณฑิ ตปริ ญญา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 –
31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน มีผล
การประเมินของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
1
2
3
4
5

รายการข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน/
คะแนน
122
34
27.87
167.80
4.94

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จำนวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด
ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รบั การประเมิน (/*100)
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5) (/)

*หมายเหตุ: จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษา

วิธีการคำนวณ
167.80
34

=

4.94 คะแนน

สรุป ผลการสำรวจความคิดเห็น ของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พบว่าในปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ 4.94 คะแนน
หัวข้อประเมิน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.1 ปฏิบัติตนอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 รักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม
1.3 รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น ตระหนักในรักคุณค่าและศักดิศ์ รี ความเป็น
มนุษย์
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข
2.ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ทางด้านสาธารณสุข/
วิชาชีพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าเฉลี่ย
(MEAN)
4.95
4.94
4.94

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.22
0.24
0.24

4.97

0.17

4.91
4.97
4.91

0.29
0.17
0.24

4.97

0.17
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หัวข้อประเมิน
2.2 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยในชุมชน สังคมและประเทศ
2.3 มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศ
2.4 สามารถนำความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5 ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็น
องค์รวม
3.2 สามารถวางแผนพัฒนาสุขภาพเป็นองค์รวมอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง
3.3 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และส่งตอได้
3.4 ให้บริการด้านวิชาการการสาธารณสุขที่มุงเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
และปัจจัยที่คุกคามภาวะสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ได้
3.5 สามารถปฏิบตั ิงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอื่น
4.2 สามารถทํางานเป็นทีมรวมกับสาขาวิชาชีพอื่น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นใน
หน่วยงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 มีคุณลักษณะของภาวะผู้นํา และภาวะ ผู้ตามที่ดี
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในหน่วยงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.5 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติ และชีวสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียน
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
5.5 สามารถเลือกใช้รูปแบบของสือ่ การนําเสนออย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม 5 ด้าน

ค่าเฉลี่ย
(MEAN)
4.88
4.91

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
0.33
0.29

4.79

0.41

5.00
4.91

0.00
0.28

4.97

0.17

4.88
4.91

0.33
0.29

4.82

0.39

4.94

0.24

4.94
5.00

0.14
0.00

4.91

0.29

4.79
5.00
5.00
4.97

0.41
0.00
0.00
0.11

5.00

0.00

4.91
4.94
5.00
5.00

0.29
0.24
0.00
0.00

167.80/34
= 4.94

0.20

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2562
ค่าเฉลี่ย
4.50

ผลการ
ดำเนินงาน
4.94

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4.94

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการดำเนินงาน
ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาใน
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีการสำรวจระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563
ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
วันที่สำรวจ วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
1 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
2 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา
3 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)
4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

จำนวน
(คน)
122
91
73
2

5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำระหว่างการศึกษาหรือเป็นงานเดิมก่อนเข้าศึกษา

2

6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-

7 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

-

8 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

1

9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลัง
สำเร็จการศึกษา ((+)/(----))*100
10 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ((/)*100)

85
75

หมายเหตุ* จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

วิธีการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
75
x
100 =
ร้อยละ 85
88
2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
85
x
5 =
4.25 คะแนน
100
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
2.2-1
แบบติดตามภาวะการมีงานทำ

รายการเอกสารหลักฐาน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
2562
ร้อยละ 80

ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ 85

คะแนนการ
ประเมิน
4.25 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในปีที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิตและแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต ในการตอบแบบสอบถาม และเปรียบเทียบกับข้อมูล ของปี
การศึกษาก่อนหน้า พบว่า
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของปีการศึกษา 2562
(ร้อยละ 85) เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 (ร้อยละ 83.62)
- คะแนนความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 (4.94 คะแนน) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2561 (4.91คะแนน)
จากผลการสำรวจข้อมูลร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของปีที่ผ่านมา
พบว่าจากรายวิชาสหกิจศึกษา ซึง่ เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจำเป็นต้องได้เข้าไปทำงานที่เกี่ยวข้องวิชาชีพสาธารณสุข
โดยตรง ซึ่งในระหว่างที่ปฏิบัติสหกิจ นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากการเรียนอละการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระหว่าง
ทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการตามเงื่อนไขของรายวิชา ส่งผลให้ทางสถานประกอบการได้เห็นถึงศักยภาพและ
ความสามารถของนักศึกษาที่มีพร้อมต่อการออกทำงานจริง ทำให้นักศึกษาได้งานทำระหว่างการศึกษาหรือก่อน
จบการศึกษามากยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
- จำนวนผู้สมัครเป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 120 คน
- คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ร้อยละ 100 จากจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
ทั้งหมด
• ระบบและกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มี
ดังนี้

1. หลักสูตรกำหนดแผนการรับนั กศึกษาแต่ละรอบ ได้แก่ จำนวนนักศึกษา คุณสมบัตินักศึกษา และ
เกณฑ์การรับนักศึกษา และส่งรายละเอียดไปยังคณะฯ
2. คณะฯ จัดทำบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดำเนินการต่อ ดังนี้
2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรับสมัครนักศึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่ โควตา
ท้องถิ่น ระบบรับตรง และ ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS)
2.2 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเวปไชต์ของมหาวิทยาลัย
2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการ
ชำระเงินออนไลน์
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2.4 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกข้ อสอบ
วิชาการคิดวิเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์ ออกข้อสอบวิชา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์
ปัจจุบัน
2.5 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขอรายชื่ออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะฯ และหลักสูตร
3. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และจัดทำบันทึกส่งรายชื่อไปยังสำนักส่งเสริม
วิชาการฯ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว
6. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากรณีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ควบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการ
ประกาศรับสมัคร
7. หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา ประเมินผลการดำเนินการรับสมัคร
และเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน)
หลักสูตรมีการดำเนินการรับสมัครที่กำหนดไว้ ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำหนดจำนวนการรับแต่ละรอบ คุณสมบัติและเกณฑ์
การรับนักศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อวางแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรกำหนดรับ
นักศึกษา จำนวน 120 คน คุณสมบัติคือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนการรับนักศึกษาใน มคอ.2
2. หลักสูตรจัดส่งรายละเอียดจำนวนการรับและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำไฟล์คู่มือรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์การรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย http://web2020.vru.ac.th /DefaultN.aspx
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และดำเนินการเปิดการรับสมัคร
โดยมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หน้าเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย หน้าเว็บเพจเฟสบุ๊กของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
ได้แก่ เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เว็บเพจเฟสบุ๊คของคณะ กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะ ส่งโปสเตอร์
ประชาสัมพัน ธ์ การรับ สมัครให้กับ นักศึกษาปัจจุบันนำไปให้กับโรงเรียนที่นักศึกษาจบการศึกษา และออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
4. หลักสูตรจัดทำบัน ทึกส่งรายชื่อ กรรมการคุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ของหลักสูตร โดย
หลักสูตรส่งรายชื่อแต่ละรอบซึ่งจะแต่งตั้งกรรมการโดยมหาวิทยาลัย ดังนี้
รอบ
รอบ 3 รั บ ตรงร่ ว มกั น และโควตา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

วันสอบ
14 พฤษภาคม 2562

กรรมการสอบ
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
อ.รัตนาภรณ์ อาษา
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
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รอบ
รอบรับตรงราชภัฏ

วันสอบ
27 พฤษภาคม 2562

รอบรับตรงอิสระ

12 มิถุนายน 2562

กรรมการสอบ
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
อ.รัตนาภรณ์ อาษา
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
อ.รัตนาภรณ์ อาษา
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ

5. หลักสูตรดำเนินการสอบสั มภาษณ์โดยพิจารณาคะแนนสอบข้อเขียนและผลการสัมภาษณ์ให้เป็น
เกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา จากนั้นส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาแก่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเผยแพร่ ไว้บน
เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและติดประกาศไว้บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกรณีที่นักศึกษาสมัครรอบ Admission โดยยื่น
คะแนนผ่านระบบกลาง TCAS หลักสูตรจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิท ธิ์เข้าศึกษา และรับรายงานตัวโดย
มหาวิทยาลัย
7. หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยหลักสูตรมีการดำเนินการจัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับคณะ
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดำเนินการ คือ 1) จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562
พบว่า หลักสูตรมีผู้มาสมัคร 82 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33 จากจำนวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดที่ระบุไว้
ใน มคอ.2 ซึ่งไม่บรรลุ เป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้ และ 2) หลักสูตรมีผู้มาสมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
หลักสูตรกำหนด จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากผลการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2562 พบว่า มีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ทางหลักสูตรกำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา มีสาเหตุคือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยผ่านช่องทางของทาง
มหาวิทยาลัยและช่องทางที่หลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์นั้นไม่เพียงพอต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบกับ
ความนิยมการเรียนในสถาบั นอุดมศึกษาลดลง การรับสมัครที่มีหลายรอบทำให้นักศึกษาสามารถสละสิทธิ์การ
ยืนยันเข้าศึกษาต่อ ส่งผลกระทบให้มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
จากสาเหตุดังกล่าวทำให้หลักสูตรและคณะ ร่วมกัน จัดโครงการสื่อสารองค์กรและการตลาด กิจกรรม
สื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC เพิ่มเติมจากการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยจัด
ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และพระนครศรีอยุธยา และให้
นักศึกษาปัจจุบันที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้นๆ ไปช่วยทำกิจกรรมพร้อมทั้ งเชิญชวนให้รุ่นน้องมาเข้าเรียนใน
หลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และจัดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ไปแนะนำหลักสูตรกับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ใน
โรงเรี ย นต่ า งๆ เพื ่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รเชิ ง รุ ก และให้ ข ้ อ มู ล ของหลั ก สู ต รได้ ล ะเอี ย ดที ่ ม ากกว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว และสามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัย ของ
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นักเรียนได้ดีกว่า นอกจากนั้นหลักสูตรมีการวางแผนปรับปรุง กระบวนการรับสมัครนั กศึกษาของปีการศึกษา
2563 โดยการเพิ่มช่องทางการติดต่อหลักสูตรให้มากขึ้น เพิ่มการออกประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดมากขึ้น
อาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มการโทรติดตามการสมัครและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อติดตามการยืนบันสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อ เพิ่มกลุ่มไลน์ผู้สมัครเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรได้
โดยตรงผ่านทางข้อความในแอพพลิเคชั่นไลน์ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุ๊ค รวมถึงขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบัน
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกลุ่มต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ผลจากการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่าการรับ
นักศึกษาทั้งในรูป แบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โควตามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS และรอบรับตรง ได้
นักศึกษาจำนวน 82 คน ซึ่งลดลงกว่าปีการศึกษา 2561 ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของระบบ
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด)
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. นักศึกษาใหม่ทกุ คนได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามากกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร มีดังนี้
1. หลักสูตรวางแผนการจัดกิจ กรรมเตรียมความพร้อมก่ อนเข้า ศึก ษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งปรับ
กระบวนการจากปีการศึกษา 2561 โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเรียนของนักศึกษาใหม่จากเอกสารรายงานผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาและจากการสอบ
สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาปัจจุบันว่ายังไม่เข้าใจหรือไม่ผ่านในรายวิชาพื้นฐานใด
2. หลักสูตรประชุมเพื่อมอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา และหัวข้อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
3. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลังเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
4. หลักสูตรประเมินผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม และพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมาเป็น
แนวทางการปรับปรุงหัวข้อการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ประชุมวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการ
ทบทวนและพิจารณาข้อเสนอแนะหัวข้อที่นักศึกษาต้องการให้พัฒนาในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ผลการเรียน
ของนักศึกษาปั จจุบันและนักศึกษาใหม่จากเอกสารรายงานผลการเรียนและการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ
รวมถึงนำปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่ระบุ ไว้ใน มคอ.2 มาร่วมพิจารณาด้วย พบว่า นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
และนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรมีปัญหาความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ
หลังจากได้วิเคราะห์ปัญหาความพร้อมด้านวิชาการ หลักสูตรจึงได้จัดหัวข้อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อเรื่อง พื้นฐานวิทยาศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ
และภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญอาจารย์จากคณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
นอกจากเตรียมพร้อมด้านวิชาการแล้ว หลักสูตรได้ร่วมกับคณะในการเตรียมพร้อมการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยได้ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์
ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ป รึกษาประจำหมู่เรียน บุคลากร รุ่นพี่และศิษย์เก่า ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น การเข้าเรียน การสอบ การแต่งกายของ
นักศึกษา การปฏิบัติสหกิจศึกษา แนะนำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ การใช้บริการออนไลน์ของนักศึกษา
ได้แก่ ระบบตรวจสอบผลการเรียน/จองรายวิชา ระบบประเมินการสอนออนไลน์ ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
(OPAC) เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อศึกษาระเบียบ/
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา
การกู ้ เ งิ น จาก กยศ. การผ่ อ นผั น ทหาร ทุ น การศึ ก ษา การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลและแนะน ำช่อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และบุคลากร ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ
รุ่น พี่และศิ ษย์เ ก่ า ให้ ข้ อ มูล เกี่ย วกับ เทคนิ ค ในการเรี ยน การทำกิจ กรรมต่า งๆ การปรับตัว การใช้ช ีว ิ ต ใน
มหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ซักถามข้อสงสัยจากรุ่นพี่และอาจารย์
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้โทรศัพท์มือถือขณะทำกิจกรรม และมี
นักศึกษาบางคนที่มีข้อสงสัยในบางหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมในเรื่องการเงินและการลงทะเบียน เช่น
ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การใช้ระบบ e-Student loan และการหาห้องเรียน
ส่วนในด้านเนื้อหาทางวิชาการ นักศึกษามีความต้องการให้มีการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการสังเกต
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากได้รับความรู้ทางวิชาการและข้อ มูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น ได้ทำความ
รู้จักกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ โดยกิจกรรมที่จัดมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
หลักสูตรได้ปรับกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยเพิ่มเติม
ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมจากข้อสงสัยและความต้องการของนักศึกษาจากปีการศึกษาที่ผ่ านมา โดยมีการ
อธิบายขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การใช้ระบบ e-Student loan และให้รุ่นพี่
พารุ่นน้องเดินรอบมหาวิทยาลัยเพื่อให้รู้จักตึกเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา นอกจากนั้น หลักสูตรได้
เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลโดยเน้นให้ข้อมูลผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ผลที่เกิดจากการปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษาใหม่ทุกคนในหลักสูตรได้เข้ารับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คิดเป็นร้อยละ
95.19 และนักศึกษาใหม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของระบบ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.1-1
แผนการรับนักศึกษา
3.1-2
รายงานการประชุมหลักสูตร

รายการเอกสารหลักฐาน
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รหัสเอกสาร
3.1-3
3.1-4
3.1-5
3.1-6

รายการเอกสารหลักฐาน
เกณฑ์การรับนักศึกษา
คำสั่งอาจารย์สอบสัมภาษณ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย 2562
4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. นักศึกษาได้รับการแนะแนวการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา
2. คะแนนความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำหมู่เรียน ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
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แนวทางปฏิบัติที่ดี

หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
หลักในการติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาทั้งในด้านการเรียน สุขภาพ ครอบครัว สังคม การพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีกระบวนการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้
1) หลักสูตรวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
2) หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะ คณะเสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
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3) หลักสูตรร่วมกับคณะ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ทุกท่านต้องผ่านการ
อบรมอาจารย์ใหม่โดยที่ในหัวข้อของการอบรมนั้นมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาในบริบทต่าง ๆ และอาจารย์สามารถโหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาได้จากเว็ บไซต์ของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4) อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศและกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5) อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบ ัติหน้าที่ ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาค
การศึกษา
6) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลและส่งรายงานผลการพบนักศึกษาและการให้
คำปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
7) เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนของตนเอง
ผ่านระบบสารสนเทศ หรือ CMS ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเอาผลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป
8) หลักสูตรนำผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหมู่เรียนจากนักศึกษา มาปรับปรุงแนวทางการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการดำเนินการดังนี้
1. กระบวนการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไปยังคณะ คณะเสนอต่อไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดคืออาจารย์ 1 คน
เป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม โดยในปีการศึกษา 2562 มีการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ละรุ่นดังนี้
รหัส 2562 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 82 คน ที่ปรึกษาคือ อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
(ภาคปกติ) และ อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี (ภาคพิเศษ)
รหัส 2561 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 94 คน ที่ปรึกษาคือ อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ อ.นัชชา ยันติ และ อ.จันทร
รัตน์ จาริกสกุลชัย (ภาคปกติ) และ อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ (ภาคพิเศษ)
รหัส 2560 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 117 คน ที่ปรึกษาคือ อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ และ
อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ (ภาคปกติ) และ อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร (ภาคพิเศษ)
รหัส 2559 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 89 คน ที่ปรึกษาคือ อ.อภิญญา อุตระชัย และ อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์ (ภาคปกติ) และ อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร (ภาคพิเศษ)
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 2562 เข้าพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศในวันที่ 20-12 มิถุนายน 2562
สถานที่ ห้อง สสร.1001 และ สสร.1002 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และอาจารย์ที่ปรึกษากำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในช่องทาง ได้แก่
โทรศัพท์ การตั้งกลุ่มไลน์ห้อง การตั้งกลุ่มเฟสบุ๊ค เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดหมายการเข้าพบนักศึกษาในวันพุธบ่าย ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา
ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน ปัญหาการเรียน ปัญหาการเงิน และอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
คอยแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การขึ้นทะเบียนเพื่อผันผ่อนทหาร การเข้าอบรมภาษาอังกฤษตาม
ประกาศของศูนย์ภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีมีการติดตามข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ
มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสำเร็จการศึกษาล่าช้า ก่อนที่จะกดอนุมัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละคน
เมื่อเปิดภาคการศึกษา โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะพิจารณาการลงทะเบียนเรียน รวมถึงการเพิ่ม-ถอน
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รายวิชาในการลงทะเบียนของนักศึ กษา และนำมาพิจารณาในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร
ในกรณีที่มีนักศึกษาต้องการลาออกหรือหายไปโดยที่ไม่ได้บอกอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสู ตรมีดำเนิน
กระบวนการโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเรียกนักศึกษาเข้าพบเพื่อพูดคุยถึงสาเหตุของการลาออก ก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษา
จะลงลายมือชื่ออนุมัติให้นักศึกษาได้ลาออก ส่วนในกรณีที่นักศึกษาหายไปโดยไม่รู้สาเหตุ หลักสูตรได้ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาโทรติดต่อสอบถามกับนักศึกษาหรือผู้ปกครองจากข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบจัดการชั้นเรียน (Classroom Management System;
CMS) ของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีผลการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี้
รหัส 2562 ผลการประเมิน 4.57 อยู่ในระดับดีมาก
รหัส 2561 ผลการประเมิน 4.53 อยู่ในระดับดีมาก
รหัส 2560 ผลการประเมิน 4.44 อยู่ในระดับดี
รหัส 2559 ผลการประเมิน 4.47 อยู่ในระดับดี
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับดีมาก
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการประเมินกระบวนการ คือ นักศึกษาทุกคนได้รับการแนะแนวการ
ให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเพิ่มขึ้นจาก 4.53 เป็น 4.57
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้นำผลการประเมินกระบวนการจากปีการศึกษา 2562 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้มีการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาของปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ย 4.53 พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อาจารย์ที่ปรึกษาให้
คำปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และการเรียนต่อในระดับสูงได้ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2562 คือ เมื่อพบกันครั้งแรกให้อาจารย์ที่ ปรึกษาแนะแนวอาชีพและการเรียนต่อในระดับสูงหลัง
สำเร็จการศึกษา เมื่อเกิดการปรับปรุงจึงทำให้ค่าเฉลี่ยในข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ำสุดเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 4.66 ในปี
การศึกษา 2561 เป็นค่าเฉลี่ย 4.70 ในปีการศึกษา 2562
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายของระบบคือ นักศึกษาได้รับการแนะแนวการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา และคะแนนความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำหมู่เรียน
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 มีผลที่เกิดจากการปรับปรุง ดังนี้
นักศึกษาทุกคนได้รับการแนะแนวการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาค
การศึกษา และจากผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม 2 ภาคการศึกษา เท่ากับ 4.57 พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมรับฟังปัญหาของ
นักศึกษาด้วยความจริงใจ (ค่าเฉลี่ย 4.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อาจารย์ ที่ปรึกษาจัดสรรเวลาเพื่อให้
นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษเมื่อนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
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- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. ปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
1. หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงานโครงการในปีการศึกษาปัจจุบัน โดย
กำหนดแนวทาง เป้าหมายการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมและผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม
2. หลักสูตรเสนอแผนงาน/โครงการ ต่อคณะ เพื่อให้คณะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ
3. หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการเขียนแบบเสนอโครงการ (กนผ.04)
4. หลักสูตรประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการโครงการ (กนผ.05) หลังเสร็จสิ้นโครงการในระบบ
VRU Project Monitoring System
5. หลักสูตรรายงานผลการดำเนินการแก่คณะกรรมการบริหารคณะในทุกไตรมาส
6. หลักสูตรร่วมกับคณะ พิจารณาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
หลักสูตรร่ว มกับ องค์การนักศึ กษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ว างแผนจัดกิจ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษาให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (TQF) และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำแผนการพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทั กษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คณะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ
หลักสูตรจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้างความผูกพันกับความเป็นพลเมือง
กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ในปี
การศึกษา 2562 ดังนี้
โครงการที่ความสอดคล้องกับกรอบ TQF
กรอบ TQF
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
ด้าน 1 คุณธรรม โครงการรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จริยธรรม
ถวายสักการะเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิก รม พระบรมราชชนก และเพื่อให้ผ ู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สาธารณสุขเกิดความตระหนักต่องานด้านสุขภาพและแสดงบทบาทด้านวิชาชีพ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ผลการดำเนินงานพบว่า นักศึกษา
ได้เกิดความตระหนักในบทบาทของวิชาชีพนักสาธารณสุขและการทำงานเพื่อส่วนรวมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่ง
วิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
ด้าน 2 ความรู้
โครงการการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เสริมสร้างทักษะ
ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ และมีความรู้
เกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ภาควิชา
กายวิ ภ าคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศ ิ ร ิ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ผลการ
ดำเนินงานพบว่า นักศึกษาได้ไปเรียนรู้และสัมผัสกับอาจารย์ใหญ่จริงจากห้องปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำให้นักศึก ษาได้เพิ่มพูนความรู้
เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เมื่อประเมินการวัดความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า
นักศึกษาผ่านเกณฑ์ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 จากนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 115 คน
ด้าน 3 ทักษะทาง กิจกรรมการสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปัญญา
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดผลงานเชิงผลิตภาพในการค้นหา Best practice ประจำปี
และ
การศึกษา 2562 และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก้ไข
ด้าน 5 ทักษะการ ปัญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10
วิเคราะห์เชิง
มี น าคม 2563 ณ อาคารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละหอประชุ ม วไลยอลงกรณ์ ผลการ
ตัวเลข การ
ดำเนินงานพบว่า นักศึกษาทุกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปั ญหาสุขภาพ
สื่อสารและการใช้ ในชุมชนในระหว่างฝึกงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน และได้นำเสนอผลงานที่ดำเนินการ
เทคโนโลยี
แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบคลิปวิดีโอ
สารสนเทศ
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ด้าน 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ประมวลภาพการทำกิจกรรม นอกจากพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแล้ว หลักสูตรได้ผล
งานโครงการเชิงผลิตภาพดีเด่นจากการคัดเลือกและตัดสินของกรรมการ จำนวน 6 รางวัล
กิจกรรมการแข่งขัน กีฬาภายในครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังให้นักศึกษามีความสามัคคี มีน้ำ ใจ
นักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในคณะและต่างคณะ ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม รวมถึง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองให้ปรากฏต่อสายตา
ของนั ก ศึ ก ษาคณะต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ ้ น เมื ่ อ วั น ที่ 3-7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ ผลการดำเนินงานพบว่ า
นักศึกษาของหลักสูตรได้ร่วมการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ ได้สร้างความสัมพันธ์กับ
นักศึกษาต่างคณะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในระหว่างการแข่งขันกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬา
ทำให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อนำชัยชนะมาให้คณะ

โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาทักษะ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
(1) ทักษะชีวิต
กิจกรรมเซฟเลิฟเซฟไลฟ์ (Safe love safe life) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
(Life skill)
ทัศนคติ และตระหนักถึงการใช้ชีวิตรักที่ปลอดภัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการดำเนินงานพบว่า นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตรักอย่างไร
ให้ปลอดภัย การคุมกำเนิดที่ถูกวิธี การสื่อสารเรื่องเพศ ทักษะการปฏิเสธ และแลกเปลี่ยน
มุมมองปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น โดยกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้ฝึ กปฏิบัติการใส่
ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องกับโมเดลจำลอง เปิดมุมมองเรื่องเพศกับเพื่อนและวิทยากร และ
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้นักศึกษาใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเรียนรู้สิ่ งใหม่ รู้จักการใช้ชีวิตใน
สังคมให้ปลอดภัย
(2) ทักษะวิชาชีพ โครงการสร้างแกนนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำ
(Career skill)
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า
จังหวัดปทุมธานี ผลการดำเนินงานพบว่า อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าร่วม
กิจกรรมในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติประชาชน เพื่อสร้างแกนนำในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน โดยนักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนจากในห้องมาช่วยอาจารย์ในการถ่ายทอดให้แก่
ประชาชน การเรียนในห้องและการจัดกิจกรรมนี้เป็นผลให้นักศึ กษามีทักษะทางวิชาชีพ
จะเห็นได้จากศิษย์เก่าได้นำทักษะวิชาชีพช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หมดสติ
โดยการทำ CPR เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล
(3) ความรู้เฉพาะ โครงการการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เสริมสร้างทักษะ
ทาง (Specific
ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
literacy)
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาของมนุษย์ และมีความรู้
เกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ภาควิชา
กายวิ ภ าคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศ ิ ร ิ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ผลการ
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ดำเนินงานพบว่า นักศึกษาได้ไปเรียนรู้และสัมผัสกับอาจารย์ใหญ่จริงจากห้องปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำให้นักศึ กษาได้เพิ่มพูนความรู้
เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรี ยน เป็นความรู้เฉพาะทางของด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและในสาย
งานของวิชาชีพที่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์
(4) ความรู้ด้าน กิจกรรมการสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
สุขภาพ (Health มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดผลงานเชิงผลิตภาพในการค้นหา Best practice ประจำปี
literacy)
การศึกษา 2562 และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก้ไข
(5) ความรู้ด้าน ปัญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10
เทคโนโลยี
มีนาคม 2563 ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และหอประชุมวไลยอลงกรณ์
สารสนเทศ (ICT ผลการดำเนินงานพบว่า จากการที่นักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 4
literacy)
เดือน ทำให้นักศึกษาได้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานที่ปฏิบัติงานจริง จากบุคลากรที่มี
(6) การผลิตสื่อ ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ที่พร้อมถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา
และรู้เท่าทันสื่อ จนทำให้นักศึกษาทุกกลุ่มได้ใช้ความรู้ด้านสุ ขภาพมาผลิตเป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
(Media literacy) สุขภาพในชุมชนจากการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการใช้ โปรแกรม Java Health Center
Information System หรือ JHCIS เป็นโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน โดยนักศึกษาจะได้รายงานข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบนี้
ด้านการผลิตสื่อและรู้เท่าทันสื่อ จากการที่อาจารย์ไปนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาจะ
พบว่านักศึกษาได้ผลิตสื่อการให้ความรู้ แก่ประชาชนในชุมชน ประกอบกับการใช้ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มความน่าสนใจอีกด้วย
หมายเหตุ
ความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
- ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) ได้แก่
(1) ทักษะชีวิต (Life skill)
(2) ทักษะวิชาชีพ (Career skill)
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม – 4Cs (Learning and Innovation skills) ได้แก่
(3) ความรู้เฉพาะทาง (Specific literacy)
(4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
- ทักษะด้านสาระสนเทศ (Information, Media and Technology skills) ได้แก่
(5) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy)
(6) การผลิตสื่อและรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินกระบวนการ คือ มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และนักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี การศึกษา 2561 ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในว่า ควรนำผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจำแนกรายกลุ่มทักษะและแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
ทักษะด้านใดเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนา ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงได้จำแนกกิจกรรมที่พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (TQF) และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยจำแนกเป็น 3 ทักษะใหญ่ ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills), ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม – 4Cs (Learning and Innovation skills) และทักษะด้านสาระสนเทศ (Information,
Media and Technology skills)
ในการปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษาบางส่ว นยังไม่ได้มีส ่ว นร่ว มกับการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร
เนื่องจากกิจกรรมที่ทางหลักสูตรและคณะจัดให้มีจำนวนมากและบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทำให้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ทบทวนลดจำนวนกิจกรรม แต่จะมุ่งเน้นและบูรณาการให้
นักศึกษาเกิดทักษะหลายด้านในแต่ละกิจกรรม
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ผลที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ ในปีการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมที่มาก
ขึ้น จึงทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ตามที่หลักสูตรและคณะได้กำหนดไว้ในแผนงาน
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.2-1
3.2-2
3.2-3
3.2-4
3.2-5
3.2-6
3.2-7
3.2-8

รายการเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
สรุปแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา/สรุปแบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา/สรุป
แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/รายงานการประชุมผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรวาระเรื่อง การปรับปรุง/
พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา
รายงานการสรุปผลตัวชี้วัดโครงการจาก VRU Project Monitoring System

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2562

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

4 ระดับ

ผลการประเมิน
ตนเอง
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
ปีการศึกษา

จำนวน
รับเข้า



จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละชัน้ ปี


58
131

59 60 61
124 124 124
94 89 89
136 126
105

2558
146
2559
111
2560
158
2561
109
2562
82
รวม
606
131 218 349 444
หมายเหตุ* วิธีการคำนวณ
(1) - (3) x 100
อัตราการคงอยู่

จำนวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิน้ ปี

62
89
117
94
82
382


22
22
41
15
0
100

อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเมื่อศึกษาครบ
ตามแผนการเรียน
84.93
80.18
74.05
86.24
100.0
-

(1)

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษา แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) 

2556 (234 คน)
2557 (154 คน)
2558 (146 คน)
2559 (111 คน)
2560 (162 คน)
2561 (109 คน)

140 (จบการศึกษา ปี 2559)
126 (จบการศึกษา ปี 2560)
123 (จบการศึกษา ปี 2561)
89 (จบการศึกษา ปี 2562)
-

หมายเหตุ* วิธีการคำนวณ
อัตราการสำเร็จการศึกษา

อัตราการสำเร็จการศึกษา
(ร้อยละ)
59.83
81.82
82.88

73.87
-

(2) x 100
(1)

- ความพึงพอใจของนักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

ผลการประเมิน
4.11
4.08
4.30
4.45
4.26

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.84
1.02
0.96
0.86
0.70

2561
2562

4.20
4.25

0.72
0.73

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือ
จำนวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้
1. ได้การประชุมและวางแผนเกี่ยวกับระบบการจัดการขอร้องเรียนของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุค และกล่องรับเรื่องร้องเรียนใน
กรณีที่ไม่อยากแสดงตัวตน รวมทั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรที่เป็นเพื่อนทางเฟสบุคหรือทางไลน์
กับนักศึกษา หากพบว่านักศึกษามีการโพสข้อความต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่สบายใจ ปัญหาการเรียนหรือปัญหา
ส่วนตัว หลักสูตรจะให้อาจารย์เข้าพู ดไปคุยและทำความเข้าใจกับนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่า นมาพบว่า
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้ ถึงแม้นักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน แต่เป็นการถามไถ่ถึงปัญหาที่ไม่สบายใจ
และ
3. เมื่อมีข้อร้องเรียน อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการนำข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อหารือและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนเหล่านั้น
4. หลักสูตรจะนำผลการร้องเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ต่อไป
ในปีการศึกษา 2562 พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาไม่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ มีเพียงการ
โพสข้อความในสื่อออนไลน์ที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการเรียนของแต่ละคน
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ระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
3.3-1
3.3-2

รายการเอกสารหลักฐาน

แบบบันทึกจำนวนนักศึกษา จาก สสว.
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

เป้าหมาย 2562
4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

A B+ B C+ C D+ D F

จำนวนนักศึกษา
ลง
สอบ
I W PD P NP S U ทะเบียน ผ่าน

8

0 0

ภาคการศึกษาที่ 1
4143307 การตรวจ ประเมิน และ
บำบัดโรคทาง
สาธารณสุข
4143312 เภสัชวิทยาทาง
สาธารณสุข
4143615 เทคนิคและทักษะทางสุข
ศึกษา
4143616 หลักและการฝึกอบรม
และการประชุม
4143801 การเตรียมสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
4144108 สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพในโรงพยาบาล
4144110 สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชน
4144501 การวางแผนและ
ประเมินผลโครงการสุข
ศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
4144606 เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข
4144902 การสัมมนาทาง
สาธารณสุข
4144903 การวิจยั ทางสาธารณสุข
ชุมชน
4144904 การวิจยั ทางสุขศึกษา
และการส่งเสริมสุขภาพ
SPH209 การวางแผนและการ
ประเมินโครงการสุขภาพ
ในชุมชน
SPH302 การบริหารงาน
สาธารณสุข
SPH303 อนามัยชุมชน
SPH306 การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
สาธารณสุข
SPH311 หลักการควบคุมโรค
SPH315 ระบบสารสนเทศและ
การจัดการทาง
สาธารณสุข
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การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา
VGE109
VLE205
SBT340

ชื่อรายวิชา
อัตลักษณ์บัณฑิตวไลย
อลงกรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่งาน

จุลชีววิทยาและปรสิต
สาธารณสุข
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ
SPH202 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
SPH207 กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข
SPH208 พื้นฐานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการเรียน
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการ
ดำเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคม
โลก
SBT104 ชีววิทยา 1
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
SCH102 เคมีทั่วไป
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SMS103 หลักสถิติ
SPH101 หลักสาธารณสุข
VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 2
4144801 สหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
SPH307 วิทยาการระบาด
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข
SPH312 การตรวจประเมิน และ
บำบัดโรคเบื้องต้น
SPH313 อนามัยครอบครัว
SPH336 การให้คำปรึกษาทาง
สุขภาพ
SPH342 หลักประกันและระบบ
สุขภาพนานาชาติ
SPH343 การจัดการสาธารณสุขใน
ชุมชน
SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน

A B+ B C+ C D+ D F
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จำนวนนักศึกษา
ลง
สอบ
I W PD P NP S U ทะเบียน ผ่าน
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77
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*ยังไม่มี
รายงาน
เกรด
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การกระจายระดับคะแนน
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

SPH203

หลักการปฐมพยาบาล
และการบรรเทาสาธารณ
ภัย
ภาษาอังกฤษสำหรับ
บุคลากรทางสาธารณสุข
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ
สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์
การดูแลสุขภาพที่บา้ น
พฤติกรรมศาสตร์ทาง
สาธารณสุข
จิตวิทยาทางสาธารณสุข
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
สุขภาพเพือ่ คุณภาพชีวิต
ชีววิทยา2
ปฏบัติการชีววิทยา2
เคมีอินทรีย์
ชีวเคมี
พื้นฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

SPH206
SPH210
SPH301
SPH314
SPH320
SPH405
VGE103
VGE107
SBT106
SBT107
SCH222
SCH258
SPH103
SPY108

0

0

จำนวนนักศึกษา
ลง
สอบ
I W PD P NP S U ทะเบียน ผ่าน
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หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัสวิชา

ชื่อ
ภาค
ความผิดปกติ
รายวิชา การศึกษา
4144903 การวิจัย
1/2561 มี น ั ก ศึ ก ษาได้ A
ทาง
จำนวน 86 คน จาก
สาธารณสุข
ทั้งหมด 89 คน
ชุมชน

การตรวจสอบ

เหตุที่ทำให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

ตรวจสอบผลการ
เรียนจากระบบ
CMS สอบถาม
อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา

ไม่มีการจัดสอบวัด
ความรู้รายบุคคลใน
กลางภาคและปลาย
ภาค แต่มีการสอบ
นำเสนอโครงร่างกาย
วิจัยและสอบป้องกัน
การวิจยั เล่มสมบูรณ์
และมีกรรมการสอบ 3
คน ในการให้คะแนน
การนำเสนอ ใน
รายวิชาจึงนำคะแนน
ในส่วนนี้มาเป็น
คะแนนการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เพื่อชี้แจงผลการ
เรียน โดย
เสนอแนะให้เพิม่
การสอบวัด
ความรู้
รายบุคคล และ
การประเมินโดย
เพื่อนประเมิน
เพื่อน
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รหัสวิชา

ชื่อ
รายวิชา
4144904 การวิจัย
ทางสุข
ศึกษาและ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ

ภาค
ความผิดปกติ
การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ
การศึกษา
1/2561 มี น ั ก ศึ ก ษาได้ A ตรวจสอบผลการ ไม่มกี ารจัดสอบวัด
จำนวน 27 คน จาก เรียนจากระบบ ความรู้รายบุคคลใน
ทั้งหมด 33 คน
CMS สอบถาม กลางภาคและปลาย
ภาค แต่มกี ารสอบ
อาจารย์ผู้สอน
นำเสนอโครงร่างกาย
และนักศึกษา
วิจัยและสอบป้องกัน
การวิจัยเล่มสมบูรณ์
และมีกรรมการสอบ 3
คน ในการให้คะแนน
การนำเสนอ ใน
รายวิชาจึงนำคะแนน
ในส่วนนี้มาเป็น
คะแนนการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
4144902 การสัมมนา 1/2561 นั ก ศึ ก ษาทุกคนได้ ตรวจสอบผลการ ส่วนใหญ่ในรายวิชานี้
ทาง
เกรด A ทั้งหมด
เรียนจากระบบ จะให้นักศึกษาได้
สาธารณสุข
CMS สอบถาม ปฏิบัติการสัมมนา
งานวิจัยในทุกสัปดาห์
อาจารย์ผู้สอน
จึงทำให้นกั ศึกษามี
และนักศึกษา
พื้นฐานและสามารถทำ
ข้อสอบวัดความรู้ได้
SPH310 ชีวสถิติทาง 2/2561 นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการ ตรวจสอบผลการ นักศึกษาสอบไม่ผ่าน
สาธารณสุข
เรี ย น F จำนวน 9 เรียนจากระบบ ทั ้ งกลางภาคและ
คน
CMS และ
ปลายภาค ท ั ้ งนี้
สอบถามอาจารย์ อาจารย์ ผ ู ้ สอนได้ มี
ผู้สอน
ทบทวนบทเรียนก่อน
สอบและจั ดสอบแก้
ให้ ก ั บนั กศึ กษาแล้ ว
นั กศ ึ กษาก้ ย ั ง ทำ
คะแนนน้ อย อี กทั้ ง
รายวิชานี้มีเนื้ อหาที่
ค่อนข้างยากและเป็น
การคำนวณเชงตัวเลข
จึ งทำให้ น ั กศึ กษาที่
ทั กษะทางด้ านการ
คำนวณต่ ำมี ผลการ
เรียนไม่ผ่าน

มาตรการแก้ไข
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เพื่อชี้แจงผลการ
เรียน โดย
เสนอแนะให้เพิม่
การสอบวัด
ความรู้
รายบุคคล และ
การประเมินโดย
เพื่อนประเมิน
เพื่อน
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เรื่องการปรับ
สัดส่วนคะแนน
งานและการสอบ
รวมถึงการส่งงาน
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เพื่อชี้แจงผลการ
เรียน โดย
เสนอแนะให้
อาจารย์ผู้สอนได้
มีการสอบย่อย
ในแต่ละบท เพื่อ
แบ่งเนื้อหาใน
การสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาคให้น้อยลง

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
รายวิชา
ไม่มี

ภาคการศึกษา
-
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4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
เหตุผลทีไ่ ม่เปิดสอน
การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
ไม่มี
-

มาตรการที่ดำเนินการ
-

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา
-

สาระหรือหัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีการแก้ไข

-

-

-

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสวิชา
4143307
4143312
4143615
4143616
4143801
4144108
4144110
4144501
4144606
4144902
4144903
4144904
SPH209
SPH302
SPH303
SPH306
SPH311
SPH315
SBT340
SPH201
SPH202
SPH204
SPH207
SPH208
SPH101
4144801
SPH307
SPH310

ชื่อรายวิชา
การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข
เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข
เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา
หลักและการฝึกอบรมและการประชุม
การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
การสัมมนาทางสาธารณสุข
การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน
การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน
การบริหารงานสาธารณสุข
อนามัยชุมชน
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
หลักการควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข
จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสาธารณสุข
สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาการระบาด
ชีวสถิติทางสาธารณสุข

ภาคการศึกษา
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
4.50
4.30
4.59
4.27
4.34
3.85
4.58
4.19

1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
2/2562
2/2562
2/2562

4.58
4.50
4.43
4.45
4.24
4.10
4.35
4.21
4.54
4.00
4.52
4.10
4.61
4.66
4.12
4.40
4.59
4.45
4.20
4.10
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รหัสวิชา
SPH312
SPH313
SPH336
SPH342
SPH343
SPH345
SPH203
SPH206
SPH210
SPH301
SPH314
SPH320
SPH405
SPH103

ชื่อรายวิชา
การตรวจประเมิน และบำบัดโรคเบื้องต้น
อนามัยครอบครัว
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
หลักประกันและระบบสุขภาพนานาชาติ
การจัดการสาธารณสุขในชุมชน
การพัฒนาอนามัยชุมชน
หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข
จิตวิทยาทางสาธารณสุข
พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภาคการศึกษา
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
4.35
4.50
4.10
4.20
3.90
4.10
4.20
4.15
4.51
4.30
4.22
4.15
4.16
4.36

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

แต่ละรายวิชาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
รายวิชา โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบ และสอดแทรกเรื่องประพฤติ
ปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว ที ่ เ หมาะสม โดยยกกรณี ศ ึ ก ษาให้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ ห็ นถึ ง ผลกระทบจากการทำผิ ด
คุณธรรม รวมถึงให้มีการแสดงความเห็นกลุ่ม
ย่อย
ควรเพิ ่ ม การใช้ ก ารสอนหลายรู ป แบบ ใน
ภาพรวมสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ สร้าง
ประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และควรมีการ
ทดสอบความรู้เป็นระยะ

กำหนดคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละชั้นปี
ให้เป็นแนวทางเดียว มีการเพิ่มสื่อข้อมูลที่
ทำให้เห็นถึงการได้รับผลกระทบจากการ
ขาดจริยธรรมในวิชาชีพ

ควรมีการให้นักศึกษามีกิจกรรมให้คิด วิเคราะห์
และวางแผนนำไปสู่การแก้ปัญหา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล การเพิ่มทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่มได้ผล
ไม่ เ ต็ ม ที ่ เพราะนั ก ศึ ก ษาทางคนไม่ ไ ด้ แ สดง
และความรับผิดชอบ

บทบาทของตัวเองอย่างแท้จริง สมาชิกบางคน
มักไม่มาร่วมกิจกรรม
นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ได้ ด ี แต่ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และอ้ า งอิ ง ยั ง ไม่
เหมาะสม และนักศึกษามีจุ ดอ่อนในเรื่องการ
สารสนเทศ
นำเสนอหน้าชั้นเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ

เชิญวิทยากรภายนอก มาอบรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในยุค 4.0 โดยจัดให้มี
กิจกรรมให้มีการทดสอบความรู้เป็นระยะ
ผ่ า นช่ อ งทางโปรแกรมเทคโนโลยี เช่ น
โปรแกรม kahoot
เตรี ย มกรณี ศ ึ ก ษา สถานการณ์ ส มมติ
งานวิจัย ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์มาก
ขึ้น
กำหนดระเบี ย บการทำงานร่ ว มกั น ใน
กิจกรรมกลุ่ม และให้มีการหมุนเวียนหน้าที่
ในการทำงาน
เตรี ย มแผนฝึ ก การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จาก
ฐานข้อมูลและการอ้างอิงให้ถูกต้อง และ
เน้นให้ฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียน มากขึ้น
สร้างบรรยากาศการนำเสนอที่เหมาะสม
ไม่กดดัน เน้นการค้นคว้า ตำรา วารสาร
ภาษาอังกฤษ
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี ❑
จำนวนอาจารย์ใหม่ 5 คน
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 5 คน
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ
สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดให้มีการ
สัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรม
สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทางหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงภาระกิจของหลักสูตร
และบทบาทหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรเรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม รวมถึงให้อาจารย์มีพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการ
บริหารหลักสูตร
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่
8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ไม่มี
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จำนวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์ บุคลากรสาย สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
สนับสนุน
อบรมโครงการ “แนวทางการ
1
ได้เข้าใจว่าการที่จะมีความรอบรู้สุขภาพหรือความฉลาด
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
ทางสุขภาพ ต้องประกอบไปด้วย 6 ประการ ได้แก่ การ
สำหรับนักสาธารณสุข”
เข้าถึง การมีความรู้ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การลงมือ
ปฏิบัติ และการรู้เท่าทันสื่อ
เข้าร่วมการประชุมระดับ
1
ได้ทราบการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพในยุคที่มีความท้า
นานาชาติครั้งที่ 18 ในหัวข้อ
ทายของสุขภาพในสังคมเมืองและทั่วโลก บทบาทของนัก
“Global and Urban Health
สาธารณสุขที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโรคอ้วน และการมี
Issues in 5.0 Era”
คุณภาพการนอนหลับที่ดี
อบรมหลักสูตรทำเอกสาร
7
ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการเอกสารประกอบการสอน
ประกอบการสอนอย่างไรให้ทันก่อน
ก่อนเกณฑ์ใหม่ และเป็นแรงกระตุ้นให้สร้างผลงานการทำ
เกณฑ์ใหม่
เอกสารประกอบการสอนก่อนเกณฑ์ใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
13
2
ได้รู้วิธีการใช้งานระบบ CHE QA Online ในการอัพโหลด
ระบบ CHE QA Online
หลักฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตรให้นำมานับรวมในข้อนี้ด้วย
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
การออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตนั้น มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
สมรรถนะทางวิชาการในศาสตร์สุขภาพ รวมไปถึงผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยและตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงกรอบมาตรฐานคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต
และในส่วนของการออกแบบสาระรายวิชา มีเป้าหมาย คือ ออกแบบสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับ ความทันสมัย
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 รวมไปถึงให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดประชุมวางแผนออกแบบหลักสูตร
2. แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการดำเนิ น งานออกแบบหลัก สู ตร เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ นการออกแบบหลัก สูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (เอกสารแนบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2233/2557) โดยที่
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2.1 การออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้หลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
2.2 การออกแบบสาระรายวิช า คณะกรรมการคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งคำอธิบาย
รายวิชาที่ออกแบบนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วน
ในสิ่งที่ควรเรียนและทันสมัย พร้อมกับจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
3. ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร จำนวน
9 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รองศาสตราจารย์
ดร.พิทยา จารุพูนผล และรองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีระเวชเจริญชัย (เอกสารแนบรายงานการวิพากษ์หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562)
4. คณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์มาแก้ไข/ปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเสนอพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะแล้วนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการ
วิชาการคณะไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. ดำเนินการตามระบบกลไกของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยที่
5.1 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบในการ
นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 (เอกสารแนบ
มคอ.2)
5.2 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (เอกสารแนบ มคอ.2)
6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ.2559
7. หลังจาก สกอ. ให้ความเห็นชอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานออกแบบหลักสูตรในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 และคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้ง
ผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงานของการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรโดยใช้ข้ อมูลจากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา 2561
รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (กิจกรรมสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักศึกษา) รายงานการฝึกสหกิจศึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พี่เลี้ยงสหกิจศึกษา โดยมีข้อสรุป
จากการประเมินดังนี้
- ควรมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บั ณฑิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระของ
รายวิชา
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- ควรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา เป็นข้อมูลในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชา
- ควรนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา และพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประจำหลักสูตรหลักสูตร ได้ปรับปรุงระบบกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร โดยเพิ่มเติมแหล่งข้อมูล ได้แก่ การใช้ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อใช้ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทำพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับปรุงกลไกระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระวิช าใน
หลักสูตร โดยเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานการฝึกสหกิจศึกษา
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี ซึ่งในสิ้นปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ข้อมูล
สำหรับใช้ในการจัดเตรียมเอกสารปรับปรุงหลักสูตรแล้ว
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
เพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ รวมไปเพื่อปรับปรุงให้สาระรายวิชาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้
แนวโน้มโครงสร้างประชากรในอนาคตเปลี่ยนไปด้วยส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณสุขของประเทศทำให้การจัดบริ การสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และที่สำคัญได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ดังนั้น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว เพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
ซึ่งได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพื่อให้มีสาระรายวิชาและเนื้อหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ ดังนี้
1. หลักสูตรออกแบบสาระรายวิชา วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน
2. หลักสูตรตรวจสอบสาระรายวิชา ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping
3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
4. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5)/ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
5. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระรายวิชา
6. หลักสูตรกรณีปรับปรุงเล็กน้อย คณะกรรมการหลักสูตรจัดทำ สมอ. 08
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7. หลักสูตรเสนอ สมอ.08 ให้กับคณะกรรมการวิชาการของคณะ นำเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ
8. หลักสูตรนำเสนอสภาวิชาการ
9. หลักสูตรนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
10. สำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบีย น ดำเนิ น การนำเสนอหลัก สู ต รต่ อ สภาวิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้
ความเห็นชอบหลักสูตร
11. หลังจาก สกอ. ให้ความเห็นชอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้ งต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานออกแบบหลักสูตร และคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้งผลการดำเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จะ
ครบรอบระยะเวลาดำเนินการหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการหลักสูตร จึงดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตร โดยจัดทำ กนผ.04 เสนอขออนุมัติกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 โดย
กำหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
2. ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงเล็กน้อย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 ครั้ง
และจัดทำ สมอ.08 ซึ่งได้รับอนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัย (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี ดังนี้
- ในการประเมินกระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยปรับปรุงรายวิชาที่ซ้ำซ้อนกัน โดย
พิจ ารณารายวิช าให้ครอบคลุ มตาม ร่าง มคอ.1 ของสภาวิช าชีพการสาธารณสุ ขชุมชน นอก จากนี้ ข้อมู ล
ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และจากผู้ใช้บัณฑิตจะถูกนำมาพิจารณาในการปรับปรุง
หลักสูตร ได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาล ซึ่ง
นักศึกษายังขาดทักษะดังกล่าวอยู่พอสมควร
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
หลักสูตรได้เตรียมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่ง
อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย และพิจารณารายวิชาให้สอดคล้องกับร่าง มคอ.1 ของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ
มีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกให้ได้ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยแบ่งการฝึกเป็น 2 รอบ
คือ ปิดภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาที่ 2 นอกจากนี้ ข้อมูลข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 และจากผู้ใช้บัณฑิตจะถูกนำมาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการตรวจ
ประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางงานสาธารณสุข ซึ่ง
นักศึกษายังขาดทักษะดังกล่าวอยู่พอสมควร โดยทางหลักสูตรได้จัดให้มีการสอนทบทวนในวิชาการเตรียมความ
พร้อมฝึกสหกิจ และการอบรมโดยอาจารย์พิเศษ
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• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
- ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการหลักสูตร ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 จากนั้นได้ดำเนินการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อขอรับรอง
หลักสูตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพแล้ว และได้การดำเนินการเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว
- ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 ครั้ง และจัดทำ สมอ.
08 ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามคุณสมบัติและจำนวน สอดคล้องกับข้อกำหนดของ สกอ.
รหัสเอกสาร
5.1-1
5.1-2
5.1-3
5.1-4
5.1.5

รายการเอกสารหลักฐาน
มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
สมอ.08 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มคอ. 3 ประจำปีการศึกษา 2562
มคอ. 5 ประจำปีการศึกษา 2562
กนผ. 04

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2562

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมิน
4.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกำหนดผู้สอน
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. มีผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาของหลักสูตร
2. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
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ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการวางระบบผู้สอน
1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตามเล่ม (มคอ.2) ที่รับการรับรองจาก
สกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ. 2) ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจัดข้อมูลในระบบ
CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะดำเนินการจัดผู้สอนและจัด
ตารางสอน
4. จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา
7. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้สำนักส่งเสริม
วิชาการพิจารณา
8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผู้สอน เวลาการ
สอน เวลาการสอบ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน
9. ผู้สอนจัดทำ (มคอ.3) และ (มคอ.4)
กระบวนการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้ สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4)
2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ
3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน ( มคอ.3) และ (มคอ.4)
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่าง
เรียน การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
ทำงาน
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
7. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา
8. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนาม (มคอ.6)
10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนิ นงานของรายวิชา(มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนาม (มคอ.6) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการดำเนินการตามกระบวนการดังนี้
กระบวนการวางระบบผู้สอน
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะ คณะส่งให้หลักสูตรทบทวนแผนการ
เรียน โดยมีรายละเอียดรายแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ตามเอกสารแนบ (แผนการเรียนภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562)
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งรายชื่อรายวิชาให้คณะดำเนินการจัดผู้สอนตามแบบฟอร์มที่
กำหนด (เอกสารแบบฟอร์มการจัดผู้สอน)
3. คณะส่งรายชื่อวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดผู้สอนโดยหลักสูตรมีเกณฑ์ในการ
พิจ ารณากำหนดอาจารย์ผ ู้ส อนในแต่ล ะรายวิช าจากความรู้ ความชำนาญในสาขาวิช าที ่ส ำเร็จ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ ท ำงานและผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ผ ู ้ ส อน โดยบางรายวิ ช ามี ค วามจำเป็ น ต้ อ งเชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ โดยในปี
การศึกษา 2562 มีการจัดการสอนของอาจารย์ประจำดังนี้
ชื่อ-นามสกุล ผู้สอน
1

อ.รัตนาภรณ์ อาษา

รายวิชาทีส่ อน

คุณวุฒิ

หลักสาธารณสุข

ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

ชีวสถิตทิ างสาธารณสุข

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาธารณสุขศาสตร์, ชีวสถิติ

สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ระบบสารสนเทศและการจัดการทาง
สาธารณสุข
พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม)

มลพิษกับสุขภาพ

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

อนามัยสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข
ศาสตร์, อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

การจัดการระบบสุขภาพ
3

ผศ.อารีย์ สงวนชือ่

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

สาธารณสุขศาสตร์, สุขศึกษา

4

อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น์

อนามัยครอบครัว

ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

การเรียนรู้และสือ่ สารเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ)

อนามัยครอบครัว, สาธารณสุข
ศาสตร์, สุขศึกษา

เทคโนโลยีทางสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
พฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข
จิตวิทยาทางสาธารณสุข
5

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ

เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข

ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวิทยา)

การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

เภสัชวิทยา, การปฐมพยาบาล

หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสา
ธารณภัย
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
6

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกั ดิ์

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข
การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรค
เบื้องต้น

ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ)

สาธารณสุขศาสตร์, การจัดการ
บริการสุขภาพ

สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 73

ชื่อ-นามสกุล ผู้สอน
7

ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

รายวิชาทีส่ อน

คุณวุฒิ

การบริหารงานสาธารณสุข

ปริญญาเอก ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนรู้)

การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน

สศ.บ. (บริหารงานสาธารณสุข)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาธารณสุขศาสตร์, การ
บริหารงานสาธารณสุข

การพัฒนาอนามัยชุมชน
8
9

อ.กริช เรืองไชย
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

การส่งเสริมสุขภาพ

ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

การจัดการสาธารณสุขในชุมชน

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ปริญญาโท วท.ม. (วทิ ยาศาสตร์เครือ่ งสำอางค์)

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครือ่ งสำอางค์,
สาธารณสุขศาสตร์, อาหารและ
โภชนาการ

การเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาคและ
สรีรวิทยาผู้สูงอายุ
ชีวสถิตทิ างสาธารณสุข
10

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
วิทยาการระบาด
สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

อนามัยสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข
ศาสตร์, อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

11

อ.ธธิธา เวียงปฏิ

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
โภชนศาสตร์สาธารณสุข

ปริญญาโท ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

โภชนศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์

12

อ.ชวภณ พุ่มพงษ์

การวางแผนและการประเมินโครงการ
สุขภาพในชุมชน

ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์)
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

วิทยาศาสตร์ชวี การแพทย์,
สาธารณสุขศาสตร์

13

อ.นัชชา ยันติ

ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์
การกีฬา

14

อ.เฟือ่ งฟ้า
รัตนาคณหุตานนท์

ปริญญาโท ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อนามัยสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข
ศาสตร์, อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

15

อ.นาตยา ดวงประทุม

หลักการควบคุม
โรคโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
วิทยาการระบาด
การสัมมนาทางสาธารณสุข
พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
การสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์ทาง
สาธารณสุข
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสา
ธารณภัย

ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ. (กายภาพบำบัด)

กายวิภาคศาสตร์, สาธารณสุข
ศาสตร์

16

อ.อภิญญา อุตระชัย

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

ปริญญาโท ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)

หลักและวิธกี ารทางสุขศึกษา

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ,
สาธารณสุขศาสตร์

การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

17

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

วิธีการและกลยุทธ์ทางสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ
การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทาง
สาธารณสุข
หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสา
ธารณภัย
การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรค
เบื้องต้น

ปริญญาโท พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน,
สาธารณสุขศาสตร์

พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
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ชื่อ-นามสกุล ผู้สอน
18

19

20.

อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

อ.นิโรบล มาอุ่น

อ.สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์

รายวิชาทีส่ อน

คุณวุฒิ

วิทยาการระบาด

Ph.D (Candidate) in Public Health

วิทยาการระบาด, อนามัยชุมชน,

อนามัยชุมชน

M.Sc. (Epidemiology)

ชีวสถิติสาธารณสุข, ระเบียบวิธี

ชีวสถิตทิ างสาธารณสุข

B.Sc. (Public Health) 1st class honors

วิจัย

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ

วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

การจัดการสาธารณสุขในชุมชน

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

อนามัยชุมชน

โรคที่พบบ่อยและการดูแลพื้นฐานใน
ผู้สูงอายุ
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

พฤติกรรมศาสตร์

การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ
21.

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทาง
สาธารณสุข
การสัมมนาทางสาธารณสุข

การส่งเสริมสุขภาพ
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

อนามัยสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กระบวนการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4) ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนทุกวิชา โดยในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่
1/2562 จำนวน 27 รายวิชา และในภาค 2/2562 จำนวน 19 รายวิชา
2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ
3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน( มคอ.3) และ (มคอ.4)
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่าง
เรียน การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
4.1 กิจกรรมสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและ
ทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 การศึกษาดูงานของ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (เสริมสร้าง
ทักษะทางด้านพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
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5.2 กิจกรรม 12 การศึกษาดูงานของ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต ชั้นปีที่ 1
(เสริมสร้างทักษะ ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคั ดเลือกสถาน
ประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีการดำเนินการดังนี้
6.1 การกำหนดที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกงานและคัดเลือกสถานที่
ฝึกงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 กำหนดแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระแก้ว กำหนดอาจารย์ผู้นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง และ
ประสานงานทุกด้านเพื่อให้เกิดความพร้อมในการฝึกงานในหน่วยงานสาธารณสุข โดยเตรียมความพร้อมดังนี้
6.1.1) ฝึกทักษะปฏิบัติงานด้านการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน การวิเคราะห์
ปัญหาและการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
6.1.2) ฝึกทักษะในด้านเครื่องมือสุขภาพชุมชน
6.3.3) ฝึกทักษะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นและการทำหัตถการ
6.4.4) ฝึกทักษะด้านกระบวนการทำงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพและคนในชุมชน
6.2 การเตรียมนักศึกษา
6.2.1) จัดปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด การทำความเข้าใจร่ว มกับ
นักศึกษาและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรายวิชาดังกล่าว
6.2.2) ประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนฝึกทักษะ
6.3 การเตรียมอาจารย์นิเทศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการนิเทศ จัดทำ
คู่มือการเตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้แก่อาจารย์นิเทศเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมรายวิชา
6.4 การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ
อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบชี ้ แ จงให้ น ั ก ศึ ก ษารั บ ทราบวั ต ถุ ป ระสงค์ สิ ่ ง ที ่ ค าดหวั ง จากการฝึ ก
ประสบการณ์ภ าคสนาม รับ ทราบถึงวิธ ี การบั นทึก ผลการทำงานของนัก ศึก ษาแก่ อาจารย์ พี ่เลี้ย งในสถาน
ประกอบการและนักศึกษาประสานความเข้าใจกับพนักงานพี่เลี้ ยงในสถานที่ฝึกเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองในการดูแลนักศึกษาบอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
6.5 การจัดการความเสี่ยง
6.5.1) ประสานงานกับพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง
6.5.2 จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาทำหน้าที่ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดการฝึก
6.5.3) ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัดและดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
7. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
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7.1 กิจกรรมสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์, บูรณาการด้านการวิจัย โดยบูรณาการ
กับรายวิชา การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7.2 กิจกรรมสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา, บูรณาการด้านการวิจัย โดยบูรณาการกับรายวิชา การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ดำเนินการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา(มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนาม (มคอ.6) วิชา โดยในปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 27
รายวิชา และในภาค 2/2562 จำนวน 19 รายวิชา
9. อาจารย์ผู้ส อนส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิช า(มคอ.5) และรายงานผลการดำเนิ นงาน
ภาคสนาม (มคอ.6) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ (แนบหลักฐานการยืนยัน
มคอ.5 มคอ.6)
เครื่องมือในการประเมินกระบวนการ
1. แบบสอบถามความพึงใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา
2.รายงานสรุปการจัดกิจกรรมสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมสัมมนาการ
นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
3. รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการ พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562
- ปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 คะแนน
- ปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 คะแนน
- ปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 คะแนน
พบว่า คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 -2562
2. สำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน
การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน ที่ดำเนินการในปี
2562 ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษา, การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (เสริม สร้างทักษะทางด้าน
พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างทักษะทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้งหมด ส่วนกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 กระทรวง อว. ออกประกาศกระทรวง
ฉบับรับมือโควิด-19 สำหรับการฝึกงานทุกรูปแบบขอให้พิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและ
กิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้พิจารณาผลการดำเนินการ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
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ศึกษาของนักศึกษารายงานในมคอ.5 พบปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และได้นำมาปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนใน มอค. 3 ให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มสถานการณ์ตัวอย่างในการอธิบายเนื้อหารายวิชา
รายวิชาที่มีการปฏิบัติจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิ บัติจริง ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีความพึงพอใจอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งในปลายปีการศึกษา 2562 ได้มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อกลับเข้ามาปฏิบัติงานของหลักสูตรก่อนเวลา
ได้แก่ อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ซึ่งมีคุณวุฒิด้านอนามัยชุมชน และระบาดวิทยา อี กทั้งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านชีวสถิติ ประกอบกับหลักสูตรได้คัดเลือกอาจารย์ใหม่ 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์ ซึ่งมีคุณวุฒิด้าน
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านชีวสถิติด้วย และอาจารย์นิโรบล มาอุ่น ซึ่งมีคุณวุฒิด้าน
อนามัยชุมชน และโรคติดเชื้อวิทยาการระบาด ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของหลักสูตร
สำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะ
การทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐานทางหลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกออกไปจนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อ COVID-19 จะคลี่คลายในช่วงเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 โดยเปลี่ ยนรูปแบบให้เป็นการฝึกใน
พื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือใกล้ที่พักของนักศึกษา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี อ่างทอง และสระแก้ว กำหนดให้ออก
ฝึกนอกเวลาราชการ เนื่องจากเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา 2563 แล้ว
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
คาดว่าในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. หลักสูตรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2
2. การส่งมคอ.3 ในทุกรายวิชาเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 100
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
หลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกำกับให้
อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตาม
แผนการเรียนรู้ในรายวิชา โดยปฏิบัติดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดแนวทางตาม
curriculum mapping ใน มคอ.2
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา โดยยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7
ของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2
4. แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการหลักสูตร
จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับ
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แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยื นยันการส่ง มคอ.3 และ
มคอ.4 ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
ในปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนเปิด
สอนภาคการศึกษานั้นๆ ตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7
ของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร และได้รับการยืนยันการส่ง
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากปีการศึกษา 2560-2561 พบว่าในการ upload file มคอ.แล้วระบบล่มในช่วงที่ใกล้ถึงเวลาส่งวัน
สุดท้าย แต่ทุกรายวิชายังส่งเอกสาร มคอ. ครบถ้วน
ในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีอาจารย์ลาออกและยังไม่ได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ขณะเดียวกันมีการรับ
อาจารย์ใหม่เข้ามารับผิดชอบรายวิชานั้นแทน ทำให้มีอาจารย์บางท่านที่เป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่คุ้นชินกับระบบการ
ส่งเอกสาร มคอ. และเข้ามากระชั้นชิดกับระยะเวลาที่ต้องส่ง มคอ. 3 จึงทำให้การส่งเอกสารในระบบ CMS ไม่
ตรงตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด และส่งผลต่อการตรวจสอบความเรียบร้อยของประธานหลักสูตร
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
ในปีการศึกษา 2561 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้
อาจารย์ส่ง มคอ. ในระบบก่อนถึงกำหนดส่งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระบบล่ม
สำหรับอาจารย์ใหม่ทางหลักสูตรได้มีการมอบหมายให้อาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและกำกับดูแลอาจารย์
ใหม่ในการส่งเอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4 เข้าในระบบ CMS ให้ทนั ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
ในปีการศึกษา 2562 รายวิชาจัดทำและส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ได้ตรงตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่มีปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร มคอ. เข้าในระบบ CMS
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน
5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
5.2-3 สรุปผลการประเมินผู้สอน ปีการศึกษา 2562
5.2-4 รายงานการประชุมหลักสูตร
5.2-5 คู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
5.2-6 งานวิจัย กิจกรรม/โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
5.2-7 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ใหม่

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย 2562

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 79

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็น
หลัก 3 ประเด็น ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการกำกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในการประเมินผู้เรียนเป็นไปอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการประเมินผู้เรียน
นอกจากนี้การวางระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การพัฒนา
กระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่ าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกของการประเมินผู้เรียน เพื่อนำมาปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
- ทุกรายวิชามีการกำหนดน้ำหนักคะแนนและเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่รายวิชากำหนด
-เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
-เพื่อตรวจสอบการประเมิน ผลการเรียนรู้ ของนัก ศึก ษาในเรื่ องของการตัดเกรดและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
-เพื่อกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด
• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน)
1) คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการประเมินและ
เครื่องมือประเมินตามรูปเล่ม มคอ.2 ที่ได้รับการรับรองจากสกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) และมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4
2) คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรจัดประชุมร่ว มกับอาจารย์ผ ู้ส อนในรายวิช าต่างๆ ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชานำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผลที่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดย
เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา, กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน
(คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ (Curriculum mapping) ของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่า 1
คนและสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้อาจารย์ที่สอนร่วมกันพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3) กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยถ้าหากวิธีการ เครื่องมือหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาใดไม่
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ให้ผู้สอนนำกลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะภายใน 1
สัปดาห์และนำกลับมานำเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของรายวิ ช า กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ ก ษาแห่งชาติ ห รื อ แผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2
4) อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ หลังจากประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว
ผู้สอนจะต้องรวบรวมคะแนนและผลการเรียนของนักศึกษา พิมพ์สำเนาผลการเรียนส่งให้กับประธานหลักสูตร
หลังจากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนนตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.3
และการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา ตรวจประเมิ นผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะรับรองผลการเรียนและส่งผลการเรียนให้กับ
ทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผลต่อไป
5) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึ กษา 2562 ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ
รายงานผลการประเมินลงในมคอ.5 หรือมคอ.6 ให้ประธานหลักสูตร
6) เมื่อเสร็จ สิ้น การเรีย นการสอนและการส่ง ผลการศึก ษาแล้ว ทางหลักสู ตรมีก ารตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับ มคอ.3 มคอ.4 เชื่อมโยงกับ มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไป โดยในปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 13 รายวิชา จาก 50 รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 1/2562 และภาคเรียนที่ 2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 15 รายวิชา จาก 54 รายวิชาที่เปิดสอนในปี
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การศึกษา 2/2562 และคณะกรรมการประจำหลักสูตรนำ มคอ.7 ของปีการศึกษา 2561, ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 และ มคอ.6 มาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนภายในปีการศึกษา 2562
7) คณะกรรมการประจำหลักสูตรทำการสรุปผลการประเมินผู้เรียน รายงานผลการประเมินผู้เรียนให้
คณะกรรมการบริหารคณะรับ ทราบ และจะมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรี ยนว่า
กระบวนการดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร ถ้าหากพบว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องให้ทำการปรับปรุงแก้ ไข
กระบวนการการดำเนินงานและจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวางแผนในภาคการศึกษาถัดไป
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
- หลักสูตรพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2562 พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผล ดังนี้
- ปี 2559
คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน
- ปี 2560
คะแนนเฉลี่ย 4.26 คะแนน
- ปี 2561
คะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน
- ปี 2562
คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน
-พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผลจากนักศึกษาในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มากกว่าปีการศึกษา 2561 และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2559 และ 2560 ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ปัจจุบันหลักสูตรฯ ได้เปิดรับอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำ
ให้ไม่เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยภาพรวมเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562
- ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้พิจารณาประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลจากอภิปรายและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ร่วม
ทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ผู้สอนสามารถสอนได้
ครบถ้วนตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ ข้อสอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรนา (COVID-19) ใน
ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562 นั้น ซึ่ งตรงกับช่วงระหว่างปลายภาคการศึกษาและระหว่างการสอบวัดประเมินผล
ส่งผลกระทบกับการสอบ ทำให้มหาวิทยาลัยมีประกาศในนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรเจ้าหน้าที่ หยุด
ปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ปฏิบัติงานที่ในที่อยู่อาศัย (Work From Home) ทำให้บางรายวิชาปรับเปลี่ยน
และแก้ไขวิธีการจัดการสอบวัดผลผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
- หลักสูตรได้พิจารณาการบริหารบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2/2562 โดยมี
แผนที่จะปรับปรุงกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยเน้นการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขา
และมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่กำลังขาดแคลนของหลักสูตร และดำเนินการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติการ
สอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
- หลั ก สู ตรได้ ม ีก ารปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการประเมิ นผลการเรีย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งในด้านการประเมินผลที่หลากหลาย โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
สอนทำการติดตาม ในประเด็นที่นักศึกษาเข้าเรียนสายเกิดจากสาเหตุอะไร นักศึกษาไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรง
ตามเวลาที่กำหนดเกิดจากอะไร เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตามรายบุคคล และให้คำปรึกษาหรือ
แนะนำให้นักศึกษาที่มีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
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- ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี คุณวุฒิตรง ขอลาศึกษาต่อ 2 ท่าน ทางหลักสูตรจึง
ดำเนินการขออัตราอาจารย์ใหม่ซึ่ง ปัจจุบันได้อาจารย์ใหม่ ที่มีคุณวุฒิตรงและมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ขาด
แคลนอีก 2 ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น จากภาคการศึกษา
ที่ 1 เห็นได้จาก เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานครบถ้วน
- ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลังจากหลักสูตรฯ ดำเนินการรับอาจารย์ใหม่ 2 ท่านเข้า
มาปฏิบัติการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น โดยสังเกตจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ในการเรียนการสอนมากขึ้น
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
- จำนวนรายวิชาในการตรวจสอบครบ 100%
- คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ ดำเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกำหนดระยะเวลา
ในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะดำเนินการติดตามในกรณีที่มีการส่งล่าช้ากว่ากำหนด
3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้ อสอบ เพื่อกำกับและ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบนำข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้
5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และยืนยันผล
การเรียนให้ผ่านทางระบบ CMS
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน)
1. หลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกำหนด
ระยะเวลาในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้ แก่ อาจารย์ผ ู้อ อกข้ อสอบ โดยน้ำหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง
5 ด้าน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้แก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาข้อสอบ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผลตรง
ตาม มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อคำถาม แล้วนำข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงและจัดทำข้อสอบ
4. เมื่อเสร็จ สิ ้น การเรีย นการสอนและการส่งผลการศึก ษาแล้ว ทางหลักสูต รมี การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีที่มี
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ผลการเรียนที่ไม่ปกติ เช่น เกรด A ทุกคน หรือ เกรด F จำนวนมาก จะต้องนำมาพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยการพิจารณาดังนี้
1) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และ มคอ.4
2) พิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลใน มคอ.5 และ มคอ.6
3) พิจารณาข้อสอบ เรื่อง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุด
ปรับ ปรุงในรายวิช านั้นๆ ซึ่งจะนำมาเป็น ข้อมูล ในการพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธ ีการ
ประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
- ร้อยละการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้ 100% ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562
- จากการประเมินผลกระบวนการ พบว่า ในภาคเรียนที่ 1 มีบางรายวิชาที่มีการประเมิน ผลการเรียนที่
ไม่ปกติ โดยมีเกรด A เกือบทุกคน ได้แก่ วิชาการวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน โดยหลักสูตรเสนอให้คณะกรรมการ
วิชาการของคณะฯ ประชุมพิจารณา โดยเชิญอาจารย์ผู้สอนมาชี้แจงการประเมินผลของรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้สอนให้เหตุผลว่ารายวิชาดังกล่าวกำหนดให้ผลสำเร็จของการเรียนของรายวิช ามาจากการที่นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
แล้วใช้กระบวนการทางด้านการวิจัยพัฒนาหัวข้องานวิจัยและดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จนได้มา
ซึ่งรูปเล่มของงานวิจัยที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งทุกกลุ่มได้ผลสำเร็จเป็นรูปเล่มงานวิจัย ดังนั้นจึง
ประเมินให้คะแนนความสำเร็จเท่า ๆ กันในกลุ่ม
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
- จากการประเมินกระบวนการแล้ว พบว่า มีรายวิชาที่มีผลการเรียนที่ผิดปกติ โดยมีเกรด A เกือบทุกคน
หลักสูตรจึงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ พิจารณา และหลังจากอาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผลในการ
ประเมินคะแนนของรายวิชา คณะกรรมการวิชาการของคณะได้มีข้อเสนอแนะให้ควรมีการเพิ่มเติมการประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาด้วย
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
- รายวิชาที่เปิดสอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคตรงตาม
คำอธิบายรายวิชา curriculum mapping และ หมวดที่ 5 ของ มคอ.3
- อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงวิธีการประเมิน โดยเพิ่มการประเมินด้านความรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการ
ดังกล่าวจะนำไปใช้ในปีการศึกษา 2562 ทำให้ในส่วนของภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น ที่ได้ดำเนินการ
จัดการสอนให้เป็นไปตาม มคอ. 3 และประเมินความรู้ของนักศึกษาร่วมด้วยนั้น พบว่า จากการประเมินผล
กระบวนการจึงทำให้ผลการเรียนในรายวิชาของนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี มีการกระจายของคะแนน และ
ไม่พบรายวิชาที่มีผลการเรียนที่ผิดปกติ
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
จำนวนรายวิชาในการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5-6 ครบ 100%
• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
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หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัด การเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7) โดยแนวปฏิบัติดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6)
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่าน
ระบบ CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามกำหนดการส่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)
4. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการหลั ก สู ต รจะแจ้ ง ให้ อ าจารย์ ผ ู ้ ส อนนำกลั บ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิ ชา ที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ
CMS โดยประธานหลักสูตร
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน)
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา
(มคอ. 5 มคอ. 6) โดยต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่ อสิ้นภาคศึกษา
เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้อ งให้เหตุผลและข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) การส่งภายใน 30
วัน ยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย
โดยประธานหลักสูตรจะทำหน้าที่ในการผู้ติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเพื่อให้การส่ง
รายงานตรงเวลา
3. ในปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่าน
ระบบ CMS ตามกำหนดการส่งของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหารหลักสูตร
และได้รับการยืนยันการส่ง ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร
4. เมื่ออาจารย์ ผู้ส อนส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ครบทุกรายวิชา
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทาง
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากการประเมินได้ข้อสรุป ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชา
2. มีการจัดทำผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกภาคการศึกษา
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
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หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ซึ่งช่วยลด
ความล้าช้าในการส่งมากขึ้น หลักสูตรได้ร่วมทำ มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยนำข้อเสนแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) และ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 หรือ มคอ.6 ครบทุกรายวิชาตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
5.3-1
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.3-2
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7) และกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจำปี
การศึกษา2562
5.3-3
รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย 2562
4 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน
ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
(1) อาจารย์ประจำ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร

ผลการดำเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

1.1 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งสิ้น 7 คน
1.2 มีการจัดประชุม 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานหลักสูตร
ครั ้ ง ที ่ 2/2562 วั น ที ่ 29 เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตร
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 เดือนธันวาคม
พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 28 เดือนมกราคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานหลักสูตร
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานหลักสูตร
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 3 เดือนมีนาคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุ มเพื่อทบทวนผล
การดำเนินงานหลักสูตร
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 28 เดือนเมษายน
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อติดตามผล
การดำเนินงานหลักสูตร



❑

❑ 5.4.1.1 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรหรือรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ในเอกสาร มคอ.2
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 80 ประชุมเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา

[ ✓] กรณีมี มคอ.1
[✓] มคอ.2 สอดคล้องกับ (ร่าง) มคอ.1
[ ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1
[ ] กรณีไม่มี มคอ.1
[ ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF
[ ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ
TQF



❑

❑ 5.4.2.1 เอกสาร มคอ.2

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
1. รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562
มี ร ายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในภาคการศึ ก ษาที่
1/2562 จำนวน 27 รายวิ ชา และในภาค
2/2562 จำนวน 15 รายวิชา
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 27 รายวิชา
และในภาค 2/2562 จำนวน 19 รายวิชา
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.4 ถ้ามี)
1 . ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง ก า ร เ ต ร ี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่เปิดสอนภาค
เรี ย นที ่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี จ ำนวน 1
รายวิชา
2. รายละเอี ย ดของการฝึ ก ประสบการณ์
ภ า ค ส น า ม ใ น ร ู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 1 รายวิชา
3. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 1 รายวิชา



❑

❑ 5.4.3.1 รายวิ ช าที ่ เ ปิ ด

สอนใน ปีการศึกษา 2562
5.4.3.2 เอกสาร มคอ. 3
และ มคอ. 4
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
(4) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

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

ผลการดำเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
(มคอ.5)
1.ผลการดำเนิ น การของรายวิ ช าในปี
การศึกษา 2562 มี จำนวน 27 รายวิชา
2.ผลการดำเนิ น การของรายวิ ชา ที ่ ส่ ง
มคอ.5 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ ้ น สุ ด ภาค
การศึกษาที่เปิดสอนปีการศึก ษา 2562 มี
จำนวน 27 รายวิชา
รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 )
1.ผลการดำเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 มี
จำนวน 1 รายวิชา
2.ผลการดำเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนปีการศึกษา
2562 มี จำนวน 1 รายวิชา
[✓] มี มคอ.7
[ ] ไม่มี มคอ.7
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7



❑

❑



❑

❑ 5.4.5.1 มคอ.7

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ภาค
เรียนที่ 1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 13
รายวิ ชา จาก 50 รายวิ ชาที ่ เ ปิ ดสอนในปี
การศึกษา 1/2562 และภาคเรียนที่ 2 การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งสิ้น 15 รายวิชา จาก
54 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2/2562
โดยมี ก ารแต่ งตั ้ งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และ มคอ.4
[✓ ] มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
[ ] ไม่มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
[ ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีที่แล้ว



❑

❑ 5.4.6.1 สรุปการทวน

❑

❑ 5.4.7.1 มคอ.7 ปีที่แล้ว



สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้

5.4.7.2 มคอ.7 ปีที่ประเมิน
5.4.7.3 มคอ.5 ปีที่แล้ว
5.4.7.4 มคอ.3 ปีที่
ประเมิน
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน

เอกสารหลักฐานประกอบ

เป็นไป ไม่เป็นไป
ไม่เลือก
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) [✓] มีอาจารย์ใหม่
ทุกคน ได้รับการ
- มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 2 คน
ปฐมนิเทศหรือ
- ได้รับการปฐมนิเทศ 2 คนหรือได้รับ
คำแนะนำด้านการ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 2
จัดการเรียนการสอน คน
[ ] ไม่มีอาจารย์ใหม่
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์
ประจำหลั ก สู ต รที ่ เ พิ ่ ง ย้ า ยเข้ า มาอยู ่ ใ น
หลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา
จากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่
(9) อาจารย์ประจำทุก อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
คนได้รบั การพัฒนาทาง วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
วิชาการ และ/หรือ
ครั้ง
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลากร [ ] มีบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนการเรียนการ [ ✓ ] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึง
[ ] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
พอใจของนักศึกษาปี - จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่ มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.08
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1
จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึง
[ ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ ต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ เฉลี่ยไม่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย น้อยกว่า 3.51 (ปีการศึกษา 2562 มีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก ความพึงพอใจเท่ากับ 4.94 คะแนน)
คะแนนเต็ม 5.00



❑

❑



❑

❑ 5.4.9.1 รายงานการเข้า

❑

❑





❑

❑



❑

❑

วิธีการคำนวณ
(1)
จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง
(2)
จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2561
(3)
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100

รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน

=

11

=

11

=

100 %

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

เป้าหมาย 2562

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ
100

ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ100

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

- อาจารย์ประจำหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการน้อย
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
- การบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
- ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ปัญหาในอนาคต

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินกลไกเกี่ยวกับการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักสูตรดำเนินการให้นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. หลักสูตรนำผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษา
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3. หลักสูตรดำเนิน การสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผ ู้ส อนและนักศึ ก ษา
ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
4. หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และดำเนินการโดยหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาได้แก่ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการปฐม
พยาบาล ห้องกายวิภาคศาสตร์ เสนอต่อคณะ และเสนอหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล ให้กับสำนักวิทยบริการเพื่อ
พิจารณาจัดหาตามความต้องการ
5. หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ กำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2562 โดยผ่านการประชุม
วางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปี เช่น การวาง
หมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 และวางเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปี
การศึกษา 2562
6. หลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่
ได้รับการพิจารณาจัดสรร
7. หลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาของสำนักวิทยบริการ และสำนักวิทยบริการจัดหาตามความ
ต้องการ
8. หลั ก สู ต รดำเนิน การจั ดหาสิ ่ง สนั บ สนุน การเรีย นรู ้แ ละบริ ห ารจั ด การการใช้ห ้ อ งเรียน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่ อการเรียนการสอน และการบำรุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับ
รายวิชาที่เปิดสอน
9. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
10. หลักสูตรผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
หลักสูตรฯดำเนินการประเมินกระบวนการโดยการประชุมอาจารย์หลักสูตรควบคู่กับทางพิจารณาผลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง)
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรได้นำผลมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทำการปรับปรุง
ห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัส ดุในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ภาคปฏิบัติที่ถูกนำเข้าที่ประชุมและตรวจสอบรายการก่อนนำเสนอแผนให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
มีอุปกรณ์ที่จำเป็นมากขึ้นและทันสมัยขึ้นในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง
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1) หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
2) หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาค
การศึกษา
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทาการจัดหาและดาเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพได้แก่ อาคารพยาบาล ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
2. ห้องประชุม/สนทนากลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา (ห้องประชุมย่อยชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์)
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี (ส่วนกลาง)
4. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
5. ปรับปรุงห้องเรียนโดยมีการดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฉายภาพ (projector) ฉากรับภาพติดตั้ง
ระบบเครื่องเสียง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ห้องเรียน และติดตั้งระบบปรับ อากาศ (ส่วนกลาง)
6. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง)
7. จัดหาชุดโต๊ะม้านั่งสาหรับให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน (ส่วนกลาง)
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ส่วนกลาง)
9. มีระบบทีให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูล งานวิจ ัย ทั้งในและต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิว เตอร์เฉพาะทางสาหรับการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยได้ (ส่วนกลาง)
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน
หลังจากที่หลักสูตรได้ด ำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ใน
ปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการ
ประเมินความ พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละปีการศึกษา
1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.00 คะแนน ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.39 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75
คะแนน และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีระดับคะแนนเพิ่มมาก
ขึ้นจากทุกปีการศึกษา
2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
จากผลการประเมินประสิทธิภ าพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรได้นำผลการประเมินมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อทำ
การปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีการปฏิบัติ และพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรั บ
นักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน
ควรมีพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) ภายในคณะเพื่อให้มีพื้นที่ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวให้
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนในปัจจุบันที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีพื้นที่ในการ
เรียนรู้ร่วมกัน พื้นที่ในการระดมสมองในการจัดทำงาน และการเรียนที่เน้นการปฏิบัติต่ างๆ ดังนั้นทางหลักสูตร
ร่วมกับคณะจึงได้เสนอให้มีพื้นที่การเรียนรู้
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• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรได้นาผลการประเมินมาหารือในการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อทา
การปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มการสนับสนุนค่าวัสดุในวิชาที่มีการปฏิบัติ ซึ่ งในปีการศึกษา 2562 ได้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในของอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องเดียวกัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ในรายวิชาการตรวจประเมินบา
บัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาการปฐมพยาบาล เนื่องจากรายวิชานี้เป็นวิชาปฏิบัติจึงต้องการอุปกรณ์
เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้นและได้ปฏิบัติจริง ดังนั้นทาง
หลักสูตรจึงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ท ำการเสนอจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจ
ประเมินบำบัดและรักษาโรคเบื้องต้น และรายวิชาหลักการปฐมพยาบาล ในงบประมาณปี 2562
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
หลักสูตรและคณะกำลังดำเนินการจัดทำพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) ในงบประมาณปี 2562 นี้
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
นักศึกษาและอาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน)
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)
1) หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน
โสตทัศนูป กรณ์ การเรีย นการสอน ครุภ ัณฑ์ วัส ดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและนำเสนอในการประชุมกำหนดแผนงบประมาณของคณะ
2) หลักสูตรร่ว มกับ คณะฯ ได้ประชุมกำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2561 และมีมติให้ท าง
มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดหา และซ่อมบำรุงรักษา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3) หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดหา
ตามความต้องการ และหลักสูตรรับ ทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลั ย
ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยสำนักวิทยบริการ
4) นักศึกษาและอาจารย์ป ระเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ CMS ของ
มหาวิทยาลัย
5) หลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละเทอม
แล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผล
การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คะแนน ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คะแนน สำหรับปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 โดยระดับคะแนนสูงมากขึ้น
จากทุกปีการศึกษา
2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พบว่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 คะแนน ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คะแนน ปีการศึกษา 2561 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คะแนน และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 พบว่ามี
ระดับคะแนนเพิ่มมากขึ้นจากทุกปีการศึกษา
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ลำดับ
1
2
3
4

หัวข้อประเมิน
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร (Workshop) ที่พักนักศึกษา มีความ
พร้อมต่อการจัดการศึกษา
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด
ตำรา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
มีการบำรุงดูแล รักษาทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

คะแนนแต่ละปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
4.00 3.33 4.00 4.33
4.14

3.67

3.75

4.00

4.00
4.14

3.33
3.33

3.75
4.00

4.33
4.33

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 98

ลำดับ
5
6

หัวข้อประเมิน
มีการจัดพื้นทีส่ ำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือทำงานร่วมกัน
มีการให้บริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนแต่ละปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
4.00 3.33 3.50 4.00
3.71
4.00

3.33
3.39

3.50
3.75

4.00
4.17

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หัวข้อประเมิน

คะแนนแต่ละปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
4.16 4.13 4.11 4.17
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
4.10 4.06 4.05 4.14
3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา
4.13 4.11 4.09 4.18
4. ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
4.22 4.18 4.15 4.22
5. สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ 4.12 4.11 4.08 4.16
ต่อนักศึกษา
6. หนังสือตำรา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้
4.13 4.16 4.12 4.19
7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น) 4.18 4.15 4.13 4.20
8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) 4.20 4.17 4.13 4.27
คะแนนเฉลี่ย
4.16 4.13 4.11 4.19

• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน
จากการพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2561 ความพึงพอใจของอาจารย์ในหัวข้อ มีการจัด
พื้นที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทำงานร่วมกัน และมีการให้บริการ
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงคะแนนความพึงพอใจต่ำกว่าหัวข้ออื่น หลักสูตรจึงได้เสนอต่อคณะให้
จัดทำพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาในหัวข้อห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์
เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษาคะแนนความพึงพอใจต่ำกว่าหัวข้ออื่น หลัก สูตรจึงได้
เพิ่มเติมอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล ในปีการศึกษา 256 2
พบว่าระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม
เมื ่ อ หลั ก สู ต รได้ ท ำการปรั บ ปรุ ง โดยได้ เ พิ ่ ม เติ ม อุ ป กรณ์ ท ี ่ จ ำเป็ น ในห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารกายวิ ภ าคศาสตร์
ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล ในปีการศึกษา 2562 พบว่าระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาในหัวข้อหัวข้อ
ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษาเพิ่มขึ้น และคณะกำลังจัดทำพื้นที่
การเรียนรู้ (Learning space) ระดับคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ในหัวข้อ มีการจัดพื้นที่สำหรับนักศึกษา
และอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ย นความคิดเห็น หรือทำงานร่ว มกัน และมีการให้บริการคอมพิว เตอร์ และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่ม
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
6.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปี
การศึกษา 2562
รายงานการประชุมหลักสูตร
รายการสั่งซื้อหนังสือของหลักสูตร

6.1-2
6.1-3

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย 2562
5 ระดับ

ผลการ
ดำเนินงาน
4 ระดับ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
4.00 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบั จากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน
ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบั การ
เสนอแนะ
การนำไปดำเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา
การประเมินจากผู้ที่สำเร็จ
การศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน

3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2562
แผนการดำเนินงาน
แผนปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร รอบ 5 ปี (ครบรอบการปรับ ปรุ ง ปี
การศึกษา 2562)

วันที่แล้วเสร็จ
มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

2.ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
แผนดำเนินการ
กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ ม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากผลการดำเนินงานของหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
ผ่าน
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ.

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ผ่าน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

ผ่าน

 หลักสูตรได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

4.51
ระดับ

ร้อยละ
80

บรรลุ

4.94 คะแนน

บรรลุ

4.25 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 4.94

75

X 100 =

85%

88
เฉลี่ยรวม 4.60 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา

4 ระดับ

4.00 คะแนน

บรรลุ

4.00 คะแนน

4 ระดับ

4.00 คะแนน

บรรลุ

4.00 คะแนน

4 ระดับ

4.00 คะแนน

บรรลุ

4.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2548) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 104

ผลการดำเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

4 ระดับ

4 ระดับ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

4.00 คะแนน
รวม 3.95 คะแนน

ป.ตรี 20%

1
6

ป.ตรี 45%

5.8

6
4 ระดับ

100 = 16.67%

บรรลุ

4.17 คะแนน

X 100 = 16.67%

ไม่บรรลุ

1.39 คะแนน

X 100 = 96.67%

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

4.00 คะแนน

1
6

ป.ตรี 15%

X

4 ระดับ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4 ระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
4 ระดับ
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ 4 ระดับ
4 ระดับ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน 4 ระดับ
4 ระดับ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ร้อยละ 12 ข้อ X 100 =
ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
100
12 ข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เฉลี่ยรวม 3.84 คะแนน

100%

บรรลุ

4.00 คะแนน

บรรลุ

4.00 คะแนน

บรรลุ

4.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4 ระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

4 ระดับ

บรรลุ

เฉลี่ยรวม 4.25 คะแนน
4.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คะแนน
ผ่าน

องค์ประกอบ

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I

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

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2-6

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

P

2
3
3
4

4.00
3.84
4.00

4.33

4.60
-

1
13

3.93

4.00
4.25

4.60

ดี

ดีมาก

ดีมาก

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

4.60

4.00
3.84
4.25
4.00
4.13
ดีมาก

ผลการประเมิน

 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับดีมาก

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
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