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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  

ข้อมูลทั ่วไป (4-5 บรรทัด) ประกอบด้วย ช ื ่อหน่วยงาน จ ุดประสงค์ของการก่อต ั ้ง และกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาการปฏิบัติตามพันธกิจพร้อมพัฒนาการ  
.. 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งช้ี 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 ด ี
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- มีสถานพยาบาลเอกชนในบริเวณสถาบันศึกษาหลายแห่ง สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีการฝึกทักษะ    

ในรายวิชาของหลักสูตรได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระวิชา 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- ควรส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 2556153112037 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ในปัจจุบันมีการเพิ่มข้ึนของสถานพยาบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาครัฐและ

เอกชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู ้ร ับบริการของสถานพยาบาลต่าง  ๆ มีความต้องการต่อคุณภาพบริการของ
สถานพยาบาลยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการในสถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจำเป็นต้อง มี
บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เข้าทำงานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ทำงานตามที่
ผู้บริหารสถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่าง ๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงมีการทำ
ข้อตกลงกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิตมาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะทางด้านการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ การบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและตรงกับความต้องการของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ    

การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมตามวาระครั ้งท ี ่ 12/2556 เมื ่อ 12 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบจ าก                   
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2562 โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
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1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
1.ระบบการบริหารอาจารย์ควรมีระบบและกลไกที่
ครอบคลุมประเด็นการธำรงรักษาอาจารย์ประจำหลักสูตร 

เพิ ่มระบบและกลไกที ่ครอบคลุมประเด็นการธำรงรักษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร   
นำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพื่อเป็น
ธำรงรักษาประจำหลักสูตร  

2.ระบบการส่งเสริมและอาจารย์ควรครอบคลุมเรื่องการ
บริหารหลักสูตร การวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน และการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อ
เตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

จัดอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรเรื่องการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยงาน
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ครอบคลุม 4 ประเด็น 
3.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.2 การบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.4 การบริหารหลักสูตร 

จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมวิเคราะห์ความพึง
พอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรครอบคลุม 4 ประเด็น 
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. การบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4. การบริหารหลักสูตร 
และนำไปใช้ในการบริหารอาจารย์ ครอบคลุมประเด็นการ
ธำรงรักษาอาจารย์ประจำหลักสูตร 

4.ควรวางแผนการสำรวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบ
การอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณอันจะนำไปสู ่การพัฒนา
บณัฑิตต่อไป 

สำรวจค ุณภาพบ ัณฑ ิตตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ
เชิญบรรยายและถ่ายทอดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับจุดเด่น และข้อควรพัฒนา 

5.การรับนักศึกษาควรมีการประเมินกระบวนการในการ
รับแต่ละรูปแบบพร้อมทั ้งว ิเคราะห์ปริมาณจำนวน
นักศึกษาที่รับได้ในแต่ละรูปแบบด้วย 

สรุปจำนวนนักศึกษาที่สมัครและยืนยันเข้าศึกษาในแต่ละรอบ 
(ในแต่รอบ Portfolio รอบโควตา Admission1 Admission 
2 รอบรับรวม)  

6.ประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาควรมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่รับใหม่จากหลักฐานเชิง
ป ระจ ั กษ ์ เ ช ่ น  Port Folio ใ บ แสด งผลกา ร เ ร ี ยน 
(Transcript) อนึ่งสำหรับการกำหนดประเด็นการเตรียม
ความพร้อมควรครอบคลุมปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาใหม่จาก       
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และจากการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจารณารับเข้า เพื ่อนำมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม      
การเตรียมความพร้อมให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของ
นักศึกษาแรกเข้า 

7. อาจารย์ประจำหลักสูตรควรวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
นักศึกษาและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนเพื่อ
ลดความเสี่ยงและทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีความสุข 

มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหมู่เรียนติดตาม ควบคุม
กำกับผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และรายงาน
ให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรทราบ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
8. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจควรครอบคลมุ
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.การรับนักศึกษา 
2.การเตรียมความพร้อม 
3. การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ สังคม และส่วนรวม 
4.การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

จัดทำแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
1. การรับนักศึกษา 
2. การเตรียมความพร้อม 
3. การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ สังคม และส่วนรวม 
4. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

9. สาระรายว ิชาในหลักส ูตรม ีรายว ิชาการทันสมัย          
มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายThailand 
4.0 การบริการในระบบสุขภาพ มาตรฐานวิชาชีพการ
สาธารณสุข ฯลฯ 

มีการกำหนดเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัยเพิ่มเติมในสาระรายวิชา
ของหลักสูตร 

10. ควรมีรูปแบบการจัดทำ มคอ.3-7 ที่เป็นมาตรฐาน
ของการดำเนินการในหลักสูตรที่มีการกำหนดขั้นตอนและ
แนวทางในการดำเนินการอย่างชดัเจน ง่ายต่อการนำไปใช้
ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา(มคอ.3-6) 
และผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

มีการนำแบบฟอร์ม มคอ.3-7 ของมหาวิทยาลัย มาพิจารณา
ร่วมกันเพื่อกำหนดวิธีการจัดทำ มคอ.3-7 ให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน และมีการตรวจสอบ มคอ.3-7 ก่อนนำเข้าระบบ
บริหารจัดการชั้นเรียน (CMS)  

11.การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ
ต่างๆ 
11.1 ควรเลือกหัวข้อที่เหมาะสมของรายวิชาที่จะนำไป 
บูรณาการกับพันธกิจ (วิจัยบริการวิชาการ ทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม) 
11.2 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้จาก
การบูรณาการ 
11.3 กำหนดเนื้อหารูปแบบจัดทำแผนการสอนในการ   
บูรณาการ 
11.4 ประโยชน์ที่ผู ้สอน ผู้เรียนและ หรือประชาชนจะ
ได้รับจากการบูรณาการ 

มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับพันธกิจ วิจัย
บริการวิชาการ ทำนุบำรุง และศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนด
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

12.ควรมีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการ
เร ียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

กำหนดเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกรายวิชาใน มคอ.
3 และ มคอ.5 

13. หลักสูตรและคณะควรร่วมกันกำหนดเกณฑ์ความ
ทันสมัย สภาพความพร้อมในการใช้งาน สัดส่วนความ
เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แต่ละประเภทต่อ
ผู้เรยีน 

จัดทำเกณฑ์ความทันสมัย สภาพความพร้อมในการใช้งาน 
สัดส่วนความเหมาะสมของสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้แต่ละ
ประเภทต่อผู้เรียน 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบุครัง้ที่/วนัที่ผ่าน

สภามหาวิทยาลยั) 
1. นายทัศพร ชูศักดิ์ 1. นายอภิชัย  คุณีพงษ ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ

หลักสตูร ที่ 772/2563 ลงวันท่ี 10 
มนีาคม 2563 

2. นายกริช เรืองไชย   2. นายทัศพร ชูศักดิ์ 

3. นางสาวธธธิา  เวียงปฏิ   3. นางสาวธธธิา  เวียงปฏิ   
4. นางสาวนัชชา ยนัต ิ 4. นางสาวนัชชา ยนัติ 
5. นายสวุัฒน์ ศิริแก่นทราย 5. นายกริช เรืองไชย   

 
 3.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

 1. นายอภิชัย คุณีพงษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ค.ด. (การจัดการการศึกษา
และการเรียนรู้) 
ส.ม. (บริหารงานสาธารณสุข) 
 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณโุลก 

2555 
 

2548 
 

2536 
 

2532 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

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

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

2554 
 

2547 
 

2537 
 

2548 
 

2551 
 

2555 
 

2560 
 

2533 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

3. นางสาวธธิธา   
เวียงปฏิ   

อาจารย ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
 

2556 
4. นางสาวนัชชา ยันติ อาจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย   
ธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2555 

 
2550 

5. นายกริช เรืองไชย   อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวชิาโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยใน
อาหาร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
2554 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)  
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 

1. นายอภิชัย  คุณีพงษ ์ 1) อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอกรัตน์, จักรกฤษณ์พึงเครือ, วรนิษฐา เกษกัน
ทา และ นฤมล สุ่นสนธ์. พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ทีไม่พึงประสงค์ของ
สตรีวัยรุ่นอายุ13-18 ปีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร
การพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถนุายน 2562. 
2) สมชาย ดุรงค์เดช และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบล
ไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 
1 ในวันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
3) นพกร จงวิศาล และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบล
คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. เอกสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
4) อภิชัย คุณีพงษ์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 
2562. 
5) ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอภิชัย คุณีพงษ์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ 
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562. 
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6) อภิชัย คุณีพงษ์, พัชรีวรรณ ภารา, คงษร เจริญภูวดล และ รักษ์สุดา โสภา
รัก. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 
3 กรกฎาคม – กันยายน 2562.  
7) อภิชัย คุณีพงษ์, นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์, บัณฑิตา เพ็ชรเลิศ, กมลลักษณ์ 
โพธิ ์คำ, ดาริษา ชาวสวน และ คณิภา โพธิ ์นคร. ความรู ้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 1058-1066. 
8) เชาวลิต วงศ์สวัสดิ์ และ อภิชัย คุณีพงษ์. การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมตำบลไทร
ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว.วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาค
กลาง  ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563. 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ 1) ทัศพร ชูศักดิ์, ธธิธา เวียงปฏิ, ธาตรี ยอดยิ่ง, ธัญญาศิริ สารศักดิ์ และ ปิ่น
ผกา ปัญญาสุข. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 “ยุทธศาสตร์ใหม่กับ
การวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย”. วันที่ 6 กันยายน 
2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี หน้า 542- 549. 
2) ศักดิ ์ชาย เพ็ชรตรา , มรรยาท  เพ็ชรตรา และทัศพร ชูศักดิ ์ . ภาวะ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กรณีศึกษา : ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(TCI กลุ่ม 2)    ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– สิงหาคม 2562, หน้า 88-101. 
3) ทัศพร ชูศักดิ์ และ นัชชา ยันติ. ผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 
2563 หน้า 41-53. 
4) ทัศพร ชูศักดิ์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และ จิราภรณ์ นนพละ. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง 
จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม– เมษายน 2563 หน้า 47-57. 
5)  ทัศพร ชูศักดิ์ ธธิธา เวียงปฏิ ศิริญาพร คำแสน และสุกฤตา ทิมอ่อน.            
ความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำป ี 2563 ว ันท ี ่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ว ิทยาล ัยนว ัตกรรม                    
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
1058-1066. 
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3. นางสาวธธธิา  เวียงปฏิ   1) ธธิธา เวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักดิ์, ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, สิริ
รัตน์ จุ้ยเจริญ,รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์.แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 
กันยายน 2562 ณ อาคารสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 
49 - 50. 
2) ธธิธา เวียงปฏิ และ อภิชัย คุณีพงษ์. ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลหนองสาหร่าย 
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
3) ธธิธา เวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักดิ์, ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, สิริรัตน์ 
จุ้ยเจริญ, รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์. แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมว ิชาการระดับชาติด ้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กันยายน 
2562 ณ อาคารสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 49-50. 

4. นางสาวนัชชา ยนัติ 1) Yanti, N., Chusak., T, Khuneepong,, A., Lamai., S, Ruensod, Y., & 
Chete, A.  ( 2020) .  Knowledge and Satisfaction about The Use of 
Health Care Services under The Social Security Scheme among 
Employees in a Company, Pathum Thani Province.  7th National 
Academic Conference and Presentation of National Research in 
2020. February 16th, 2020, Pathumthani University 
2) นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และอภิชัย คุณีพงษ์. (2563). การสร้างเสริม
ชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563. 

5. นายกริช เรืองไชย   1) กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และ นัชชา ยันติ. ความสัมพันธ์ของการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ อำเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
(TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562), 
หน้าที่ 335-360. 
2) กริช เรืองไชย และอภิญญา อตุระชัย (2563) กิจกรรมทางด้านร่างกายและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563). 
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4. อาจารย์ประจำหลักสตูร  
 4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบคุรัง้ที่/วนัที่

ผ่านสภามหาวิทยาลยั) 
1. นายทัศพร ชูศักดิ์ 1. นายอภิชัย  คุณีพงษ ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ

หลักสตูร ที่ 772/2563 ลงวันท่ี 10 
มีนาคม 2563 

2. นายกริช เรืองไชย   2. นายทัศพร ชูศักดิ์ 

3. นางสาวธธธิา  เวียงปฏิ   3. นางสาวธธธิา  เวียงปฏิ   
4. นางสาวนัชชา ยนัต ิ 4. นางสาวนัชชา ยนัติ 
5. นายสวุัฒน์ ศิริแก่นทราย 5. นายกริช เรืองไชย   

 
 
 
  
 4.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

 1. นายอภิชัย คุณีพงษ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ค.ด. (การจัดการการศึกษา
และการเรียนรู้) 
ส.ม. (บริหารงานสาธารณสุข) 
 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณโุลก 

2555 
 

2548 
 

2536 
 

2532 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ปร.ด. (การจ ัดการบร ิการ
สุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
  
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
  
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธิราช 

2554 
 

2547 
 

2537 
 

2548 
 

2551 
 

2555 
 

2560 
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ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณโุลก 

2533 
 

3. นางสาวธธิธา   
เวียงปฏิ   

อาจารย ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
 

2556 
4. นางสาวนัชชา ยันติ อาจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย   
ธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2555 

 
2550 

5. นายกริช เรืองไชย   อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวชิาโภชนาการและการ
จัดการความปลอดภัยใน
อาหาร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
2554 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 

1. นายอภิชัย  คุณีพงษ ์ 1) อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอกรัตน์, จักรกฤษณ์พึงเครือ, วรนิษฐา เกษกัน
ทา และ นฤมล สุ่นสนธ์. พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ทีไม่พึงประสงค์ของ
สตรีวัยรุ่นอายุ13-18 ปีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร
การพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562. 
2) สมชาย ดุรงค์เดช และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบล
ไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 
1 ในวันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
3) นพกร จงวิศาล และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบล
คลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. เอกสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
4) อภิชัย คุณีพงษ์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 
2562. 
5) ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอภิชัย คุณีพงษ์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ 
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562. 
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6) อภิชัย คุณีพงษ์, พัชรีวรรณ ภารา, คงษร เจริญภูวดล และ รักษ์สุดา โสภา
รัก. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 
3 กรกฎาคม – กันยายน 2562.  
7) อภิชัย คุณีพงษ์, นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์, บัณฑิตา เพ็ชรเลิศ, กมลลักษณ์ 
โพธิ ์คำ, ดาริษา ชาวสวน และ คณิภา โพธิ ์นคร. ความรู ้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 1058-1066. 
8) เชาวลิต วงศ์สวัสดิ์ และ อภิชัย คุณีพงษ์. การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมตำบลไทร
ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว.วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาค
กลาง  ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563. 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ 1) ทัศพร ชูศักดิ์, ธธิธา เวียงปฏิ, ธาตรี ยอดยิ่ง, ธัญญาศิริ สารศักดิ์ และ ปิ่น
ผกา ปัญญาสุข. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 “ยุทธศาสตร์ใหม่กับ
การวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย”. วันที่ 6 กันยายน 
2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี หน้า 542- 549. 
2) ศักดิ ์ชาย เพ็ชรตรา , มรรยาท  เพ็ชรตรา และทัศพร ชูศักดิ ์ . ภาวะ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กรณีศึกษา : ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(TCI กลุ่ม 2)    ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– สิงหาคม 2562, หน้า 88-101. 
3) ทัศพร ชูศักดิ์ และ นัชชา ยันติ. ผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 
2563 หน้า 41-53. 
4) ทัศพร ชูศักดิ์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และ จิราภรณ์ นนพละ. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง 
จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม– เมษายน 2563 หน้า 47-57. 
5)  ทัศพร ชูศักดิ์ ธธิธา เวียงปฏิ ศิริญาพร คำแสน และสุกฤตา ทิมอ่อน.            
ความรอบรู้ทางสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำป ี 2563 ว ันท ี ่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ว ิทยาล ัยนว ัตกรรม                    
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
1058-1066. 
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3. นางสาวธธธิา  เวียงปฏิ   1) ธธิธา เวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักดิ์, ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, สิริ
รัตน์ จุ้ยเจริญ,รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์.แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 
กันยายน 2562 ณ อาคารสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 
49 - 50. 
2) ธธิธา เวียงปฏิ และ อภิชัย คุณีพงษ์. ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลหนองสาหร่าย 
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
3) ธธิธา เวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักดิ์, ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, สิริรัตน์ 
จุ้ยเจริญ, รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์. แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมว ิชาการระดับชาติด ้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กันยายน 
2562 ณ อาคารสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน้า 49-50. 

4. นางสาวนัชชา ยนัติ 1) Yanti, N., Chusak., T, Khuneepong,, A., Lamai., S, Ruensod, Y., & 
Chete, A.  ( 2020) .  Knowledge and Satisfaction about The Use of 
Health Care Services under The Social Security Scheme among 
Employees in a Company, Pathum Thani Province.  7th National 
Academic Conference and Presentation of National Research in 
2020. February 16th, 2020, Pathumthani University 
2) นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และอภิชัย คุณีพงษ์. (2563). การสร้างเสริม
ชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563. 

5. นายกริช เรืองไชย   1) กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และ นัชชา ยันติ. ความสัมพันธ์ของการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ อำเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
(TCI กลุ่ม 1) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562), 
หน้าที่ 335-360. 
2) กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย (2563) กิจกรรมทางด้านร่างกายและ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563). 
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5. อาจารย์ผู้สอน  
 5.1 อาจารย์ประจำ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
2) อาจารย์กริช เรืองไชย 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์
4) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
5) อาจารย์นชัชา ยันต ิ
6) อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี 
7) อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ 
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วฏัฏานุรักษ์ 
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม 
10) อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป ์
11) อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
12) อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย 
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จันทร์ศิร ิ
14) อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ 
16) อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปญัญากร 
17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย 
18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ 
19) อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา 
20) อาจารย์วสนันท์ อิทธิมชีัย 
21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควชัระ 
22) อาจารย์อนันต์ ลากุล 
23) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง 
24) อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์ 
25) อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา+สุภารัตน์ คำเพราะ 
26) อาจารย์กษิรา จันทะสะเร 
27) อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกลุ 
28) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรารัตน์ ประยูรวงษ์ 
29) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา เลาะเด 
30) อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย 
31) อาจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒ ิ
32) อาจารย์อรรถพล ศิริวรรณ 
33) อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกลุ 
34) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 
35) อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ วงศ์แสวง 
37) อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล 
38) อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง 
39) อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง 
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40) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ 
41) อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค ์
42) อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม 
43) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย ์
44) อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม 
45) อาจารย์กษิรา จันทะสะเร 
46) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรารัตน์ ประยูรวงษ ์

 
5.2 อาจารย์พิเศษ 

- 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จำนวนอาจารย์
ประจำหลักสตูร  
(เกณฑส์ำหรับ 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

[] อาจารย์ประจำหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน) 
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
3) อาจารย์นัชชา ยันติ 
4) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 
5) อาจารย์กริช เรืองไชย 
[   ] อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ เนื่องจาก ระบุสาเหตุ................ 

1. [   ] มีอาจารย์ประจำหลักสูตรซ้ำกับ
หลักสตูรอื่น คือ ระบุ........  
2. [   ] อาจารย์ประจำหลักสตูรไม่เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ลาศึกษา
ต่อ คือ ระบุ........ 
3. [   ] อื่นๆ ระบุ........ 

  1.1 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจำหลักสตูร ที่ 772/2563      
ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563 
1.1 (2) สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจำหลักสตูรทีส่ภา
มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ

 
 
 

 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

[] อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทุกคนมี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และ
มีผลงานย้อนทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายงาน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร...........คน มี
คุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร...........คน ไม่
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

  -ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3     
หน้า 2, 3 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 
(เกณฑส์ำหรับ 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

[] อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 

  -ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3     
หน้า 5, 6 
 
 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจำ 
[] อาจารย์ประจำมีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์ประจำมีคณุวุฒิไมเ่ปน็ไปตามเกณฑ์  
 
 

   
 
 
 

ไม่มีอาจารย์พิเศษ 
10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 
(เกณฑส์ำหรับระดบั
ปริญญาตรีและ 
ระดับบณัฑติศึกษา) 

[] เป็นหลักสูตรใหม่ 2556 ซึ่งเปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 และมีการดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบในปีการศึกษา 2561   
โดยหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการ
ใช้กับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ขณะนี้
หลักสตูรได้รับการอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลยั
และ มหาวิทยาลัยไดด้ำเนินการส่งหลักสตูร
ปรับปรุงไปยัง สกอ. ให้รับทราบ  
 

  11.1 หนังสือนำส่งแจ้งการปรับปรุง
หลักสตูรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ไปยัง สกอ. (จาก
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน) 
11.2 โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 
11.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
11.4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 12/2561 มติ
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน     ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย์ 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น 
ผลการดำเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
เชิงคุณภาพ   อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนคุณสมบัติและกรอบอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยพิจารณาจากการมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล โดยสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทในด้านการบริหารโรงพยาบาล การ
จัดการระบบสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข และสาขาที่สัมพันธ์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือมีตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ตามเกณฑ์
ของ สกอ. และมีการพิจารณาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรโดยต้องสามารถทำหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรได ้

2. หลักสูตรขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารคณะ 
และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป 
 3. หลักสูตรและคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยสรรหาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จากผู้ที่สอบผ่านคัดเลือก
ภาษาอังกฤษ และทำการพิจารณาผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสำหรับการเป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตร หากไม่มีผู้มาสมัครหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาและทาบทามอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์เพ่ือเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อไป  

4. หลักสูตรแนะนำอาจารย์ใหม่ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้ประธานหลักสูตรเป็นอาจารย์พี่เลี้ ยง
ในช่วงระหว่างทดลองงาน ระยะเวลา 6 เดือน 

5. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศรวม 
6. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
7. มอบหมายภาระงานให้อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม ่
8. หลักสูตรและคณะประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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9. มีประชุมเพื่อการประเมินกระบวนการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคน

ใหม่ โดยมีคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยสำเร็จการศึกษา
ทางด้านการบริหารงานสาธารณสุขซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล สามารถทำหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้ หลักสูตรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยและได้จัดทำสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ภายใน 90 วันได้ทันเวลา 
และได้ยังมอบหมายให้ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา กำกับ ติดตามการปฏิบัติ งาน
ของ ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์  

 
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที ่เกิดจากการ

ทบทวน) 
หลักสูตรมีการประเมินระบบและกลไกการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยการตรวจสอบผล การ

ปฏิบัติงานกับเป้าหมายของระบบ พบว่า ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส่งผลทำให้ได้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงภายในระยะเวลา 90 วัน  
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรแล้วว่า ระบบและกลไกการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรโดย

การทาบทามอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาเป็นอันดับแรก สามารถนำไปใช้ใน    
ปีการศึกษา 2563 เพราะทำให้ได้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงภายในระยะเวลา 90 วัน  

 
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ   หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรครบ 5 คน  
เชิงคุณภาพ   1. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการประเมินปฏิบัติงานตามกำหนดเกณฑ์

มาตรฐานภาระงาน ได้ระดับไม่ต่ำกว่าดีมาก  
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนเข้าสู่สัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด 
• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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1. หลักสูตรวางแผนอัตรากำลัง 
2. หลักสูตรกำหนด Job Description Job Specification 
3. มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. มหาวิทยาลัยกำหนดการทดลองงาน หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประเมิน 
5. มหาวิทยาลัยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ 
6. หลักสูตรร่วมกับคณะ ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
7. มหาวิทยาลัยกำหนดการเข้าสู่ระยะสัญญาจ้าง การเลิกจ้างและการเกษียณอายุ 
8. หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ร่วมพิจารณาอาจารย์เกษียณอายุในกรณีที่อาจารย์มีผลงานโดดเด่น

เป็นที่ยอมรับมหาวิทยาลัยจะทำสัญญาจ้างแบบชั่วคราว ในกรณีที่หลักสูตรมีการจ้างอาจารย์เกษียณอายุ 
 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน)  
1. หลักสูตรมีการวางแผนอัตรากำลังความต้องการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา  
2. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์โดยกำหนดให้อาจารย์ทุกคนมีภารกิจตาม

เกณฑ์มาตรฐานคือ การสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารอื่น ๆ 
รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื ่อง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในกรณีที ่สอนเกินเกณฑ์ภาระงานสอน 
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานให้กับอาจารย์ ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลง
วันที ่6 ธันวาคม 2561 

3. มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 โดยมีการ
นำผลคะแนนการประเมินมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนโดยแบ่งกลุ่มคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
และต้องปรับปรุง ซ่ึงอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป  

4. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตาม
ช่วงอายุงาน ได้แก่ ระยะสัญญาจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างระยะที่ 1 สัญญาจ้างระยะที่ 2 สัญญาจ้างระยะที่ 3 และ
สัญญาจ้างระยะที่ 4 ซึ่งอาจารย์นัชชา ยันติ อาจารย์กริช เรืองไชย และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ อยู่ ในสัญญาจ้าง
ระยะที่ 2 โดยที่ ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ และ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่การต่อสัญญาระยะที่ 
3 ได ้

5. การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้ประธานหลักสูตรมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ดังนั้น 
หลักสูตรมีมติให้ ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ทำหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร และให้อาจารย์กริช เรืองไชย ทำหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการหลักสูตร   
 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที ่เกิดจากการ
ทบทวน) 

หลักสูตรมีการประเมินระบบและกลไกลการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยการตรวจสอบผล
เป้าหมายของระบบ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรร้อยละ 100 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามคำสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ
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หลักสูตร ที่ 772/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เนื่องจากหลักสูตรมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และมีการ
กำกับติดตามให้อาจารย์เข้าสู่สัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

 
สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรในปีงบประมาณ 

2562 พบว่า อาจารย์สามารถเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วงอายุงานและมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นจำนวน 2 คนและระดับดีมากจำนวน 3 คน  

อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนอยู่ในระยะสัญญาจ้างที่ 2 โดยที่  ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ สามารถเข้าสู่
สัญญาจ้างระยะที่ 4 ได้ เนื่องจากมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับ ผศ.ดร.อภิชัย 
คุณีพงษ ์สามารถเข้าสู่สัญญาจ้างระยะท่ี 3 ได้ เนื่องจากมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ไม่มีการปรับปรุงระบบและกลไกในปีการศึกษา 2562 ประกอบกับอาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถ

ดำเนินการให้มีผลบรรลุตามเป้าหมายของระบบได้ 
 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 ไม่มีการปรับปรุงระบบและกลไกจึงไม่ปรากฏผลที่เกิดจากการปรับปรุง 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ    อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยการอบรม สัมมนา  

ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ  อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการสอน ด้านวิจัย 

ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานและได้รับการพัฒนาเพื่อปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นทั้งในด้านความต้องการใน
การศึกษาต่อและการทำผลงานวิชาการเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ 

 
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
2. หลักสูตรนำผลการประเมินการสอนของอาจารย์มาร่วมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและคณะมีการสำรวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ หลักสูตรได้มีการปรับระบบและกลไกโดยทำการสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ 

3. คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ 
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และดำเนินการตามแผน และหลักสูตรได้มีการปรับระบบและกลไก
โดยจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล  
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4. หลักสูตรและคณะดำเนินการควบคุมกำกับการดำเนินงาน โดยหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไก
โดยกำหนดให้อาจารย์กริช เรืองไชย เป็นผู้รับผิดชอบกำกับติดตามการเข้าร่วมประชุม อบรมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรตามแผนพัฒนาอาจารย์ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

5. ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยหลักสูตรได้กำหนดเป้าหมาย
ความสำเร็จรายประเด็นและบุคคล 

 
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จากปี

การศึกษา 2561 โดยนำผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตร จัดทำเป็น
แผนพัฒนาอาจารย์หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลปี 2562 ที่สอดคล้องกับความต้องการ และมอบหมายให้ 
อาจารย์กริช เรืองไชย กรรมการและเลขานุการหลักสูตร กำกับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้เข้าอบรมตามกิจกรรมที่ได้แสดงความจำนงไว้ หรือการฝึกอบรมตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัย
กำหนดให้เขา้ร่วม  

2. หลักสูตรมีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และพิจารณาข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเสนอความ
ต้องการผ่านคณะ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการสอน 2) การวิจัยและบริการวิชาการ 3) การทำผลงานเพื ่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 4) 
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และ 5) การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม จากนั้นนำข้อมูลความต้องการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลปี 
2562 

1) การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านการสอนนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรเครื่องมือวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools) วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาคารเรียน
รวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพใน
โครงการวิถีชุมชน “เครื่องมือ 7 ชิ้น 2562” วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี การศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานพยาบาลของเอกชน โรงพยาบาล
สหวิทยาการมะลิ ในเครือโรงพยาบาลพระรามสอง วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)  ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผลการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในด้านการวิจัย หลักสูตรได้สนับสนุนให้
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ระดับ
นานาชาติและการเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  

นอกจากนี้ อาจารย์ในหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการพื้นที่โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ได้แก่ ผศ.ดร.ทัศพร        
ชูศักดิ์ รับผิดชอบ พื้นที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ รับผิดชอบ
พื้นที่ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ รับผิดชอบตำบล     
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หนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่สนองพระราโชบาย ที่ได้บูรณาการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการการทำงานในชุมชนของอาจารย์ในหลักสูตร  

 
3) การส่งเสริมการทำผลงานเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้หลักสูตรมอบหมายให้ ผศ.ดร.
ทัศพร ชูศักดิ์ และ ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ เป็นพี่เลี้ยงติดตามการส่งผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์กริช เรืองไชย และอาจารย์นัชชา ยันติ  

4) ในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีการมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ของ
อาจารย์กริช เรืองไชย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด  

5) ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลนั้นได้มุ่งเน้นให้
อาจารย์พัฒนาด้านการรักษาจริยธรรมที่ดีงามและการมีจิตอาสา โดยอาจารย์หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ได้แก่ 
พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร กิจกรรมทำบุญปีใหม่ งานสงกรานต์รดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี การเข้าร่วมงาน
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสาหลักสูตรการจัดการ
สถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม  

นอกจากนี้อาจารย์หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมและ
กฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ปี 2562” วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 จัดโดยสภา
การสาธารณสุขชุมชน 

3. การกำกับและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ โดยการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านคำสั่งและบันทึกข้อความที่ทางหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งมายังคณะฯ  

4. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ต้องเข้าร่วมการพัฒนา
ศักยภาพโดยการอบรม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา  

 
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที ่เกิดจากการ

ทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการประเมินระบบและกลไกเมื่อเดือนมีนาคม และ เดือน

กันยายน โดยการตรวจสอบกับเป้าหมายของระบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยให้  ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
เป็นผู้รายงานผลการกำกับติดตาม พบว่าอาจารย์ทุกท่านได้รับการพัฒนาตนเองครบตามแผน ไม่น้อยกว่า 40  
ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพครบถ้วนทุกด้าน สอดคล้องกับ
ความต้องการ เมื่อประเมินกระบวนการทำงาน พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรเห็นว่าการสำรวจความต้องการใน
การพัฒนาศักยภาพเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้มีมติให้เพ่ิมการวิเคราะห์สัดส่วนของการพัฒนาศักยภาพ และควรมีการกำกับติดตามการนำผลจากการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง
ระบบและกลไกในปีการศึกษา 2563 
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการระหว่างปีการศึกษา 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการในปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ 

ในขั้นตอนของการกำกับติดตามการดำเนินงาน นอกจากการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2 ครั้ ง ต่อปี
การศึกษา ควรเพิ่มการวิเคราะห์สัดส่วนของการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการกำกับติดตามการนำผลจากการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการจากการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ เมื่อเริ ่มปีการศึกษา 2562 ส่งผลให้อาจารย์

ประจำหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยการอบรม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา 
โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและได้รับการพัฒนาการทำผลงาน
วิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ กล่าวคืออาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ ได้เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมติของสภามหาวิทยาลัย วันที่ 3 ตุลาคม 2562  

อาจารย์นัชชา ยันติ ได้ยื ่นเรื ่องขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวันที ่ 18 ธันวาคม 2562 และ 
คณะกรรมการพิจารณตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) มีมติรับเรื่องเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนประเมินเอกสารประกอบการสอน อาจารย์กริช เรืองไชย ได้ยื่นเรื่องขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และ ก.พ.ต. มีมติรับเรื่องเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอน
การแก้ไขเอกสารประกอบการสอน และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ มีเอกสารประกอบการสอนวิชาโภชนศาสตร์
สาธารณสุข 

 
หลักสูตรได้สำรวจจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร และพบว่าอาจารย์ประจำหลักสูตร

ทุกคนมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่โดยการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ (TCI) ทำให้จำนวนผลงานวิชาการของหลักสูตรมีคุณภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จำนวน 
2 รางวัล ได้แก่  ผู้นำเสนอบทความดีเด่น ประจำปี 2562 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2562 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรเดี่ยว 
อำเภอคลองหา จังหวัดสระแก้ว และรางวัลดีเด่น การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั ้งที ่ 5 นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียน ศาสตร์พระราชาเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  วันที ่ 1 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 4.1-1-1  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสตูร 

4.1-1-2 แผนพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร  
4.1-2 4.1-2-1 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 
2561 
4.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ภาระ
งานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557  
4.1-2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับดีเด่น และดีมาก  ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2563 
4.1-2-4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2909/2562 
เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหนง่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 
2562 

4.1-3 4.1-3-1 ผลการสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
4.1-3-2 ตารางสรุปความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารยป์ระจำหลักสูตร (ครอบคลุมด้าน
การสอน วิจัย วิชาชพีสาธารณสขุ คุณธรรมจริยธรรม) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒปิริญญาเอก จำนวน 2 คน ได้แก่    

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ ์

 
โดยแสดงวิธีการคำนวณดังนี ้

วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก  

 2 x 100 = ร้อยละ 40  
 5      
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2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 40 

x 5 = 5 คะแนน 
 20 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.1-1 4.2(1) ปริญญาบัตรและผลการศึกษา 
4.2.1-2 4.2(2) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 
ป.โท 60% 

ป.เอก 100 % 

ร้อยละ 40  5 คะแนน บรรลุ 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ จำนวน 2 คน ได้แก่    

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 

วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ 
 2 x 100 = ร้อยละ 40  
  5     

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 40 x 5 = 3.34 คะแนน 
 60     

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.2 4.2.2-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2909/2562 

เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

ป.ตรี 60% 
ป.โท 80% 

ป.เอก 100 % 

ร้อยละ 40  3.34 คะแนน ไม่บรรล ุ
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  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่ต้อง
นำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการดำเนินงาน 
- มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน  
- มีผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจำหลักสูตร ทัง้หมด จำนวน 20 เร่ือง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
 9.6 x 100 = ร้อยละ 192 
  5     

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 192 x 5 = 5 คะแนน 
 20     

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

0.20 
(7 ผลงาน) 

1. ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  สมชาย ดุรงค์เดช และ อภิชัย 
คุณีพงษ์. (2562). การพัฒนารูปแบบ
การดูแลสุขภาพผู ้ส ูงอายุระยะยาว
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชา
สังคม ตำบลไทรเดี ่ยว อำเภอคลอง
หาด จ ั งหว ัดสระแก ้ ว .  เอกสาร
ประกอบการประชุมว ิชาการและ
น ิ ท ร ร ศ ก า ร ระด ั บ ช าต ิ   ส า ข า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
1 ในวันที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
1.2 นพกร จงวิศาล และ อภิชัย คุณี
พงษ์. (2562). การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม 
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว. เอกสารการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 10 ระหว่าง
วันที ่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ 
ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา. 
1.3 อภิชัย คุณีพงษ์, นภัสรัญชน์ ฤกษ์
เรืองฤทธิ์, บัณฑิตา เพ็ชรเลิศ, กมล
ลักษณ์ โพธิ์คำ, ดาริษา ชาวสวน และ 
คณิภา โพธิ์นคร. ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในอำเภอเลาขวัญ 
จ ั งหว ัดกาญจนบ ุร ี .  การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 
2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ว ิทยาล ั ยนว ัตกรรมการจ ั ด การ 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 
 
 
2. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อาจารยธ์ธิธา เวียงปฏิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 1058-
1066. 
2.1 ทัศพร ชูศักด์ิ, ธธิธา เวียงปฏิ , 
ธาตรี ยอดยิ ่ง, ธัญญาศิริ สารศักด์ิ 
และ ปิ่นผกา ปัญญาสุข. ปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตำบลคลองห้า 
อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
4 “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัย เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ ่น ตามพระบรมรา
โชบาย”. วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ 
อ า ค า ร บ ร ิ ก า ร ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ
บัณฑิตศ ึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี หน้า 542- 549. 
2.2 ทัศพร ช ูศ ักดิ ์  ธธ ิธา เว ียงปฏิ 
ศิร ิญาพร คำแสน และสุกฤตา ทิม
อ ่อน.ความรอบรู ้ทางส ุขภาพของ
นักศ ึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 
2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ว ิทยาล ั ยนว ัตกรรมการจ ั ด การ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 1058-
1066. 
3.1 ธธิธา เวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักด์ิ , 
ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, 
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ,รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์.
แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศ ึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภ ั ฏว ไลยอลงกรณ ์  ในพระบรม
ราช ูปถ ัมภ ์ . การประช ุมว ิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 
วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารสุ
รสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. หน้า 49 - 50. 
3.2 ธธิธา เว ียงปฏิ , ทัศพร ช ูศ ักด์ิ, 
ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, 
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ, รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์. 
แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศ ึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภ ั ฏว ไลยอลงกรณ ์  ในพระบร ม
ราช ูปถ ัมภ ์ . การประช ุมว ิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 
วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารสุ
รสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี หน้า 49-50. 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที ่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 
(2 ผลงาน) 

1. อาจารย์นัชชา  ยันติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
 

1.1 Yanti, N., Chusak., T, 
Khuneepong., A., Lamai., S, 
Ruensod, Y., & Chete, A. (2020). 
Knowledge and Satisfaction 
about The Use of Health Care 
Services under The Social 
Security Scheme among 
Employees in a Company, 
Pathum Thani Province. 7th 
National Academic Conference 
and Presentation of National 
Research in 2020. February 
16th, 2020, Pathumthani 
University 
2.1 เชาวลิต วงศ์สวัสด์ิ และ อภิชัย 
คุณีพงษ์. การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายประชาสังคมตำบล
ไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว.วารสารสุขภาพภาค
ประชาชนภาคกลาง  ปีที่ 34 ฉบับที่ 
2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
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- บทความวิจ ัยหร ือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี ่ต ีพ ิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
(7 ผลงาน) 

1. ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอก
รัตน์, จักรกฤษณ์พึงเครือ , วรนิษฐา 
เกษก ันทา และ นฤมล ส ุ ่นสนธ์ . 
พฤติกรรมป้องกันการต้ังครรภ์ทีไม่พึง
ประสงค์ของสตรีวัยรุ ่นอายุ13-18 ปี
อ ํ า เ ภ อ บ า ง ป ะ อ ิ น  จ ั ง ห วั ด
พระนครศร ีอย ุธยา. วารสารการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
เมษายน – มิถุนายน 2562. 
1.2 อภิชัย คุณีพงษ์, พัชรีวรรณ ภารา
, คงษร เจริญภูวดล และ รักษ์สุดา 
โสภารัก. ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ร ับร ู ้ ค วามเช ื ่ อ ด ้ านส ุ ขภาพกั บ
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมอง. วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ปีที ่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – 
กันยายน 2562. 
2.1 ศักดิ ์ชาย เพ็ชรตรา , มรรยาท  
เพ็ชรตรา และทัศพร ชูศักดิ์. ภาวะ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ 
กรณีศึกษา : ตำบลนาฝาย อำเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (TCI กลุ ่ม 2)    ปีที ่ 14 
ฉบ ับที่  2 พฤษภาคม– ส ิ งหาคม 
2562, หน้า 88-101. 
2.2 ทัศพร ชูศักดิ์ และ นัชชา ยันติ. 
ผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสารการ
พ ั ฒ น า ส ุ ข ภ า พ ช ุ ม ช น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มีนาคม 2563 หน้า 41-
53 
2.3 ทัศพร ชูศักด์ิ, ฉัตรประภา ศิริ
รัตน์ และ จิราภรณ์ นนพละ. ปัจจัยที่
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3. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
 
 
 
 
 
 
 
4. อาจารย์กริช เรืองไชย 

มีความสัมพันธ์กับความเครียดของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม– 
เมษายน 2563 หน้า 47-57. 
3.1 ธธิธา เวียงปฏิ และ อภิชัย คุณี
พงษ์. ป ัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรตำบลหนองสาหร่าย 
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี. 
วารสารการพัฒนาส ุขภาพช ุมชน 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
4.1 กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระ
ชัย (2563) กิจกรรมทางด้านร่างกาย
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ส ่งผลต่อภาวะส ุขภาพในกล ุ ่มวัย
ทำงาน อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี วารสารว ิจ ัยและพัฒนา
ระบบส ุขภาพ ป ีท ี ่  13 ฉบ ับท ี ่  1 
(มกราคม-เมษายน 2563). 
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- บทความวิจ ัยหร ือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ต ีพ ิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
(4 ผลงาน) 

1. ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อาจารย์นัชชา  ยันติ 
 
 
 
 
 
 
3. อาจารย์กริช  เรืองไชย 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 อภิชัย คุณีพงษ์. ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเข ้าถ ึงบร ิการส ุขภาพของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี. วารสาร
กรมการแพทย์ ป ีท ี ่  44 ฉบับที ่  5 
กันยายน-ตุลาคม 2562. 
1.2 ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอภิชัย 
คุณีพงษ์. พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู ้ป ่วยโรคความดันโลหิตส ูงใน
โรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพตำบล
บ้านน้ำคำ อำเภอคลองหาด จังหวัด
ส ร ะ แ ก ้ ว .  ว า ร ส า ร  Veridian E 
Journal ฯ  ส าข ามน ุ ษยศ า ส ต ร์  
ส ั งคมศาสตร ์  ป ีท ี ่  12 ฉบ ับท ี ่  6 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562. 
2.1 นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และ
อภิชัย คุณีพงษ์. (2563). การสร้าง
เสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. 
ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก ้ว. 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2563. 
3.1 กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย 
และ นัชชา ยันติ. ความสัมพันธ์ของ
การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
และการบริโภคอาหารในผู ้ส ูงอายุ  
อ ำ เ ภ อ บ า ง ป ะ อ ิ น  จ ั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ (TCI กลุ่ม 1) ปี
ท ี ่  12  ฉบ ับท ี ่  2  (ประจำ เด ื อน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562), หน้าที่ 
335-360. 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 - - 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 - - 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - 
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - 

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 

11 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

 5 - 

12 
จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

 - - 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
 

ป.ตรี 15 % 
ป.โท 30 % 
ป.เอก 45 % 

ร้อยละ 192  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการดำเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดังนี้ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560-2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ลำดับ ปีการศึกษา 1/2561 ปีการศึกษา 2/2561 ปีการศึกษา 1/2562 ปีการศึกษา 2/2562 
1 อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
2 อาจารย์นัชชา ยันติ อาจารย์นัชชา ยันติ อาจารย์นัชชา ยันติ อาจารย์นัชชา ยันติ 
3 อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
4 อาจารย์กริช  เรืองไชย อาจารย์กริช  เรืองไชย อาจารย์กริช  เรืองไชย อาจารย์กริช  เรืองไชย 
5 อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 

ร้อยละ
อัตรา
การคง

อยู ่

 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 

ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
  1). อาจารย์ นพ.สุกิจ จำปาเงิน 
  2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม 
  3). อาจารย์สุพัตรา สุขชีพ 
  4). รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย 
  5). อาจารย์นันทิภา แก้วลี 
 ได้มีการเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรในลำดับที ่ 1 และ 3 เป็นนางสาวศุภางค์   วัฒนเสย และ              
นางสาวพิชสุดา  เดชบุญ เนื ่องจากอาจารย์ นพ.สุกิจ จำปาเงิน และอาจารย์สุพัตรา สุขชีพ ได้ขอลาออกตั้งแต่                     
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้มีการดำเนินการทำหนังสือแบบ สมอ.08 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย               
เพื่อให้สภาสถาบันอนุมัติ โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ประจำหลักสูตร                
จำนวน  5 คน ประกอบด้วย    

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

   5). อาจารย์นันทิภา แก้วล ี
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 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสตูร เนื่องจากอาจารย์ยงยุทธ  สงวนชม และอาจารย์ศุภางค์ วัฒนเสย 
สิ ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที ่ 31 ธันวาคม 2558 อาจารย์นันทิภาแก้วลี และอาจารย์พิชสุดา  เดชบุญ ย้ายสาขาวิชา                       
ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้มีการดำเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์
ตามเกณฑ์และดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล คำสั่งที่ 1327/2559 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559  จำนวน  5 คน ประกอบด้วย 
  1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   
   2). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่กุหลาบ 
   3). อาจารย์เมธี สุทธศิลป ์
   4). อาจารย์กริช เรืองไชย 
   5). อาจารย์เนตรนภา สาสงัข์ 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ สิ้นสุดสัญญา                      
เดือนกันยายน 2560 และไม่ขอต่อสัญญาจ้าง ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล จึงได้มีกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนตำแหน่งว่างจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ต่อ
สัญญาจ้างของอาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ ซึ่งผู้สอบได้ คือ อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย บรรจุ เดือนพฤศจิกายน 
2560 (แทน) และได้จัดทำสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรในเดือนธันวาคม 2560 และต่อมาอาจารย์
เนตรภา สาสังข์ ได้ขอลาออกเดือนธันวาคม 2560 และอาจารย์เมธี  สุทธศิลป์ ได้ขอลาออกเดือนมกราคม 2561 
หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทันกำหนดเวลา จึงได้ทาบทามอาจารย์ประจำคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 2 คน โดยได้อาจารย์ทดแทนที่
มีคุณวุฒิสัมพันธ์ 2 ท่าน คือ อาจารย์นัชชา ยันติ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ และได้จัดทำสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหารหลักสูตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยทั้งนี้การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเปน็การ
ทดแทนให้ได้อาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย  

1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   
   2). อาจารย์นัชชา ยนัต ิ
   3). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
   4). อาจารย์กริช เรืองไชย 
   5). อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 
 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์สุวัฒน์ ศิ ริแก่นทราย สิ้นสุดสัญญาจ้าง
เดือนธันวาคม 2561 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมเพื ่อสรรหาอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรทดแทน ที ่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีความเห็นชอบให้ทาบทาม ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์จากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากสำเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารงานสาธารณสุขซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการ
จัดการสถานพยาบาล และได้จัดทำสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้งนี้
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการทดแทนให้ได้อาจารย์ ตามเกณฑ์ สกอ . ดังนั้นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย 

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

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีการประชุมคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 
ทุกครั้ง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดำเนินงานตามหนา้ที่ การจัดทำ มคอ.3 
- 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี้ ดังนี้ 

 
ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2560 3.86 เพิ่มข้ึน 
2561 3.88 เพิ่มข้ึน 
2562 3.92 เพิ่มข้ึน 

สรุปความพึงพอใจพบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 
หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำหน้าที่

ประจำหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อกระบวนการที ่ได้
ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3 4.3-1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 คะแนน บรรลุ 
หมายเหตุ* กรณหีลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1.ข้อมูลนกัศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาที่รับเข้า 
   จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2559 2560 2561 2562 
2559 23 22 22 22 
2560 - 14 14 13 
2561 - - 10 10 
2562 - - - 19 
รวม 23 36 46 64 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารหัส 62 ย้ายจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 คน 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 ปัญหาจำนวนผู้เรียนที่ลดลงเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมจีำนวนลดลง 
และมีแนวโน้มในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษามากข้ึน  

3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 

2558 - - 
2559 - - 
2560 5 100 
2561 - - 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
    - 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการดำเนินงาน 

ไม่มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรใช้ข้อมูลการสำรวจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
4.50 

- - - 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ผลการดำเนินงาน 
- 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ร้อยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้าน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ  
80 

- - - 

การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
- 

องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

๑.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
ผลการดำเนินงาน 

 

วิธีการคำนวณ 
 10.00   = 5.00 คะแนน 
 2     

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

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

เชิงปริมาณ สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 19 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน มคอ.2 (สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย) และเกณฑ์การคัดเลือกมีความชัดเจน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดแผนการรับนักศึกษาและส่งรายละเอียดไปยังคณะฯ 
2. คณะฯ ทำบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการตอ่ 

ดังนี้ 
 2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โดยมีการปรับระบบจากปีการศึกษา 2561 

กำหนดการรับนักศึกษา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 Portfolio รูปแบบที่ 2 โควตามหาวิทยาลัย และ รูปแบบที่ 3 ระบบ 
Thai University Central Admission System (TCAS) ซึ่งรูปแบบที่ 3 รับสมัครทั้งหมด 5 รอบ 
  2.2 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเวปไชต์ของมหาวิทยาลัย 
  2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด -ปิดระบบการชำระ
เงินออนไลน์ 
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรออกประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในโรงเรียน  

4. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์สัมภาษณ์ ส่งรายชื่อไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ์โดยให้ประธานและเลขานุการทำหน้าที่สัมภาษณ์ 
 5. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดสอบสัมภาษณ์วันเดียวกนั โดยมอบหมายให้หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ 

6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 
 7. หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา และหาแนวทางการพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้กำหนดเกณฑ์การรับ

นักศึกษาจำนวน 35 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความรู้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้าน
สาธารณสุขหรือเทียบเท่า มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นส่งรายละเอียดจำนวนการรับรวมถึง
คุณสมบัตินักศึกษาไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ 
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดทำไฟล์คู่มือรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ รับสมัครออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และจัดให้มี
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการคุมสอบที่แต่งตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ 
มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้นักศึกษาทราบ จัดทำบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการชำระเงิน
ออนไลน์ และจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ไว้บน
เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ร ั บ ส ม ั ค ร อ อ น ไ ล น ์ ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ ์  ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ช ู ป ถ ั ม ภ์  
http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และติดประกาศไว้บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้สมัครทั ้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ Portfolio โควตา
มหาวิทยาลัย และ ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.28 จากจำนวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 และแก้ไขตาม สมอ.08 (ปรับปรุ งเล็กน้อย)      
ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้  

 
• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

จากผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่พบว่า จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรยังไม่บรรลุเป้าหมาย               
เชิงปริมาณ (ร้อยละ 54.28) ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะฯ เพื่อพิจารณาทบทวนระบบการ
รับนักศึกษา พบว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยนั้นมีเวลาจำกัดในการสื่อสาร เพื่อทำความเข้าใจกับ
นักเรียน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติเห็นควรว่าในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรควรออกประชาสัมพันธ์
ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากภูมิลำเนาของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 

 
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

จากการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีการรับนักศึกษา 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 Portfolio รูปแบบที่ 2 โควตามหาวิทยาลัย และ รูปแบบที่ 3 ระบบ Thai University Central Admission 
System (TCAS) ซึ่งรูปแบบที่ 3 รับสมัครทั้งหมด 5 รอบ พบว่าได้นักศึกษาจำนวน 19 คน (ร้อยละ 54.28) แต่เข้าศึกษา
จำนวน 19 คน (ร้อยละ 100.00)   

 
 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ได้นักศึกษาจำนวน 19 คน (ร้อยละ 54.28) แต่เข้าศึกษาจำนวน 19 คน (ร้อยละ 100.00) ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย

เชิงปริมาณ 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสตูรกำหนด) 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามกำหนด 
เชิงคุณภาพ  นักศึกษาสามารถปรับตัวทางด้านสังคม การเรียน และการดำเนินชีวิตส่วนตัวเพื่อการเรียน

ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีดังนี้ 
1. ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยปรับระบบกลไก/

กระบวนการจากปีการศึกษา 2561 คือ วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเรียนของนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่จากเอกสารรายงานผลการเรียนและข้อมูลจาก
การสอบสัมภาษณ์ 
 2. หลักสูตรมอบหมายงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมการส่งเสริมสุขภาพและพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ 
 3. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 4. ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรับระบบในการดูแลนักศึกษาใหม่ระหว่างทำกิจกรรมโดยให้รุ่นพี่ในแต่ละชั้นปี
เข้าพบน้องปีหนึ่งเพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด 
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 5. ประเมินผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม และพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 
 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไก/กระบวนการ โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมในปีการศึกษา 2561 วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเรียนของนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่จาก
เอกสารรายงานผลการเรียนและข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาต้องการเตรียมความพร้อม เรื่อง การ
ส่งเสริมสุขภาพและพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ และในระหว่างทำกิจกรรม
เตรียมความพร้อมได้ให้รุ่นพี่ในแต่ละชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมกับน้องปีหนึ่งเพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัย และให้คำแนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการ/ระบบและ

กลไก ด้วยการสังเกตและสอบถามนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เนื่องจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้น กิจกรรมที่จัดมีความ
เหมาะสมทั้งในด้านของเนื้อหา และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหา
เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม และมีความต้องการปฏิบัติจริงในรายวิชา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมี มติให้ปรับระบบกลไกการดำเนินการในปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ คือ ในขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม ให้นักศึกษาฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับอาจารย์ประจำ
หลักสูตรก่อนเร่ิมกิจกรรมและจัดรูปแบบกิจกรรมโดยการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ เช่น ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการฝึกปฏิบัติที่ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบ/กลไกจากปีการศึกษา 2561 และในระหว่างดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2562
ไม่ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกใด  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95.19 
 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบ/กลไกจากปีการศึกษา 2561 และในระหว่างดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2562

ไม่ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกใด  อย่างไรก็ตามเม่ือทำการเปรียบเทียบเป้าหมายของระบบพบวา่ การดำเนนิงาน
บรรลุเป้าหมายเชงิปริมาณ แตย่งัไม่บรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.1 3.1-1 กำหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
 3.1-2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาได้รับการแนะแนวการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง ต่อ

ภาคการศึกษา 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการแก้ไขปัญญาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน  
2. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ เตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน  

 3. อาจารย์ที ่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา มีการปรับระบบการให้
คำปรึกษาโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของคณะปฏิบัติหน้าที่เป็นนักกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ผ่านการอบรมการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาและมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษากับหลักสูตร 

5. หลักสูตรประเมินผลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา   
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  

หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไก/กระบวนการ โดยพิจารณาเลือก นายกิตติวุฒิ ไชยการ เจ้าหน้าที่
บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา เนื่องจากได้ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา ประกอบกับมีอายุที่ใกล้เคียงกับนักศึกษา มีความเป็นมิตรและเป็นกันเอง มีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับ
นักศึกษา สามารถเป็นที่ปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และจากการรวบรวมข้อมูล
การให้คำปรึกษาจากนายกิตติวุฒิ ไชยการ พบว่า นักศึกษามาขอคำปรึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และ
การหารายได้ระหว่างการศึกษา  

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากการประเมินกระบวนการจัดระบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความ                    

พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (4.88) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.77) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก (4.58) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.71)   

 
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

หลักสูตรได้นำผลการประเมินกระบวนการจัดระบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษา หลักสูตรได้
พิจารณาให้นายกิตติวุฒิ ไชยการ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักกิจการนักศึกษา เนื่องจากมีอายุที่ใกล้เคียง
กับนักศึกษา มีความเป็นมิตรและเป็นกันเองโดยได้มีการประชุมเพื่อแนะนำหลักสูตร นักศึกษา และมอบหมายให้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางคณะฯ และหลักสูตร เพื่อสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยให้แก่นักศึกษาเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาและ
แนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 
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• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
จากการมอบหมายให้นายกิตติวุฒิ ไชยการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักกิจการนักศึกษา ได้มีนักศึกษามาปรึกษาปัญหา

ในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการขอคำปรึกษานอกเหนือจากอาจารย์แล้วยังมี
เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำปรึกษาได้  
 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละโครงการ 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการพัฒนา 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยนำผลการประเมินการจัด

กิจกรรมในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 2562 
2. คณะฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการและ

ประเมินผลกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผน ดำเนินงานและการประเมินโครงการ 

3. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
4. หลักสูตรและคณะฯ พิจารณาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 
• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 
2562 และได้นำผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและต้องครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้กำหนดออกมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ การ
ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดกิจกรรรม เมื่อหลักสูตรได้
แนวทางและข้อสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้วได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะฯ เพื่ อให้
นักศึกษาได้จัดทำเป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมเป็นที่ปรึกษา และนำเสนอในแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนั้นจัดทำแบบเสนอ
โครงการเพื่อให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสำนักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินกิ จกรรมไปตามวันเวลาที่
กำหนดไว้ โดยที่หลักสูตรได้จัดกิจกรรม  

นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นที่ปรึกษา 
ให้คำชี้แนะ สำหรับการประเมินผลกิจกรรม นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือในการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อส่งมอบต่อให้กับอาจารย์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อไป  อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้
วิเคราะห์ความสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและครอบคลุมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้  
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• มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมให้หลักสูตรและคณะฯ 

เพื่อนำไปพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป 
 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากกระบวนการที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ส่งผลให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

มากข้ึน และจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากรายงานผลการดำเนินโครงการ และ

ทำการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบการบรรลุทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน จำแนก
เป็นรายชั้นปี 

 
 

ลำดับ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 

1. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 

ชั้นปีที่ 1,2 1 2 

2. กิจกรรมทำบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 ชั้นปีที่ 1-3 2 1, 4 
3 กิจกรรมรำลึกคุณพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ชั้นปีที่ 1-3 2 1 
4. กิจกรรมวันทาคณาจารย์ ชั้นปีที่ 1-3 2 1 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ

พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
ชั้นปีที่ 1-3 3 2, 4 

6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ งานเวช
ระเบ ียนและเวชสถ ิต ิของน ักศ ึกษาสาขาว ิชาการจ ัดการ
สถานพยาบาล 

ชั้นปีที่ 2-3 4 2 , 3, 4 

7. การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 

ชั้นปีที่ 1 2 1, 4 

8. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ชั้นปีที่ 1-4 2 4 
9. กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 16 ชั้นปีที่ 1-3 2 4 
10. กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1-3 2,3,4 1,2,4,5 

11. โครงการอบรมความรู ้  VRU-TEP (การเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ) 

ชั้นปีที่ 3 1 2 

12. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 1 2 

13. กิจกรรมการส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

ชั้นปีที่ 1-3 1 2 

14. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข ้าส ู ่ว ิชาชีพเพ ื ่อการทำงานใน
สถานพยาบาล 

ชั้นปีที่ 4 1 2 
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ตารางแสดงความรู้ ทักษะ หรืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ จำแนกตามชั้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที ่ ความรู้ ทักษะ หรืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปี 

1 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลเน้นพัฒนานักศึกษาในชัน้ปทีี ่1 ให้เป็นนักศึกษาที่มีทักษะ    
การดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี ้
1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ 
1.2 นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละ และมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 
1.3 นักศึกษามีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพและยอมรับ
ข้อตกลงและความคิดเห็นของคนในกลุ่ม  

2 การพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการสถานพยาบาลเน้นสง่เสริมกระบวนการด้าน
ความคิดและทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในสงัคม ดังนี้ 
2.1 นักศึกษามีกระบวนการด้านความคิดและคิดเชิงสรา้งสรรค ์สามารถบูรณาการองค์ความรู้      
สู่การปฏิบัตไิด ้
2.2 นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถเผชิญสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชวีิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตได้  
2.3 นักศึกษามีทักษะความสามารถพิเศษที่ส่งเสริมการดำรงชีวติและการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล การใช้เทคโนโลยีเพือ่
การสร้างสรรค์งานในสถานพยาบาล  

3 เมื่อสำเร็จการศึกษาใน ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาการจัดการสถานพยาบาลควรมีทักษะในการ
ทำงานในวชิาชีพที่เก่ียวข้องกับการจัดการสถานพยาบาล ได้แก ่ 
3.1 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานดา้นการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ เวชระเบียน เวชสถิต ิ
3.2 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานดา้นการเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล 
3.3 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานดา้นการจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาลและการจัดการ
คุณภาพขององค์กร 

4 เมื่อสำเร็จการศึกษาใน ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาการจัดการสถานพยาบาลสามารถนำความรู้ทีไ่ด้
จากการศึกษาในรายวชิาต่าง ๆ และการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในทุกชัน้ปีมาประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้ ได้แก ่
4.1 นักศึกษามีทักษะในการทำวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล ประเดน็ดังต่อไปนี้                    
งานวิจยัด้านสาธารณสุข (การสง่เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค) ด้านการจัดการข้อมูลสุขภาพ/
เวชระเบียน ดา้นคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง ดา้นการบริหารทรัพยากรในองค์กร (บุคคล 
งบประมาณ วัสดุ-ครุภัณฑ์) 
4.2 นักศึกษามีทักษะในการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การ 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติเก่ียวกับการดำเนินการในปีการศึกษา 2562 โดยเห็นควรให้ปรับปรุงระบบ 

กลไก/กระบวนการ ดังนี้ สอดแทรกแนวคิดเรื่อง จิตสำนึกของความเป็นพลเมืองและจิตอาสาในทุกโครงการ หรือ
สอดแทรกในรายวิชา การประเมินผลการดำเนินงานควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย สะท้อนภาพเชิงปรากฏ โดยผ่านการ
วิเคราะห์และอภิปราย 
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ เมื่อต้นปีการศึกษา โดยนำข้อมูลจากผลการประเมิน

การจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 2562 แต่ไม่มีการ
ปรับปรุงระบบและกลไกระหว่างปีการศึกษา 

 
• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

ผลจากการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ พบว่า กิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1 3.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาประจำหมู่เรียน 

3.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งนายกิตตวิฒุิ ไชยการ 
3.2-1-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-4 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2-2 3.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (วาระนำผลการประเมนิการจัด
กิจกรรมในปีที่ผ่านมาใช้เปน็ข้อมูลปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 
2562 เมื่อต้นปีการศึกษา)  
3.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (วาระการปรับปรุงระบบ กลไก/ 
กระบวนการ เร่ืองการสอดแทรกจิตอาสา เมื่อสิ้นสดุการศึกษา)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า
 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2562 

2562 2563 2564 2565  
2559 23 22 - - - 1 
2560 15 - 13 - - 2 
2561 14 - - 10 - 4 
2562 19 - - - 19 - 
2563       

 
หมายเหตุ* วิธีการคำนวณ 

อัตราการคงอยู่   = (1)
(3)-(1) x 100 

 ผลการคำนวณ 
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2562 เป็นดังนี ้

 นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2559  มีอัตราการคงอยู่ 95.65% 
 นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2560  มีอัตราการคงอยู่ 86.66% 
นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2561  มีอัตราการคงอยู่  71.42% 
นักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2562  มีอัตราการคงอยู่ 100.00% 

 -แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 แต่ในปี
การศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ 100% 

 
- การสำเร็จการศึกษา 

วิธีการคำนวณ  
 อัตราการสำเร็จการศึกษา    = 

(1)
(2) x 100  

 
ผลการคำนวณ 
-อัตราการสำเร็จของนักศึกษาปกีารศึกษา 2562 คิดเป็น ร้อยละ 95.65    
 ดังนั้นจงึมีแนวโน้มอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

สถานพยาบาลดีขึน้ เมื่อเทียบกับอัตราการสำเร็จของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 62.50 
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- ความพึงพอใจของนักศึกษา  
            -ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2557 4.47  
2558 4.57  
2559 4.59  
2560 4.60  
2561 4.61  
2562 4.63  

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และ 3.2 

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2557 มีการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.47) 

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2558 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.57) 

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2559 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.59) 

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2560 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.60) 

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2561 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.61) 

หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2562 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.63) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  พบว่า แนวโน้มของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาดีขึ้น 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจำนวน
ข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้การประชุมและวางแผนเก่ียวกับระบบการจัดการขอร้องเรียนของ
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  

2. หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนปัญหาตา่งๆ ทีน่ักศึกษาพบได้แก่ การแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งการพูดด้วยวาจา สื่อออนไลน์ เชน่ ไลน์ เฟสบุค อีเมล์  

3. อาจารย์ประจำหลักสตูรดำเนินการนำข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหารือและ
หาแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนเหล่านั้น  

4. ทางหลักสูตรทำการสรุปประเด็นสำคัญของความพงึพอใจต่อการจัดระบบการขอร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อ
นำผลที่ได้ไปปรับปรุงระบบการจัดการร้องเรียนของนักศึกษาต่อไป 

 

ในปีการศึกษา 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
หมายเหตุ* กรณีหลักสตูรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 1-2562 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

SBT340  
จุลชีววิทยาและปรสิต
สาธารณสุข 

0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

SHM119  
การเตรียมสหกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล  

21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM121 การวิจยัด้านการจัดการ
สถานพยาบาล 

11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM122 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยกุต์ใช้
ในสถานพยาบาล       

5 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM123 การสัมมนาทางการจัดการ
สถานพยาบาล 

8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM124 การนำระบบคุณภาพสู่การ
ปฏิบัติในสถานพยาบาล 

17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SPH101 หลักสาธารณสุข 4 5 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

SPH202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 0 1 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
VGE105 ภาษา การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SHM107 จริยธรรมในการจัดการ
สถานพยาบาล 

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

VLE105 การเตรียมความพร้อมทกัษะ
ภาษาอังกฤษ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

SHM108 การจัดการและการพัฒนา
ระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 

6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SHM109 การจัดการการเงินสำหรับ
สถานพยาบาล 

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

SHM110 ระบบเวชระเบียนเพื่อการ
จัดการสถานพยาบาล 

3 72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SHM111 การจัดการความขัดแย้งและ
การเจรจาต่อรองใน
สถานพยาบาล 

10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SHM118 การให้รหัสโรค ICD-10 และ
การวินิจฉัยโรคร่วม 

0 2 1 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสติ

สาธารณสุข 
2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

SHM102 การจัดการสถานพยาบาล 2  7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 0 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

SPH301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 0 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 

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

VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
SBT104 ชีววิทยา 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 
SCH102 เคมีทั่วไป 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
SCH258 ชีวเคมี 0 0 0 2 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
SMS103 หลักสถิต ิ 0 0 01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
SMS116 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 1 1 0 2 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 17 16 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 6 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 13 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมี

วิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 
0 8 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

ภาคการศึกษาที่ 2 

SHM125 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 

19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

SHM105 กฎหมายการจัดการ
สถานพยาบาล 

2 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SHM112 การจัดความเส่ียงของ
สถานพยาบาล 

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

SHM113 การจัดการเชิงกลยุทธ์
สถานพยาบาล 

8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

SHM114 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานพยาบาล 

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

SHM115 การบริหารการจัดซ้ือและพัสุด
สำหรับสถานพยาบาล 

0 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 12 

SHM116 หลักการตลาดสถานพยาบาล 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
SHM117 การจัดอาชวีเวชศาสตร์ใน

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

SPH307 วิทยาการระบาด 1 1 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7 5 
SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
SPH401 เศรษศาสตร์สาธารณสุข 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางการเรียน 
0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำเนิน
ชีวิตในประชาชน 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
PHH102 อนามัยสิ่งแวดลอ้มและการ

จัดการ 
0 2 0 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

SPH202 กายวิภาคศาสร์และสรีรวิทยา 1 2 1 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการ

บรรเทาสาธารณภยั 
5 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 1 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
SPY108 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3 1 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
VGE107 สุขภาพเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อดำเนินชีวิต

ในประชาชน 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

       
       

 
3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ  

   

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/คำอธิบายรายวิชา 
สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา 
Mean (S.D.) 

การแปลผล 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562  
PHH101 ระบบสุขภาพและการจัดการ 4.35 ดี 
SBT340 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข 4.63 ดีมาก 
SHM102 การจัดการสถานพยาบาล 2 4.65 ดีมาก 
SHM107 จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล 4.58 ดีมาก 
SHM108 การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 4.09 ดี 
SHM109 การจัดการการเงินสำหรับสถานพยาบาล 3.92 ดี  
SHM111 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาตอ่รองในสถานพยาบาล 4.59 ดีมาก 
SHM118 การใช้รหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรคร่วม 4.63 ดีมาก 
SHM119 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 4.40 ดี  
SHM121 การวิจยัด้านการจัดการสถานพยาบาล 4.52 ดีมาก 
SHM124 การนำระบบคุณภาพสู่การปฏิบัติในสถานพยาบาล 4.21 ดี  
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 4.75 ดีมาก 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 4.80 ดีมาก 
SPH201 การส่งเสริมสุขภาพ 4.34 ดี  
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 4.42 ดี  
SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 4.62 ดีมาก 
SPH207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 4.71 ดีมาก 
SPH207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 4.73 ดีมาก 
SPH207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 4.76 ดีมาก 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 4.35 ดี  
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 4.51 ดีมาก 
SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 4.29 ดี  
SPH311 หลักการควบคุมโรค 4.56 ดีมาก 
SPH311 หลักการควบคุมโรค 4.75 ดีมาก 
SPH311 หลักการควบคุมโรค 4.69 ดีมาก 
SPH344 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 3.73 ดี  
SPH344 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 3.97 ดี  
SPH344 เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 3.69 ดี  
SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 4.32 ดี  
SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 4.23 ดี  
SPH410 การวิจยัทางสาธารณสุขชุมชน 4.10 ดี  
SPH410 การวิจยัทางสาธารณสุขชุมชน 3.54 ดี  
SPH410 การวิจยัทางสาธารณสุขชุมชน 4.08 ดี  
VGE107 สุขภาพเพือ่คุณภาพชวีิต 4.26 ดี  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 
Mean (S.D.) 

การแปลผล 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562  
SHM105 กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล 4.47 ดี 

SHM112 การจัดการความเส่ียงของสถานพยาบาล 3.59 ดี 

SHM113 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถานพยาบาล 4.49 ดี 

SHM114 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล 3.93 ดี 

SHM115 การบริหารการจัดซ้ือและพัสดุสำหรับสถานพยาบาล 3.79 ดี 

SHM116 หลักการตลาดสถานพยาบาล 3.84 ดี 

SHM117 การจัดการอาชวีเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล 4.56 ดีมาก 
SHM125 สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 4.10 ดี 

SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภยั 4.73 ดีมาก 
SPH203 หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภยั 4.39 ดี 

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 4.55 ดีมาก 

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 4.62 ดีมาก 

SPH210 โรคติดตอ่และโรคไม่ติดต่อ 4.71 ดีมาก 

SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 4.85 ดีมาก 

SPH307 วิทยาการระบาด 4.63 ดีมาก 

SPH312 การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคเบื้องต้น 4.79 ดีมาก 

SPH314 การดูแลสุขภาพที่บา้น 4.32 ดี 

SPH343 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 4.47 ดี 

SPH343 การจัดการสาธารณสุขในชุมชน 4.50 ดีมาก 

SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน 4.57 ดีมาก 

SPH345 การพัฒนาอนามัยชุมชน 4.46 ดี 

SPH401 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 4.86 ดีมาก 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

แต่ละรายวิชามีจดุเน้นดา้นคุณธรรม จริยธรรมท่ี
แตกต่างกัน ในช่วงเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาได้
เรียนรู้ แต่การพัฒนาเป็นนสิัยต้องใช้เวลามากกว่าน้ัน 

กำหนดคุณธรรม จริยธรรม ประจำช้ันปีให้ทุก
รายวิชาของช้ันปีเน้นในเรื่องเดียวกัน 

ความรู้ 1) การใช้การสอนหลายรูปแบบในภาพรวมเป็นผลดีใน
ด้านการสร้างความตื่นตัวในการเรยีน 

2) นักศึกษาทบทวนเนื้อหาเฉพาะเนื้อหาที่อาจารย์
สอน แต่การค้นคว้าในหัวข้ออ่ืนๆนอกเหนือจาก
บทเรียนยังน้อย และการค้นคว้าหาความรู้จากนอก
ห้องเรียนยังน้อย 

1) อาจารย์ทบทวนผลการประเมนิรายวิชาของ
ตนเอง และปรบัปรุง 

2) อาจารย์ผู้สอนเพิ่มกิจกรรมที่มกีารศึกษานอก
ห้องเรียน 

3) การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำการค้นคว้า
บทความงานวิจัยเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ และ
นำเสนอในช้ันเรียน 

ทักษะทางปัญญา 

 
รายวิชาส่วนใหญ่การกำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายวชิาที่เรียน และศึกษา
ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปจัจุบัน และให้มีการ
นำเสนอและ/หรือมีการอภิปรายภายในกลุ่ม ซึ่งเป็น
การฝึกให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์งานท่ีรับผิดชอบ และการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตผุล 

1) ส่งเสริมกิจกรรมช่วยให้นักศึกษาสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำ
วิจัย 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกตค์วามรู้ทาง
ทฤษฎีเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้ทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่มไดผ้ล
ไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาไม่แสดงบทบาทของตนเอง
ตามที่ควร งานกลุม่มักเกดิจากสมาชิกท่ีมีความรู้
ความสามารถ ส่วนสมาชิกที่อ่อน มักไม่มโีอกาสร่วมใน
กิจกรรม 

2) การเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีการ
เปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมในรายวิชา ไมเ่ป็นผลดีในการ
ทำงาน เพราะนักศึกษาต้องใช้เวลาในการปรับตัว และ
มักมีปัญหาในการจัดเวลาทำงานรว่มกัน 

1) กำหนดกติกากลางของการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของทุกรายวิชา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
อาจารย์ตดิตามการทำงานกลุม่อยา่งจริงจัง 

2) ควรจัดกลุ่มกิจกรรมหมุนเวยีนตามภาค
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาส
ทำงานในกลุ่มเดียวกันทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษาและเปลี่ยนกลุม่ทำงานในภาคการศึกษา
ถัดไป วิธีการจดักลุ่มลักษณะนี้จะมีผลพลอยได้ใน
การสร้างความสมัพันธ์ระหวา่งนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ทำให้เกิด
ปัญหาเมื่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น 

2) ในงานวิจัยท่ีต้องมีการวิเคราะห์ทางสถิตินักศึกษา
บางรายยังขาดความรู้ หลักการ และทฤษฎีที่ต้องใช้ใน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

1) อบรมการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 

2) สอนวิธีการสืบค้นข้อมลูทางวิชาการที่ถูกต้องให้
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนรูจ้ัก และพยายามสอดแทรก
ภาษาอังกฤษในการสอนอยางสม่ำเสมอ 

3) มอบหมายงานท่ีมีการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขเตรียม
ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี ❑ 
จำนวนอาจารย์ใหม่  - คน   
จำนวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - คน 
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 8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล 

รวมถึงแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

โดยสรุป อาจารย์มีความรู้ในการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัย 
มีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ   
ไม่มี 
 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

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

5 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภายใน
คณะ ทั้งด้านการรบันักศึกษา การจัดการเรียน
การสอน การส่งนักศกึษาไปฝกึสหกิจ 
ตลอดจนการบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะสาธารณสขุศาสตร ์

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

5 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

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

1 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

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

3 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

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

1 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานนานชาติกับอาจารย์และ
นักศึกษาต่างสถาบัน 

หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนนุที่ปฏบิัติหนา้ที่ในห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตรให้นำมานับรวมในข้อนี้ 
ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ตามหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในโ รงพยาบาล 
เช่น งานเอกสารสำนักงาน งานพัสดุสำนักงาน งานบริหารโครงการ งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขอยู่ในระดับมาก ทางหลักสูตรจึงมุ่งเน้น
ให้สาระสำคัญภายในหลักสูตร ดังนี้ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  สามารถออกแบบหลักสูตรได้เป็นไปตามแผนและมีจำนวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำหนด  
เชิงคุณภาพ  ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระวิชาที่ครอบคลุมครบถ้วน 

ชัดเจน สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีหลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยมีปรัชญาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานในการดำเนินชีวิตและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ตั้งไว้ 
ซึ่งมีรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมี
การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ระดับต่างๆ  

  
มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เช่น การสำรวจตลาดความต้องการของ

บัณฑิต ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
4. จัดทำเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) ในกรณีมีการปรับปรุงเล็กน้อยให้จัดทำตามแบบฟอร์มของ สมอ.08 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการส่งให้คณะกรรมการวิชาการคณะ 
8. จัดทำเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9. สำนักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
10. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตรทางด้านวิชาการ 
11. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
 2. ศึกษาข้อมูลความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
 3. จัดทำเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ดังนี้  
 - เน้นการออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education) มีกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้มุ่งผลิตภาพ (Product-based Learning)  
 - คำนึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 - ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 - คำอธิบายรายวิชาและประเด็นในการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา ทันสมัย ครอบคลุมครบถ้วน
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 - เนื้อหารายวิชาไม่ซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
 - นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
รายงานการฝึกสหกิจศึกษา และข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ม
ของหลักสูตร  
 4. แต่งตั ้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ ่งประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิภายทั ้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย 
 5. ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร  
 6. หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและเสนอต่อคระกรรมการ
วิชาการและคณะเพื่อเพื่อพิจารณาและตรวจสอบถูกต้องความสมบูรณ์ของเอกสาร 
 7. หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และจัดทำ
เล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) เพื่อเสนอสภาวิชาการ สภามหาวทิยาลัย 
สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) 
เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติหลักสูตร 

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ด้วย

การสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู ้ทรงคุณวุฒิและนำเข้าสู ่การประชุ มของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

- ควรมีการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา 

- ควรนำรายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ์และรายงานการฝกึสหกิจศึกษา เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตร
และสาระของรายวิชา  

- ควรนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา และพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น  
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• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้นำผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น มาดำเนินการจนสามารถจัดทำเล่มหลักสตูร 
(มคอ.2) ส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 
 

• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
ผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรประเภทวิชาการ มีจำนวนหน่วยกิต

ทั้งหมด 135 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต (ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาบังคับ 86 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วย
กิต โดยมีรายวิชาที่เพิ่ม คือ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มีการรวมรายวิชาและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา ได้แก่ 
วิชาการจัดการสถานพยาบาล กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล การให้รหัสโรคและหัตถการ 

 
จากการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ตามกระบวนการของ

การปรับปรุงหลักสูตร โดยรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 5 ปี ใน
ด้านต่างๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วได้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562 โดยจะเริ ่มใช้ตั ้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม 2561 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา อย่างน้อย 4 รายวิชา 
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงให้มีเนื ้อหาที ่ทันสมัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและสถานการณ์ความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ 

มคอ.7 สถานการณ์ปัญหาทางด้านสุขภาพ สภาพการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  นโยบายสาธารณสุข เพื่อวาง
แผนการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้พิจารณาเพื่อกำหนดรายวิชาที่จะต้องมี
การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

3) มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อดำเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.3/มคอ.4 
5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ.3/มคอ.4 
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินการ 
7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
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• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7 สถานการณ์ปัญหาทางด้านสุขภาพ สภาพการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นโยบายสาธารณสุข เพื่อวาง
แผนการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาเห็นควรให้ปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 
รายวิชา ได้แก ่
ภาคการศึกษา

ที่ 
ชื่อรายวิชา ชั้นปี ประเด็นที่เพิ่ม 

1 การจัดการความขัดแย้งและ
การเจรจาต่อรอง 

3 เพิ่มเนื้อหาในเร่ืองของการจัดการองค์กรแห่งความสุข 

ว ิชาการจ ัดการการเง ินใน
สถานพยาบาล 

3 เพิ่มเนื้อหาเร่ืองการจัดการการเงินกองทุนระยะยาว 

จริยธรรมในสถานพยาบาล 3 เพิ่มเติมเร่ือง ITA องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
การจัดการสถานพยาบาล 1 1 เพิ่มเนื้อหาการประเมินมาตรฐานสถานบริการแนว

ใหม่ 
2 วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการ 
1 มลพิษทางอากาศ โดยเพิ ่มเนื้อหาเกี ่ยวกับ PM2.5 

และวิธีป้องกัน 
 
3) มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 / มคอ.4 และส่งภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

(ภาคการศึกษาที่ 1 ) และ 24 ธันวาคม 2561 (ภาคการศึกษาที่ 2) จากนั้นให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.3/มคอ.4 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 
  

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้นำข้อมูลจาก มคอ.5 วิเคราะห์ผลโดย

เปรียบเทียบกับเป้าหมายของระบบและกลไก พบว่า ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ นักศึกษาสามารถนำ
ความรู้ในหัวมลพิษทางอากาศไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายวิชาการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ในหัวข้อ
การสร้างองค์กรแห่งความสุข นักศึกษาได้มีการนำแนวคิดไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่ยังไม่เห็นผลปรากฏที่
ชัดเจน ส่วนในรายวิชาการจัดการการเงินในสถานพยาบาล วิชาการจัดการสถานพยาบาล 1 และ วิชาจริยธรรมใน
สถานพยาบาล นักศึกษาได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพต่อไป 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติให้ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต พี่
เลี้ยงสหกิจศึกษา นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าร่วมด้วย 

 
 

• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
ผลจากการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ จากปีการศึกษา 2561 พบว่า ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใน

รายวิชา บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพในทุกรายวิชา 
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• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
ยังไม่ปรากฎผลจากการปรับปรุงชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

 รหัสหลักฐาน/รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 5.1-1-1บันทึกข้อความขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการสถานพยาบาล 
5.1-1-2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
สถานพยาบาล 
5.1-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 
5.1-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 
5.1-1-5 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (หน้า 
144) 

5.1-2 5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 สถานการณ์ปัญหาทางดา้นสุขภาพ ฯลฯ) 
5.1-2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาระการประเมินระบบและกลไก
และผลการดำเนนิงานเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
 

ระดับ 4 ระดับ 4 4 คะแนน บรรลุ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
 
- การกำหนดผู้สอน 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกรายวิชา 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจาก 

ผู้สอนที่รู้จริงและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด 
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• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกในการกำหนดผู้สอนในแต่

ละรายวิชาของหลักสูตร โดยมีการพิจารณาเพียงเล็กน้อยในขั้นตอนที่ 3 เรื่องการกำหนดผู้สอน โดยมีรายละเอียดของ
ระบบและกลไก ดังนี้ 

หลักสูตรได้มีการนำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม มคอ.2 และจัดทำ

แผนการเรียนเสนอต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัดทำตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาที่เปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและกำหนดผู้สอน โดยมีแนวทางดังนี้ 
- ในกรณีหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดหาผู้สอน  
- กรณีวิชาพื้นฐานให้หลักสูตรเจ้าของรหัสวิชาเป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน 
- กรณีวิชาของหลักสูตรให้กรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาผู้สอน 

3. ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกในการกำหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

1) ปรับระบบการพิจารณาผู้สอนโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชานั้น ๆ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องส่งใบรายงานผลการศึกษา ใบผ่านการทำงาน หรือผลงานวิจัยให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา  

2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลการประเมินผู้สอนเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 สำหรับผู้ที่มีผล
การสอนต่ำกว่าเกณฑ์หรือเป็นอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน จะให้สอนร่วมกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
ในลักษณะของการสังเกตการสอนหรือร่วมสอนบางเนื้อหา 

3) นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชาในหนึ่งภาคเรียน 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา 
5. คณะกรรมการหลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู ้สอนที่ผ่านการเห็นเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดตารางสอนและประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ก่อนเปิด

ภาคเรียน 
7. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินระบบและกลไกการจัดผู้สอน 
8. คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน 

 
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยยึด
ตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และจัดทำแผนการเรียนเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อ
จัดข้อมูลในระบบ CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาที่เปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและกำหนดผู้สอน  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับระบบให้การจัดผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์มากขึ้น โดยปรับให้
อาจารย์นัชชา ยันติ เป็นผู้สอนในวิชาวิทยาการระบาดและวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาใน
สาขาที่ตรงกับรายวิชา  
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4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาจัดตารางสอนและสง่ฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา และ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นชอบเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินระบบการจัดผู้สอน  
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบและนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน  
 

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรได้พิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์จำนวน 2 วิชา คือ วิทยาการระบาดและ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ นักศึกษาได้มีความเห็นว่าได้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักศึกษามีประสบการณ์
และมีความเข้าใจงานระบาดวิทยาทางการแพทย์และสาธารณสขุมากขึ้น สำหรับวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อนักศึกษา
มีความเห็นว่าอาจารย์สามารถยกตัวอย่างโรคติดต่อที่เก่ียวกับทางการแพทย์ได้มากข้ึนจากประสบการณ์โดยตรงและการ
ทำงานวิจัยของอาจารย์ 

 
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 

ผลจากการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ จากปีการศึกษา 2561 พบว่า ได้มีการปรับปรุง ระบบการ
กำหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด สามารถถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างของอาจารย์
จึงจำเป็นต้องจัดหาอาจารย์สอนทดแทนให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอน  

 
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 

 ยังไม่บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างของอาจารย์จึงจำเป็นต้องจัดหา
อาจารย์สอนทดแทนให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ : อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา จัดทำและส่ง มคอ.3/มคอ.4 ตรงตามเวลาที่
กำหนด 

 เชิงคุณภาพ : การจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 

• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งแผนกำหนดการส่ง มคอ.3/ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2561 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดำเนินการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ให้ทันตาม

กำหนดเวลา พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนในการดำเนินการ 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ส่งข้อมูลเข้าในระบบออนไลน์ (CMS) 
4) ประธานหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนทำการกดยืนยันในระบบ 
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินการ 
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
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• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งแผนกำหนดการส่ง มคอ.3/ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2561 

ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนถึงวันกำหนดส่งประมาณ 1 เดือน โดยภาคการศึกษาที่ 1 กำหนดส่งวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
ภาคเรียนที่ 2 กำหนดส่งวันที่ 24 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดำเนินการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 และส่งข้อมูลขึ้นระบบ (CMS) ภายในเวลาที่กำหนด ประธานหลักสูตรตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และกดยืนยันในระบบ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินระบบ
กลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินการ จากนั้นกำหนดแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา
สามารถจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ส่งเข้าระบบออนไลน์ได้ตามกำหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 90.32 ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ทำการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนถึงกำหนดการส่ง มคอ.
3/มคอ.4 ล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มการดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ส่งผลให้ในภาคการศึกษาที่ 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สามารถจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ส่งเข้าระบบออนไลน์ได้ตามกำหนดเวลา คิดเป็น
ร้อยละ 93.54 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการดำเนินงานพบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของ มคอ.3/มคอ.4 ก่อนทำการกดยืนยันในระบบออนไลน์ ควรทำในรูปของคณะกรรมการ หากผลการ
พิจารณาผ่าน จึงให้ประธานหลักสูตรยืนยัน ในกรณีที่ผลการพิจารณาไม่ผ่าน ควรแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาได้
ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนด 

   
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 

ผลการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทำการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนถึ งกำหนดการส่ง 
มคอ.3/มคอ.4 ล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน ทำให้แนวโน้มการส่ง มคอ.3/มคอ.4 ตามระยะเวลาที่กำหนดดีขึ้น 

 
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของระบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยังไม่บรรลุเป้าหมายเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เห็นควรให้มีการปรับระบบและกลไก/กระบวนการดำเนินงานในปี
การศึกษา 2562 โดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิพากย์ มคอ.3/มคอ.4 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหา
รายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ                 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  มีวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการครบทั้ง 3 ด้าน คือ การวิจัย  การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เชิงคุณภาพ นักศึกษาและอาจารย์เกิดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการ

วิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวทางการดำเนินการในการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้  

 
1) การวิจัย 

  1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำวิจัย  
  1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
  1.3 การส่งเสริมให้อาจารย์นำผลลัพธ์จากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอน 
 2) การบริการวิชาการ 
  2.1 นำประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการชุมชนมาใช้กับการเรียนการสอน 
  2.2 กำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.3 กำหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของหลักสูตรและคณะ 
 3) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 การจัดการเรียนการสอนที่นำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2 บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ
รายวิชาต้องสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคต พร้อมทั้งมีการสอดแทรกประสบการณ์ลงในเนื้อหารายวิชาที่
เก่ียวข้อง โดยเขียนกำหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  ของรายวิชานั้น ๆ  

3. อาจารย์ผู ้สอนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ               
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน              
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการ   
บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ      
ปริญญาตรีที ่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                  
เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุง 
 

• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายวิชาที่บูรณา
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย ได้แก่ วิชาวิทยาการระบาด ซึ่งเป็นวิชาศึกษาที่เกี่ยวกับการเกิดโรค

หรือปัญหาทางสุขภาพในกลุ่มประชากรที่สนใจ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้ประยุกต์ใช้เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยามาใช้ในการวิจัยและให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำงานวิจัยในชั้นเรียน 
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2. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ได้แก่ วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
โดยในประเพณีลอยกระทง ทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษาประดิษฐ์กระทงจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ใน
ประเพณีลอยกระทงและส่งเข้าร่วมประกวดกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

3. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการคือ วิชาวิทยาการระบาด โดยนำมาบูรณาการกับกิจกรรม
การบริการวิชาการในการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยการตั้งบูธประชาสัมพันธ์ การแจกเจลแอลกอฮอล์ และการล้างมืออย่างถูกวิธี ณ โรง
อาหารกลางและใต้อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  
•   การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ประเมินระบบ
และกลไก/กระบวนการ พบว่า การสรุปผลการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนเมื่อสิ้ นสุดการจัดกิจกรรมบูรณาการยังไม่
ครอบคลุมรายวิชาที่ดำเนินการบูรณาการ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงให้มีการ
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนให้ครบทุกรายวิชาที่มีการบูรณาการ 

• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการจากปีการศึกษา 2561 โดยให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนในการดำเนินงาน การประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  

 
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 

ผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกพบว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเชิง
คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

 รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 5.2-1-1 ตารางการจัดผู้สอน ปกีารศึกษา 2562 
5.2-2 5.2-2-1 กำหนดการส่ง มคอ.3/มคอ.4 

5.2-2-2 แบบสรุปการส่ง มคอ.3/มคอ.4 
5.2-3 5.2-3-1 มคอ.3 และมคอ.5 รายวิชาวทิยาการระบาด และวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

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

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ : 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถประเมินนักศึกษาได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

และ มคอ.4 
       2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้

ในการพัฒนาตนเองได้ และอาจารย์สามารถนำผลการประเมินนั้นไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือสำหรับการประเมิน

ผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน และพิจารณาเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีนั้น ๆ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา

นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี้แจงเครื่องมือและวิธีการประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมสอดคล้องกบับริบท
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. จัดให้มีการประเมินผลตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน มคอ.3/มคอ.4  
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานำผลการประเมินรายงานใน มคอ.5/มคอ.6 
7. อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินระบบและกลไก/การดำเนินงาน  
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินการ 
9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 

• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือสำหรับการ

ประเมินผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน โดยการประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
1.1 ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อปรับปรุงการเรียนการสอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  โดยจะใช้การประเมินจากปีการศึกษา 2561 แล้วนำผลการประเมินที่ได้จากระบบ นำมาพัฒนาและปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2562 โดยมีการปรับปรุงประเด็นดังนี้ 

1.1.1 มีการแจกแนวทางการสอนให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
กำหนดรูปแบบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมิน 

1.1.2 กำหนดแนวทางการประเมินที่หลากหลายและสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  โดยจัดการสอบในคาบแรกของรายวิชา  และมี
การสอบหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบที่ระดับความยากเท่ากับข้อสอบก่อนเรียน  เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีระดับความรู้มากขึ้น
หรือไม่ 
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1.2 ประเมินเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมิน ร่วมทั้งนักศึกษาประเมินตนเองในขณะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ 
เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้การอภิปราย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการสอบถามนักนักศึกษา 
ถึงรายวิชาต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอน 

1.3 ประเมินเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  โดยผู้สอนจะประเมินผล เป็นระยะๆ ตามหน่วยการเรียนรู้ 
และในท้ายภาคการศึกษาของผู้เรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งนี ้การประเมินผลดังกล่าวจะใช้วิธีการที่
หลากหลาย ให้เหมาะสมกับนักศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีการวาง
แผนการประเมินปรากฏใน มคอ.3 ของในแต่ละรายวิชา  ดังนี้ 

1.3.1 ประเมินจากแบบฝึกหัด 
1.3.2 ประเมินจากแบบทดสอบ 
1.3.3 ประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน 
1.3.4 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
1.3.5 ประเมินจากผลงานของผู้เรียน 
1.3.6 ประเมินจากข้อสอบปลายภาค 

2. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยจัดทำกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา, กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา  
(curriculum mapping) ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่า 1 คนและสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน 
อาจารย์ที่สอนร่วมกันจะพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผล
การเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ถ้าหากวิธีการ 
เครื่องมือหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาใด ไม่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ให้ผู้สอน
นำกลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนำกลับมานำเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชามีความ
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ หลังจากประเมินผลการสอนแล้วอาจารย์ผู้สอนรวบรวม
คะแนนดิบและนำผลการเรียนของนักศึกษาเข้าที่ประชุมกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนน
ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3 และพิจารณาการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา  หลังจากนั้นประธานหลักสูตรจะ
รับรองผลการเรียน ก่อนที่จะส่งผลการเรียนให้กับทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผล และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบผ่านทางระบบตรวจสอบผลการเรียน 
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• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
จากการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลจากอภิปรายและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ร่วมทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ 
มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ผู้สอนสามารถสอนได้ครบถ้วนตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ ข้อสอบ
สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญห า
นักศึกษาบางคนไม่เข้าชั้นเรียน ไม่ส่งงาน หรือส่งงานไม่ตรงตามกำหนด ทั้งนี้เมื่อพบปัญหาจึงได้มอบหมายให้อาจารย์                 
ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตักเตือน สอบถามถึงสาเหตุ แล้วนำมารายงานในที่ประชุมของหลักสูตรต่อไป 

 
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ทั้งในด้านการประเมินผลที่หลากหลาย โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอนทำการติดตาม ใน
ประเด็นที่นักศึกษาเข้าเรียนสายเกิดจากสาเหตุอะไร นักศึกษาไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเกิดจากอะไร 
เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตามรายบุคคล และให้คำปรึกษาหรือแนะนำให้นักศึกษาที่มีปัญหาสามารถแก้ไข
ปัญหาตนเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ 

 
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 

ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เห็นได้จาก เข้าเรียนตรงเวลา  ส่งงานครบถ้วน ชิ้นงานมีคุณภาพ  และ
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนากระบวนการประเมินผลช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มข้ึนและมีเจตคติที่ดีกับผู้สอนด้วย 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาใช้เครื่องมือการประเมินที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของรายวิชา 
  2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ได้รับการวิพากษ์ข้อสอบเพื่อพิจารณาความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และระดับการเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาได้รับ

การประเมินทุกมิติ 
 

• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

และกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
1 หลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาและกำหนด

ระยะเวลาในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะดำเนินการติดตามในกรณีที่มีการส่งล่าช้ากว่ากำหนด 
3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อสอบ เพื่อกำกับและพัฒนา

เครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบนำข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้  
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5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และยืนยันผลการ
เรียนให้ผ่านทางระบบ CMS 

 
• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการ
ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  โดยน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้แก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาข้อสอบ  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผลตรงตาม 
มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อคำถาม แล้วนำข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงและ
จัดทำข้อสอบ 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลการเรียนที่ไม่ปกติ 
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 เร่ือง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุง

ในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ  

 
• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 

จากการประเมินผลกระบวนการ  ทำให้เห็นว่าการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนมีความสอดคล้อง 
โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
พบว่า นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ไม่มีนักศึกษา
ที่ผลการเรียนต่ำกว่า 2.00  

 
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการเสนอให้อาจารย์ผู้สอนสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อน
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากขึ้น เช่น กำหนดเกณฑ์การประเมิน หรือการตัดสินเกรดที่
ชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน รวมทั้งแจ้งคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาทราบในทุกรายวิชาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและส่งคืนชิ้นงาน
ให้กับนักศึกษาที่มีการประเมินให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว การตัดเกรดควรพิจารณาเรื่องการกระจายของเกรด ซึ่งจะทำให้
สามารถสะท้อนความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 
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• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
จากการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบการ

เรียนรู้มากขึ้น โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมิน และได้รับทราบคะแนนการประเมินของตนเอง รวมทั้ง
คะแนนเก็บ ซึ่งแสดงถึงเกิดความโปร่งใสในการประเมิน และผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ไม่มี
รายวิชาที่มีการกระจายของเกรดผิดปกติ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ของตนเองแต่ละรายวิชา และมีความ
พึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการประเมินผลการเรียน 
 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ : 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา จัดทำและส่ง มคอ.5/มคอ.6 ตรงตามเวลาที่

กำหนด 
        2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำและส่ง มคอ.7 ตรงตามเวลาที่กำหนด 

 เชิงคุณภาพ : การจัดทำ มคอ.5/มคอ.6 มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน มคอ.3/มคอ.4  
 

• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.

7) โดยแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 

5 มคอ. 6 และ มคอ.7)  
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ 

CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)  
4. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6)  ของรายวิชาที ่ต ้องมีการปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับ
การยืนยันการส่ง รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 
  5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบและกลไก/กระบวนการการกำกับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไก/กระบวนการการกำกับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุง 
 

• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งแผนกำหนดการส่ง มคอ.5/ มคอ.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนถึงวันกำหนดส่งประมาณ 1 เดือน โดยภาคการศึกษาที่ 1 กำหนดส่งวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
ภาคเรียนที่ 2 กำหนดส่งวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดำเนินการจัดทำ มคอ.5/มคอ.6 และส่งข้อมูลขึ้นระบบ (CMS) ภายในเวลาที่กำหนด ประธานหลักสูตรตรวจสอบความ



แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (เกณฑ์ พ.ศ.2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 67 
 

ถูกต้อง ครบถ้วน และกดยืนยันในระบบ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินระบบ
กลไก/กระบวนการ และผลการดำเนินการ จากนั้นกำหนดแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 เมื่ออาจารย์ทุกท่านส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ครบทุกรายวิชา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 
 

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถจัดทำ 

มคอ.5/มคอ.6 ส่งเข้าระบบออนไลน์ได้ตามกำหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 93.69 ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติ
ให้ทำการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในระบบไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัว ก่อนถึงกำหนดการส่ง มคอ.5/มคอ.6 
ล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มการดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่งผลให้ในภาคการศึกษาที่ 2 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา สามารถจัดทำ มคอ.5/มคอ.6 ส่งเข้าระบบออนไลน์ (CMS) ได้ตามกำหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการดำเนินงานพบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ มคอ.5/มคอ.6 ก่อนทำการกดยืนยันในระบบออนไลน์ ควรพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ หากผล
การพิจารณาผ่าน จึงให้ประธานหลักสูตรยืนยัน ในกรณีที่ผลการพิจารณาไม่ผ่าน ควรแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ได้ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ซึ่งช่วยลดความล้าช้าใน

การส่งมากข้ึน และได้จัดทำคูม่ือแนวปฏิบัติสำหรับการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เพื่อ
เป็นแนวทางสำหรับการเรียน มคอ.5, มคอ.6 ได้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมากยิ่งขึ้น  หลักสูตรร่วมกันดำเนนิงาน
และจัดทำ มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยนำข้อเสนแนะ
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูล
จากรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
ผลการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทำการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนถึงกำหนดการส่ง 

มคอ.5/มคอ.6 ล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน ทำให้แนวโน้มการส่ง มคอ.5/มคอ.6 ตามระยะเวลาที่กำหนดดีขึ้น 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1 5.3-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เก่ียวกับการกำหนดแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียน) 

 5.3-1-2 เอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาที่หลักสตูรมีการเรียนการสอน 
 5.3-1-3 รายงานการส่ง มคอ. 5 และมคอ. 6  

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 4 ระดับ 3 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผลการดำเนินงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(1) อาจารย์ประจำ
หลักสตูรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสตูร 

.1 มีอาจารย์ประจำหลักสตูร
ทั้งสิ้น 5 คนและในการประชุม
ทุกครั้งมีอาจารย์ประจำ
หลักสตูรเข้าร่วมการประชุมไม่
น้อยร้อยละ 80 โดยทุกคนมี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสตูร 

 ❑ ❑ 5.4.1.1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำ
หลักสตูร / รายชื่ออาจารย์
ประจำหลักสตูรในเอกสาร 
มคอ.2 
5.4.1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำ
หลักสตูร พร้อมใบลงช่ือการ
เข้าร่วมประชุมในแตล่ะครั้ง 

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

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF 
 

 ❑ ❑ 5.4.2.1 เอกสาร มคอ.2 
 

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

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
1 ป ีการศึกษา 2562 และภาค
เร ียนที ่  2 ป ีการศ ึกษา 2562                
ทุกรายวิชามีการส่งรายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

 ❑ ❑ 5.4.3.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนใน 
ปีการศึกษา 2562 
5.4.3.2 เอกสาร มคอ. 3 และ 
มคอ. 4  
 

(4) จัดทำรายงานผล
การดำเน ินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลัง

ผลการดำเนินการของรายวิชาใน
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 
256 หลักสูตรจดัทำรายงานผล
การดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

 ❑ ❑ 5.4.4.1 เอกสารมคอ. 5 และ 
มคอ. 6 และบัญชีส่ง 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เป ิดสอน ให ้ครบทุก
รายวิชา 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

(5) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

 ❑ ❑ 5.4.5.1 มคอ.7 
 

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

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 มากกว่าร้อยละ 25    
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 
2562 ได้จัดทำการทวนสอบ 9 
รายวิชา จากรายวิชาทีเปดิสอน
จำนวน 22 รายวิชา คิดเป็น ร้อย
ละ 40.90 

 ❑ ❑ 5.4.6.1 สรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  

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

[ ] มีผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  
ปีท่ีผ่านมา 
[ ] มีโครงการ กิจกรรม หรือ
รายวิชาที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
จากผลการประเมินในปีที่แล้ว 

 ❑ ❑ 5.4.7.1 มคอ.7 ปีการศึกษา 
2561  
5.4.7.2 มคอ.5 ปกีารศึกษา 
2562 
5.4.7.3  มคอ.3 ปกีารศึกษา 
2562 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

[     ] มีอาจารย์ใหม่    
[  ] ไมม่ีอาจารย์ใหม ่
 
       
 

 ❑ ❑  

(9)  อาจารย์ประจำ 
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 
 

อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ❑ ❑ 5.4.9.1 รายงานการเข้ารับ
การประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ

หลักสตูรไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุน 

❑ ❑   
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑติใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเตม็ 5.0 

นักศกึษาปีสุดท้ายมีระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร                 
อยู่ในระดับดมีาก มีค่าเฉลี่ย 
มากกว่า 4.60 

 ❑ ❑  

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มีต่อบัณฑติใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
3.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 ❑ ❑ 5.4.12.1 รายงานสรุปการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อผูส้ำเร็จ
การศึกา/ผู้ใช้บัณฑติ 

(13) บัณฑิตมีงานทำ
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง
สำเรจ็การศึกษาร้อยละ 100 

❑ ❑  5.4.13.1 ไม่ได้เปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2558  

  11 - 2  

 วิธีการคำนวณ 
(1)  จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการไดจ้ริง 
= 11 

(2)  จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ : ไมเ่ลือก 2 ข้อ 

= 
11 
 

(3)  ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดำเนินงานหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 100 % 

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

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  5.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 1.อาจารย์ประจำหลักสตูรมีตำแหน่งทางวชิาการไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ 
ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
2. การจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการ 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  
เชิงคุณภาพ 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในระบบการดำเนินงานของหลักสูตร  คณะ  

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความทันสมัย   

    
• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตร สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษา ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และ
ความต้องการตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ 

2) อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 
โดยใช้ข้อมูลการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561 เป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนฯ    

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้แทน เพื่อเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับคณะกรรมการระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในการจัดทำคำของบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา  

4) คณะกรรมการระดับคณะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติและสอดคล้องกับระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

5) อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้   

6) หลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปปรับปรุง 
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การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 1) อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี  และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและนำเสนอในการประชุมกำหนดแผนงบประมาณของคณะ โดยหลักสูตรได้ส่งรายการครุภัณฑท์ี่
ต้องการสนับสนุน ดังนี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะสำนักงาน เก้าอ้ีทำงาน เคาน์เตอร์ เก้าอี้ โต๊ะประชุม  
 2) อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมกำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2562 และมีมติให้
ทางมหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดหา และซ่อมบำรุงรักษา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 3) อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเ พื่อ
พิจารณาจัดหาตามความต้องการ และหลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย ว่าไม่สามารถ
สนับสนุนได้เนื ่องจากงบประมาณมีจำกัด และให้ปรับแผนเพื ่อนำเสนอความต้องการครุภัณฑ์เบื ้องต้น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณเหลือจ่าย) ในภาคการศึกษาที่ 2 จากนั้นมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการกำกับติดตามพบว่าปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรไม่ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาตามที่เสนอ แต่ได้รับการสนับสนุนด้านหนังสือ
สำหรับนักศึกษาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้ในการเรียนการสอน 
 4) นักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านระบบ CMS ของมหาวิทยาลัย 

    5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนกา รเรียนรู้
และข้อมูลรายการครุภัณฑ์การศึกษา  และรายการหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป 

• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
 หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ

เทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผล
การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่  

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ 
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของปี ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 คะแนน และภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.72 คะแนน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มความพึงพอในมี
คะแนนเพิ่มข้ึน ดังข้อมูลต่างๆ ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ลำดับ หัวข้อ 
คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 

1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 
1 ความพงึพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง

อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสยีงรบกวน เป็นต้น 
4.51 4.54 4.52 4.52 4.51 4.60 
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ลำดับ หัวข้อ 
คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 

1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 
2 ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของ

หนังสือตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมลูทางวิชาการ และสื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตา่งๆในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 

4.69 4.7 4.71 4.72 4.73 4.70 

3 ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ (ท่ีมีการจัดการเรยีนการสอน) 

4.83 4.91 4.82 4.82 4.84 4.85 

4 ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 4.81 4.82 4.79 4.80 4.80 4.81 
ค่าเฉลี่ยรายภาคการศึกษา 4.16 4.68 4.71 4.71 4.72 4.74 

 
2. ผลการประเมินสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
พบว่าคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2560  มีคะแนนเท่ากับ 4.74 คะแนน 

ปีการศึกษา 2/2560  มีคะแนนเท่ากับ 4.75 คะแนน ปีการศึกษา 1/2561  มีคะแนนเท่ากับ 4.77 คะแนน และปี
การศึกษา 2/2561  มีคะแนนเท่ากับ 4.76 คะแนน และปีการศึกษา 1/2562  มีคะแนนเท่ากับ 4.77 คะแนน และปี
การศึกษา 2/2562  มีคะแนนเท่ากับ 4.77 คะแนน โดยมีแนวโน้มคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และสิ่งที่นักศึกษา
ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุง/จัดหาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มากข้ึน เช่น การเพิ่มอุปกรณ์ในการที่ใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติทางการรักษาพยาบาล และจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต WIFI ใกล้ห้องเรียนมากข้ึน  

 
ตารางที่ 2 คะแนนภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 

หัวข้อประเมิน คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 
1/60 1/60 1/61 2/61 1/62 2/62 

1. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสภาพ แวดล้อมใน
อาคารเรยีนของหลักสตูร 

4.83 4.73 4.84 4.82 4.84 4.82 

2. ความพร้อมของห้องเรียน สภาพแวดล้อมในอาคารเรียนรวม
ของมหาวิทยาลัย 

4.75 4.76 4.78 4.76 4.80 4.76 

3. ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของสำนัก หอสมดุ
มหาวิทยาลยั 

4.67 4.67 4.69 4.68 4.69 4.68 

4.การจัดให้มีพื ้นที ่สำหรับพบปะ แลกเปลี ่ยนสนทนา หรือ
ทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

4.7 4.79 4.81 4.80 4.81 4.83 

5. การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารของหลักสูตร 4.72 4.75 4.73 4.73 4.73 4.73 
6.  การให ้บร ิการอ ินเทอร ์ เน ็ต WIFI ในอาคารกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของคณะ 

4.73 4.74 4.76 4.75 4.76 4.75 

7. ความพร้อมของหลักสูตร ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร การ
เรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

4.76 4.78 4.77 4.78 4.77 4.80 

คะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา 4.74 4.75 4.77 4.76 4.77 4.77 
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• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากการประเมินระบบในการขอสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ตามแผน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรมีมติให้จัดเรียงลำดับ
ความสำคัญของครุภัณฑ์การศึกษาจากมากไปหาน้อย จากนั้นจึงพิจารณาเลือกครุภัณฑ์การศึกษาภายใต้งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติจากงบเหลือจ่าย  

 
• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากการปรับปรุงคำของบประมาณพบว่าไม่บรรลุเป้าหมายของระบบ เรื่อง
จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อนักศึกษา 
 
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมต่อการใช้งานและมีความทันสมัย 
 

• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
 1) ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการสำรวจความสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา สำรวจจำนวนและความพร้อมในการใช้งานของครุภัณฑ์ทางการศึกษา หรือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 2) อาจารย์ประจำหลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกภาคการศึกษา กรณีที่ครุภัณฑ์การศึกษามีสภาพที่ไม่พร้อมต่อการใช้งาน อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถแจ้ง
ไปยังสำนักงานคณบดีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน 
 3) อาจารย์ประจำหลักสูตรกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่มีจำนวนเพียงพอและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 
 4) อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินกระบวนการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ
นำไปปรับปรุงต่อไป 
 

• การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินการส่งซ่อมสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ ได้แก่ ไมค์โครโฟน ลำโพง เครื่องปริ้นเตอร์ 

หากพบครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาสามารถแจ้งไปยังสำนักงาน
คณบดีสำหรับครุภัณฑ์การศึกษาที่คณะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะมีหน้าที่กำกับติดตามการซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด  

อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษาและนำ
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563   
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• การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ประจำหลักสูตรกำกับติดตามและประเมินความพึงพอใจพบว่ามีครุภัณฑ์ที ่พร้อมใช้งานตาม

กำหนดเวลาทำให้ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี 
ผลการกำกับติดตามทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น) พบว่ามี ฐานข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 

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

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

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

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

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

  - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสาขาวิชาสุขภาพ 
การบริหารงานสาธารณสุข การบริหารงานสถานพยาบาล โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล                  
มีส่วนร่วม 

 
• การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/การดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลผล
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

• ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
 ยังไม่ปรากฏผลการปรับปรุงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่
ในระดับดี 
เชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุง 
 

• ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 
1) ปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงระบบ กลไก/กระบวนการในขั้นตอนของการวางแผน ดังนี้ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรวางแผนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที ่ครอบคลุมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ระยะเวลาในการประเมิน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมิน 

2) อาจารย์ประจำหลักสูตร เสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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3) อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามกำหนดการที่ระบุไว้ใน
แผน 

4) อาจารย์ประจำหลักสูตร นำผลที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของระบบ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง 

การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 อาจารย์ประจำหลีกสูตรได้จัดทำแผนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความ

ชัดเจน  
 
จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  - มีห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 401 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 402 ชั้น 4 คณะสาธารณสุข    
    ศาสตร์) 
  - มีห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา 1 ห้อง (ห้อง 403 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง 503 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - มีห้องเรียนของส่วนกลางที่เพียงพอ 
  - มีห้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์) จำนวน 3 ห้อง ดังนี้ 1) ห้องฝึก

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

  - มีห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีคอมพิวเตอร์
จำนวน 100 เครื่อง เคร่ืองพิมพ์และเครื่องสแกน ไว้ให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน 

  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

 รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-1 6.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (มติให้จัดเรียงลำดับความสำคัญของ

ครุภัณฑ์การศึกษาจากมากไปหาน้อย) 
6.1-1-2 ผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
6.1-1-3 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้   

6.1-2 6.1-2-1 ฐานข้อมูลออนไลน์  
6.1-3 6.1-3-1 แผนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ระดับ 4 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัจาก
การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

1. ควรรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน 
2. การเตรียมความพร้อมแสดงรายละเอียดและที่มาของประเด็นการ
เตรียมความพร้อม 
3. ควรควบคุมดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีสัดส่วนที่พอเหมาะกับนักศึกษา
และเป็นไปบริบทของหลักสูตร 
4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ควรวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดของ Learning outcome 
แต่ละด้าน 
5. ควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาเป็นรายชั้นปีเพื่อให้
บรรลุ Learning outcome โดยภาพรวมของหลักสูตร 
6. ควรวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและนำผลที่
ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการ
เสนอแนะ 

-ควรพัฒนาการดำเนินงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

การนำไปดำเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

-เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ การทำข้อตกลงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้โควตาบุตร อสม.เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 
-มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้อง
กับจุดอ่อนของนักศึกษา 
-อาจารย์ที่ปรึกษามีจำนวนนักศึกษาท่ีมีสัดส่วนพอเหมาะ เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สสว. 
-มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษาโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ productive learning 
-มีการวิเคราะห์ Learning outcome แต่ละด้านของนักศึกษาเป็นราย
ชั้นปี 
-มีการนำผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษามาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
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2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่สำเรจ็
การศึกษา 

อาจารย์ให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้วยความเป็น
กันเอง เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน แต่ควรส่งเสริมการ
เรียนรู ้และพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถด้านภาษา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สำคัญในการทำงานให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเวชระเบียน มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชา
กับสถานประกอบการจริง และควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติงานทุกชั้นปี (ไม่ควร
ฝึกเฉพาะชั้นปีที่ 4) ควรกำหนดชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความ
เฉพาะเจาะจงสำหรับหลักสูตร 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน 

1. ควรกำหนดชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจง
สำหรับหลักสูตร 
2.  ในรายว ิชาม ีการกำหนดให ้น ักศ ึกษาฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานในสถาน
ประกอบการจริง 
3. มีการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่เกี ่ยวกับเวชระเบียนให้กับ
นักศึกษา 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

1. คณาจารย์ร ่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรได้ออกแบบชุดฟอร์มฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพของหลักสูตรเอง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ต ิดต่อประสานงานและจัดทำ
ข้อตกลงเพ่ือส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
3. มีการจัดโครงการอบรมเวชระเบียนพื้นฐาน หลักสูตร 3 วัน ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

มีแหล่งเรียนรู ้ (learning space) ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
หลักสูตร 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการประเมิน ดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน 

1. นักศึกษามีความรู้เชิงทฤษฎีแต่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานจริง 
2. ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

1. เพิ่มชั่วโมงในการฝึกปฏบิัติวชิาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
2. จัดโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น คลิปวิดิโอ
การสอน เพาเวอร์พ้อยต์  
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่
มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมาก
ขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทำให้มีผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร คือ ทำให้ปริมาณนักศึกษาสมัคร
เรียนในหลักสูตรน้อยลง 
 

 
หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 

    แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  30 มิถุนายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การพัฒนาทักษะด้านการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เวชระเบียน 30 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
การพัฒนาด้านจิตอาสาของนักศึกษา 30 เมษายน 2563 อาจารย์นชัชา ยันติ 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการปฏิบัติงาน 31 ธันวาคม 2562 อาจารย์นชัชา ยันติ 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานพยาบาล 31 ธันวาคม 2562 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
 
2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

1. ประสานงาน
หน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

มิถุนายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

สำเร็จ 
หลักสูตรได้มีการติดต่อประสานงานไป
ยังหน่วยงานเอกชนที่รับนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจศึกษา
ตามกำหนดเวลา 

2. มีการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดย
กำหนดให้ทุกรายวิชา
ของสาขาจัดการ
เรียนบการสอนแบบ 

พฤษภาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

สำเร็จ 
ทุกรายวิชาของสาขามีการจัดการเรียน
การสอนแบบ productive learning 
นักศึกษามีชิน้งานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา (โดยกำหนดไว้ใน
ตัวชี้วัดของการจัดทำแผนประจำปี 
2563) 
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แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

productive 
learning  
4. หลักสูตรมีการ
ประเมินความพงึพอใจ
ของนักศึกษาโดยใช้
แบบประเมนิของ
หลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อ
คำถามที่
เฉพาะเจาะจงและนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุง
การเรียนการสอน 

พฤษภาคม 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

สำเร็จ 
หลักสูตรมีการประเมินความพงึพอใจ 
ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อจบปี
การศึกษา และได้นำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรบัปรุง
การเรียนการสอนในปีต่อไป  
 
 

5. การรับนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผน 

มิถุนายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

สำเร็จ 
หลักสูตรได้ปรับวธิีการประชาสมัพันธ์
โดยเน้นเชงิรุก มีสื่อออนไลน์ มกีารทำ
ข้อตกลงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
ช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 จากผลการดำเนินงานของหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมือ่ประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรล ุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

 ไม่มีบณัฑิต 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
รอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 ไม่มีบณัฑิต 

  

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม - คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.33 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 รวม 3.33 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 

ป.โท 60% 

ป.เอก 100% 

2 X 
100 = 40% บรรล ุ 5 คะแนน 

5  

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ป.ตรี 60% 
ป.โท 80% 
ป.เอก 100 

% 

2 
X 100 = 40 % ไม่บรรล ุ 3.33 คะแนน 

5 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 

ป.เอก 
45% 

9.6 
X 100 = 192% บรรล ุ 5 คะแนน 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย์ 

4 ระดับ 
 5 ระดับ บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 5.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 4.75 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน  ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

- - - - - - 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 4.15 - - 4.15 ระดับคณุภาพดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 4.00 4.00 - 3.75 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
รวม 11 3.78 3.75 - 3.77 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  ดี ดี - ดี  
 

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

 


