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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมรีะดับคุณภาพอยู่ในระดับน้อย (1.35 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจำนวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปาน
กลาง (องค์ประกอบที่ 4)  และมีจำนวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย  (องค์ประกอบที่ 3  5  และ 6)  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 - ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2  2 N/A N/A 

องค์ประกอบที่ 3  3 1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

องค์ประกอบที่ 4  3 2.63 ระดับคุณภาพปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 5  4 0.75 ระดับคุณภาพน้อย 

องค์ประกอบที่ 6 1 1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 11 1.35 ระดับคุณภาพน้อย 

 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมีระบบส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต 
2. หลักสูตรมีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. หลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีจำนวนเป็นไปตามเป้าหมายมีกำหนดไว้ 
2. หลักสูตรควรสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
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มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสขุภาพและความงาม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25621531100047 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ด้วยกระแสความนิยมและความใส่ใจด้านสุขภาพและความงามของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันทำให้การ

ประกอบธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงามเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและสร้างรายได้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยมี
มูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาทและมีอัตราการขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอย่างอ่ืน ซึ่งการบริการเพ่ือ
สุขภาพและความงามมีความจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เน่ืองจาก
ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ดังน้ันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
และความงามจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตรงตามความต้องการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือเตรียมความพร้อม คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เริ่มใช้หลักสูตรน้ีต้ังแต่ 2562 โดยได้รับ
ความเห ็นชอบจากสภามหาวิทยาล ัย  เมื ่อว ันที ่ 1 พฤศจิกายน  2561 และได ้ร ับอนุม ัต ิหลักสูตรจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  
 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562 ยังไม่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
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3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  

 3.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร  

ชุดท่ีระบุใน มคอ.2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ* กรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง (ระบุคร้ังท่ี/วันท่ีผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)

1. อาจารย์ภัทรา พวงช่อ 1. อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย คำสั่งแต่งต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ท่ี 860 / 2563     
สมอ.08 

2. อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์ 2. อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ คำสั่งแต่งต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ท่ี 860 / 2563     
สมอ.08 

3. อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 3. อาจารย์นาตยา ดวงประทุม มคอ 2  หลักสูตรสุขภาพและ
ความงาม 

4. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 4. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ มคอ 2  หลักสูตรสุขภาพและ
ความงาม 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คำสั่งแต่งต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ท่ี 860 / 2563     
สมอ.08 
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3.2 คุณวุฒแิละตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวชิา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ

1. นางจันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชัย 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2544

2. นางสาว  
นภัสรัญชน์     
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

อาจารย์ ปร.ด (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ส.ม. (การจัดการสร้างเสริม
สุขภาพ) วท.บ. (การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2561
2552 
2548 

3. นางสาวนาตยา 
ดวงประทุม 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2559 
2556 

4. นางสาวศศิธร  
ตันติเอกรัตน์ 

อาจารย์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558 
2550 

5. นางสาวอรอนงค์
บุรีเลิศ 

อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) 
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษา)

มรภ.อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557
2531 
2526 
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3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 

1. อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุล
ชัย 

 ช่ือผลงาน การพัฒนาเภสัชณฑ์จากน้ำมันรำข้าวเพ่ือสุขภาพ. ช่ือผู้จัดทำ ปภาวดี

คล่องพิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-

สิงหาคม 2562. 1-16 

2. อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์
เรืองฤทธ์ิ 

ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
ในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี. ชื่อผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์, นภัสรัญชน์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ, บัณฑิตา เพ็ชรเลิศ, กมลลักษณ์ โพธ์ิคำ, ดาริษา ชาวสวน 
และคณิภา โพธ์ินคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5 ประจำปี 2563. 
วันท่ี1 พฤษภาคม 2563. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. 1058-1066 

3. อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 1.ชื่อผลงาน พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบล
บ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ เกวลิน เกตุ
ชื่น, นัสสุดา สุวรรณไตรย์, อินทิรา กิจแพ, นาตยา ดวงประทุม, สุวัฒน์ ศิริแก่นท
ร่าย. ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. 
2. ชื่อผลงาน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี. ชื่อผลจัดทำ นาตยา ดวงประทุม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี  2. วัน ท่ี15 กุมภาพันธ์ 2562. 
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 359-365 
3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 
2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยขม้ิน อำเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโดยนาตยา ดวงประทุม และเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 

4. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 1. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา ท่ีมีภาวะ
น้ำหนักเกินและโรคอ้วน. ช่ือผู้วจิัย ศศิธร ตันติเอกรัตน์, อภิชัย คุณีพงษ์. วารสารการ
พยาบาลและการศึกษา ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 ป ี2562 
2.ช่ือผลงาน พฤตกิรรมปอ้งกันการตั้งครรภ์ท่ีไม่พงึประสงค์ของสตรีวัยรุน่อายุ 13-18 
ปี อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ช่ือผูจ้ดัทำ อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร 
ตันติเอกรตัน์.วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 
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2562, 283-297
3.ช่ือผลงาน ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 3 โรงพยาพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม  จังหวัด
ลพบุรี. ช่ือผู้จัดทำ ศศิธร ตันติเอกรัตน์, ปิยะชาย น้อยเจริญ, สุทธิดา บัวเชย, ธีรชัย 
ชมหน้า, อภิญญา แสงจันดา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4. วันท่ี 6 
กันยายน 2562. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 567-573 
4. ช่ือผลงาน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์
ของสตรีวัยรุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.ช่ือผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอก
รัตน์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งท่ี 2. วันท่ี15 กุมภาพันธ์ 2562. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี. 353-358 
5. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎี Precede Framework ผู้จัดทำ 
ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ ภัทราวดี มากมี นิชาภา สุขสงวน  นวพร สัตพันธ์ วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี
ท่ี 15 ฉบับท่ี1 มกราคม-เมษายน 2563

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อร
อนงค์ บุรีเลิศ 

ช่ือผลงาน รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2
ช่ือผู้จัดทำ อรอนงค์ บุรีเลิศ, นพรัตน์ ส่งเสริม, ภัทรภร เจริญบุตร. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

 

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร  

 4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ชุดท่ีระบุใน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (ระบุคร้ังท่ี/
วันท่ีผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. อาจารย์ภัทรา พวงช่อ 1. อาจารย์จันทรรัตน์  
จาริกสกุลชัย

คำสั่งแต่งต้ังมห่าวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ท่ี 860 / 2563     สมอ.08

2. อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์ 2. อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์  
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ

คำสั่งแต่งต้ังมห่าวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ท่ี 860 / 2563     สมอ.08

3. อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 3. อาจารย์นาตยา ดวงประทุม มคอ 2  หลักสูตรสุขภาพและความงาม 

4. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 4. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ มคอ 2  หลักสูตรสุขภาพและความงาม 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 
ดุรงค์เดช 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ 
บุรีเลิศ 

คำสั่งแต่งต้ังมห่าวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ท่ี 860 / 2563     สมอ.08
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4.2 คุณวุฒแิละตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 
ปีที่
จบ 

1. นางจันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชัย 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558
2544

2. นางสาว  
นภัสรัญชน์    
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

อาจารย์ ปร.ด (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ส.ม. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

2561
2552
2548

3. นางสาวนาตยา 
ดวงประทุม 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2559
2556

4. นางสาวศศิธร  
ตันติเอกรัตน์ 

อาจารย์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน) 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2558
2550

5. นางสาวอรอนงค ์
บุรีเลิศ 

อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษา)

มรภ.อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2557
2531
2526

 
4.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ลำดบั ช่ือ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ

1. อาจารย์จันทรรัตน์  
จาริกสกุลชัย 

 ช่ือผลงาน การพัฒนาเภสัชณฑ์จากน้ำมันรำข้าวเพ่ือสุขภาพ. ช่ือผู้จัดทำ ปภาวดี

คล่องพิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-

สิงหาคม 2562. 1-16 

2. อาจารย์ ดร.นภัสรญัชน์  
ฤกษ์เรืองฤทธิ ์

ช่ือผลงาน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
อำเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี. ช่ือผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์, นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรือง
ฤทธิ์, บัณฑิตา เพช็รเลิศ, กมลลักษณ์ โพธิ์คำ, ดาริษา ชาวสวน และคณภิา โพธิ์นคร. 
ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี 5 ประจำปี 2563. วันท่ี1 พฤษภาคม 2563. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1058-1066 
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3. อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 1.ช่ือผลงาน พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้าน
กรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ช่ือผู้จัดทำ เกวลิน เกตุช่ืน, นัสสุดา 
สุวรรณไตรย์, อินทิรา กิจแพ, นาตยา ดวงประทุม, สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย. ในการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. 
2. ช่ือผลงาน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ช่ือผล
จัดทำ นาตยา ดวงประทุม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งท่ี 2. วันท่ี15 กุมภาพันธ์ 2562. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี. 359-365 
3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี จัดทำโดยนาตยา ดวงประทุม และเฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ วารสารว
ไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2562 

4. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 1. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา ท่ีมีภาวะ
น้ำหนักเกินและโรคอ้วน. ช่ือผู้วจิัย ศศิธร ตันติเอกรัตน์, อภิชัย คุณีพงษ์. วารสารการ
พยาบาลและการศึกษา ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 
2.ช่ือผลงาน ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะท่ี 3 โรงพยาพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม  จังหวัด
ลพบุรี. ช่ือผู้จัดทำ ศศิธร ตันติเอกรัตน์, ปิยะชาย น้อยเจริญ, สุทธิดา บัวเชย, ธีรชัย 
ชมหน้า, อภิญญา แสงจันดา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4. วันท่ี 6 
กันยายน 2562. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 567-573 
 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อรอนงค์ บุรีเลศิ 

ช่ือผลงาน รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2
ช่ือผู้จัดทำ อรอนงค์ บุรีเลิศ, นพรัตน์ ส่งเสริม, ภัทรภร เจริญบุตร. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
3.ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎี Precede Framework ผู้จัดทำ ศศิธร
ตันติเอกรัตน์ ภัทราวดี มากมี นิชาภา สุขสงวน  นวพร สัตพันธ์ วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 15 ฉบับท่ี1
มกราคม-เมษายน 2563 

 

5. อาจารย์ผู้สอน  
 5.1 อาจารย์ประจำ 

1) อาจารย์จันทรรัตน์ จารกิสกลุชัย  
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2) อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรอืงฤทธิ ์   
3) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 
4) อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ 

5.2 อาจารย์พิเศษ 
1) อาจารย์มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์  
2) อาจารย์จุฑาภรณ์ ขวญัสังข ์   
3) อาจารย์เอมอร ชัยประทีป 
 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ำหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการพิจารณา

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

[✓] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1) อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย  
2) อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 
3) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 
4) อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ 

✓  1.1-1 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรหรือรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเอกสาร 
มคอ.2 
1.2-2 สมอ.08  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการพิจารณา

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

[✓] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และมีผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

✓  ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 
หน้า 2 - 3 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

[✓] อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี
ผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงาน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

✓  ตามตารางข้อ 4.2 และ 4.3 
หน้า 3 - 4 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจำ 

[✓] อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์

 

✓ 

 ตามตารางข้อ 4.2 และ 4.3 
หน้า 3 - 4 

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

[✓] เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  
 (ปรับปรุงอีกคร้ังปี พ.ศ. 2566) 

✓  10.1 มคอ.2 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2562

ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ 
เป้าหมาย

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ☑   ผ่าน 

☐  ไม่ผ่าน   

ผ่าน บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์ 

หมวดท่ี 2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ผลการดำเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปน้ี 

 - ระบบการรบัและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีกระบวนการดำเนินงานระบบการรับ

และแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มรีายละเอียดดังน้ี 
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 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทีก่ำหนดให้มี
คุณวุฒิคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีระบบการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
1) กรณีไม่มีอาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที ่กำหนด โดยหลักสูตรจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอัตรากำลังร่วมกันเพ่ือกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม มคอ.2 และ
แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี นำเรื ่องผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ โดยคณะดำเนินการขออนุมัติกรอบ
อัตรากำลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
แต่งต้ังบุคคลเป็นอาจารย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งต้ังบุคคลเป็นอาจารย์ จากน้ัน
หลักสูตรดำเนินกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป 

2) กรณีมีอาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมร่วมกันเพ่ือทำการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ใดๆ ประกาศรายช่ืออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและดำเนินกระบวนการแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป 

 
 
 
 
 
- ระบบการรับอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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 - กระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลังจากที่หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาคุณวุฒิ ความรู้ ผลงานการวิจัย และประสบการณ์ของผู้ที่
จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ต้ังแต่ในการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แล้วน้ัน หลักสูตรจึงมีระบบการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรมีอาจารย์ลาออกและย้ายหลักสูตร 3 คน ได้แก่ อ.ภัทรา พ่วงช่อ (ลาออก) 

อ.ชวภณ พุ่มพงษ์ (ลาออก) และ รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช (ย้ายหลักสูตร) และได้ดำเนินการรับอาจารย์ใหม่ 3 คน ได้แก่ 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรอืงฤทธ์ิ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ ซึ่ง
หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบดังน้ี 

1) หลักสูตรได้มีการวางแผนอัตรากำลัง โดยหลักสูตรได้เข้าร่วมจัดทำแผนอัตรากำลังของคณะ และ
หลักสูตรได้มีการกำหนดคุณวุฒิของอาจารย์ให้ตรงกับคุณสมบัติที่หลักสตูรกำหนดไว้ใน มคอ.2 และให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

2) หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัย
กำหนด โดยในปีการศึกษาที่ 1/2562 หลักสตูรได้รับอาจารย์ใหม่จำนวน 3 อัตรา คือ อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุล
ชัย อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่
ตามเกณฑ์และระเบียบการรับสมัครอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 - หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมกันพิจารณากำหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ใหม่และวิธีการรับสมัครให้เกิดความเหมาะสมตามความจำเป็นในการเตรียมศักยภาพของอาจารย์ใหม่ให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ที่ประชุมจึงมีมติกำหนดให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครอาจารย์ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยหลักสูตรได้กำหนด
หลักเกณฑ์การคัดสรรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  (1) มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาลำดับต้น) 
  (2) ดำรงตำแหน่งวิชาการ (พิจารณาลำดับต้น) 
  (3) มีคุณวุฒิปริญญาโท (พิจารณาลำดับรอง) 
  (4) มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ  
  (5) มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร 
  (6) มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม 
  (7) มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
 - หลักสูตรดำเนินการทำบันทึกขออนุมัติอัตรากำลัง (ผ่านคณะ) แจ้งความประสงค์ในการรับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ พร้อมทั ้งระบุคุณสมบัติและคุณวุฒิตามมติที ่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยอนุมัติตามที่หลักสูตรได้เสนอขอ
อัตรากำลังไปและดำเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามประกาศและกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย  
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 ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้รบัอาจารย์ใหม่จำนวน 3 อัตรา และเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดทำ สมอ.08 เสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเสนอ สกอ. เพ่ือรับทราบ 
และจะดำเนินการเสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติมตามระบบและกลไกการรับและการแต่งต้ัง
อาจารย์ประจำ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวนและประเมินกระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ถึงกระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร วิธีการประเมินจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่าระบบและกลไกการรับ
และแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำเนินการอยู่น้ัน ยังมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากหลักสูตรยังมีจำนวน
อาจารย์ผู้รับผิชอบหลักสูตรไม่ครบตามที่ สกอ. กำหนด จึงจำเป็นต้องควบคุมและเร่งรัดกระบวนการสรรหา
อาจารย์ให้ทันตามข้อกำหนดของ สกอ. 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรยังใช้ระบบกลไก/กระบวนการเดิมที่มีอยู่ แต่เพ่ิมเติมการเร่งรัดการสรรหาอาจารย์ใหม่ 
 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรอยู่ระหว่างการสรรหาอาจารย์ใหม่  

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีกระบวนการการดำเนินงานระบบการ
บริหารอาจารย์ มีรายละเอียดดังน้ี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  
หลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารของหลักสูตร (ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์ โดยพิจารณาจากข้อมูล

อัตราการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ คุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และ

ความรู้ความสามารถประสบการณ์การทำงาน ดังน้ี 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)        
1. หลักสูตรมีการพิจารณาจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยได้ทำแผนอัตรากำลงั

ระยะ 5 ปี พบว่าในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100 
2. หลักสูตรเสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะฯ และจัดทำคำสั่งแต่งต้ังอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
กำหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังน้ี 

 (1) ด้านการบริหารงานภายในหลักสูตร ได้กำหนดความรับผิดชอบในการบริหารงาน ไว้ดังต่อไปน้ี 
  อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการประกัน

คุณภาพ และงานอ่ืนๆ ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน ในฐานะประธานหลักสูตร 
  อาจารย์นาตยา ดวงประทุม กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร งานวิจัย และ

กิจการนักศึกษา ในฐานะเป็นเลขานุการหลักสูตร 
  อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ กำกับดูแลด้านวิชาการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ กำกับดูแลด้าน ด้านการประกันคุณภาพ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ กำกับดูแลด้านบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
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 (2) การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือกำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบดูแลในแต่ละองค์ประกอบเป็นหลักไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย  ดูแลองค์ประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐานองคป์ระกอบที ่3 นักศึกษา  
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม ดูแลองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ ดูแลองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ    ดูแลองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ       ดูแลองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 
 (3) หลักสูตรมีการมอบหมายภาระงานสอนและภาระงานพันธกิจของหลักสูตรโดยพิจารณาจาก

คุณวุฒิ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยหลักสูตรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือช้ีแจงเรื่องภาระงานสอน 
การจัดตารางสอน สัดส่วนรายวิชาในแต่ละเทอม และมีการจัดแบ่งรายวิชาตามความสามารถและความรู้ของอาจารย์
แต่ละคน หรือเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่ทำการสอนมาก่อนจนมีความรู้ความชำนาญในรายวิชาที่รับผิดชอบน้ัน 
โดยหลักสูตรมีการแจ้งให้ทราบถึงภาระงานสอนและบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการประชุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบภาระงาน 

 (5) หลักสูตรมีการผลัดเปลี่ยนการทำหน้าที่ประธานและเลขานุการของหลักสูตร โดยมีกำหนดการ
เปลี่ยนแปลงทกุๆ 2 ปี 

 (6) หลักสูตรจัดทำแผนการอบรมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มคีวามสอดคล้องกับรายวิชา
ต่างๆ ที่มีในหลักสูตร 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์จากรายงานการประชุมผลการดำเนินงานของ

หลักสูตร และแบบประเมินเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อระบบการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการประเมิน 
คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารของหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 4.04 คะแนน 

 การปรบัปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มกีารรับนักศึกษา จึงยังคงใช้ระบบกลไก/กระบวนการบริหาร

อาจารย์ปัจจุบันอยู่ 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรยังไมม่ีการปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการบริหารอาจารย์ 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีกระบวนการการดำเนินงานระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังน้ี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี  
2. จำนวนช่ัวโมงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
 1. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. หลักสูตรสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ 
 3. หลักสูตรทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 4. หลักสูตรเสนอแผนพัฒนากรระดับหลักสูตรต่อคณะ ให้คณะรวบรวมเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
 5. คณะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคณาจารย์ด้านต่างๆ 

ได้แก่ การอบรม การขอตำแหน่งวิชาการ การส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อ เพ่ือจัดสรรงบประมาณประจำปี  
 6. เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ (ในกรณีแผนการศึกษาต่อจะเสนอต่อ กบพ. เพ่ืออนุมัติ) 
 7. หลักสูตรดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ 
 8. หลักสูตรและคณะ ติดตาม ควบคุม กำกับ ทุกไตรมาส  
 9. ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน  

 

 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี(เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปกีารศึกษา 2562 : หนา้ 17 

 



แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี(เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปกีารศึกษา 2562 : หนา้ 18 

- ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
เมื่อหลักสูตรได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนแล้ว หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทำแบบฟอร์มและสำรวจความต้องการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ด้านการศึกษาต่อ หลักสูตรและคณะดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาต่อ เสนอให้คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก ดังน้ี 

 - มีอายุไม่เกินสีส่ิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาของปีที่จะเข้าศึกษา 
 - ปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เว้น

แต่โทษภาคทณัฑ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัย 
 - มีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาที่ไปศึกษา 
 - ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไมม่ี

อาจารย์ลาศึกษาต่อ 
2) ด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ตาม

ความต้องการและความจำเป็น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติไปอบรม ในกรณีอบรมภายนอก ซึ่งในปีการศึกษา 
2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้เข้าอบรมภายในโครงการต่างๆ อีกทั้งหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีการ
สำเนาเอกสารเพ่ือดำเนินการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการการอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการต่างๆ 
ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบ ทั้งในระบบ IT และ Social Network โดยกิจกรรมต่างๆ จะส่งผ่านทาง
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบ Line group เพ่ือให้อาจารย์ที่สนใจ สามารถเลือกที่จะเข้าร่วม
เพ่ือพัฒนาตนเองได้ ทั้งน้ี หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
เผยแพร่ให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

3) ด้านผลงานวิจัย หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ เพ่ือนำเสนอในงานประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
หลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมลูต่างๆ ผ่าน
ทาง E-mail และ Line group โดยอาจารย์สามารถขอทุนผ่านกองทุนวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และกรณทีี่อาจารย์ต้องการไปเผยแพร่งานวิจัยสามารถดำเนินการได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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4) ด้านตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมตัวเพ่ือย่ืนขอตำแหน่งทาง
วิชาการโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และติดตาม
การเขียนเอกสารประกอบการสอน การสร้างผลงานทางวิชาการ การเตรียมเอกสารต่างๆ 

5) ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์
รายบุคคลผ่านระบบการประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

6) ด้านบรรยากาศทางวิชาการ หลักสูตรจัดสถานที่ห้องพักสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
จัดโต๊ะไว้ให้ประชุมร่วมกันภายในหลักสูตร 

ผลจากการประเมินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อ
การบริหารหลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2/2562 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมาก 

ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม และการสัมมนา ทั้ง
ที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ลำดับ ชื่อ-สกุล การส่งเสริมและพัฒนา 

1 อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 1. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันท่ี 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

2. อบรมจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
และโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันท่ี 25 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

3. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เร่ือง ธรรมาภิบาล วันท่ี 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันท่ี 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

2 ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ 1. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เร่ือง ธรรมาภิบาล วันท่ี 8 ม.ค.63 ณ
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันท่ี 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล การส่งเสริมและพัฒนา 

3 อ.ดร.นภัสรัญชน์  
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

1. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เร่ือง ธรรมาภิบาล วันท่ี 8 ม.ค.63 ณ 
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันท่ี 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

4 อ.นาตยา ดวงประทุม 1. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันท่ี 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

2. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย วันท่ี 12 ธ.ค.
62 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

  3. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เร่ือง ธรรมาภิบาล วันท่ี 8 ม.ค.63 ณ 
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

  4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันท่ี 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

5 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 1. โครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว วันท่ี 11 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

2. อบรมจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
และโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันท่ี 25 พ.ย.62 ณ ห้อง504 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย วันท่ี 12 ธ.ค.
62 ณ ห้อง504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

4. โครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เร่ือง ธรรมาภิบาล วันท่ี 8 ม.ค.63 ณ 
ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

  5. โครงการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันท่ี 25-27 พ.ค.63 ณ ห้อง 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 หลักสูตรดำเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการจัด
ประชุมภายในหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อปริญญาเอก  
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย่ืนผลงาน

เพ่ือขอตำแหน่งวิชาการได้ หลักสูตรจึงแจ้งให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติการย่ืนขอตำแหน่งวิชาการ ได้แก่ อาจารย์
ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอาจารย์นาตยา ดวงประทุม เตรียมการย่ืนขอตำแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2563 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการพัฒนาอาจารย์จะดำเนินการและติดตามผลในปีการศึกษา 2563 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.1-1 เอกสารการจัดทำแผนอัตรากำลัง 5 ปี

4.1-2 สมอ.08 

4.1-3 เอกสารคำสั่งแต่งต้ังกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

4.1-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนนิงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 ● 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิปรญิญาเอก จำนวน 2 คน ได้แก่    

ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
2 อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ

โดยแสดงวิธีการคำนวณดังน้ี 

วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มวุีฒิปริญญาเอก  
 2 คน x 100 = ร้อยละ 40 
 5 คน  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

40 
x 5 = 5.00  

 20 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน
4.2.1-1 เอกสารการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ป.ตรี ร้อยละ 20
 

ร้อยละ 40 5.00 คะแนน บรรลุ
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 ● 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน ได้แก่    

ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ

 
วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 1 คน x 100 = ร้อยละ 20  
  5 คน  
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 20 x 5 = 1.67 คะแนน 
 60
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน
4.2.2-1 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย

2561 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 60 %
 

ร้อยละ 20 1.67 คะแนน ไม่บรรลุ
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 ● 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีรายช่ือ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่
ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการดำเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน  
- มผีลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 8 เรื่อง  
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังน้ี 

 
วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 (4.2) x 100 = ร้อยละ 84  

 5     

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 (84) x 5 = 5 คะแนน 

 (20)     

 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคณุภาพผลงานทางวชิาการ 

ที่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 อ.ดร.นภัสรัญชน์  
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

1) ความ รู้ ทัศนคติ  และพฤติกรรม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี. ชื่อ
ผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์ , นภัสรัญชน์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ, บัณฑิตา เพ็ชรเลิศ, กมล
ลั กษณ์  โพ ธิ์ ค ำ , ด า ริษ า  ชาวสวน 
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ที่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

และคณิภา โพธิ์นคร. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5 ประจำปี 
2563 . วั น ท่ี 1  พฤษภ าคม  2 563 . 
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1058-
1066 

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 2) ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย
โรคไตเร้ือรังระยะท่ี 3 โรงพยาพยาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม  จังหวัด
ลพบุรี. ชื่อผู้จัดทำ ศศิธร ตันติเอกรัตน์, 
ปิยะชาย น้อยเจริญ, สุทธิดา บัวเชย, ธีร
ชัย ชมหน้า, อภิญญา แสงจันดา. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4. วันที่ 
6  กั น ย าย น  2 5 6 2 . ก าญ จน บุ รี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 567-
573 
3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของ
สตรีวัยรุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.ชื่อ
ผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอก
รัต น์ , ฉัตรประภา  ศิ ริ รัต น์ . ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2. วันที่
15 กุมภาพันธ์  2562. กาญจนบุ รี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 353-35

อ.นาตยา ดวงประทุม 4) พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้ านกรด 
อ ำ เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ เกวลิน เกตุ
ชื่น, นัสสุดา สุวรรณไตรย์, อินทิรา กิจแพ, 
นาตยา ดวงประทุม, สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย. 
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดั บชาติ  สาขามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่  1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่าง
สั งคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 
มิถุนายน 2562. 
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ที่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.40 - - 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 5) พฤติกรรมป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ของสตรีวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี 
อ ำ เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ อภิชัย 
คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอกรัตน์.วารสาร
การพัฒนาสุขภาพชุมชน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 
2 เมษายน – มิถุนายน 2562, 283-297 
6) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย ใช้ ท ฤษฎี  Precede Framework 
ผู้จัดทำ ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ ภัทราวดี 
มากมี นิชาภา สุขสงวน  นวพร สัตพันธ์ 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 
ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ส า ข า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่  15 
ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2563 
7) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่  2  ใน เขต รับ ผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโดย
นาตยา ดวงประทุม และเฟ่ืองฟ้า รัต
นาคณหุตานนท์ วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562 
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ที่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ำหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 อ.จันทรรัตน์ จาริก
สกุลชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) การพัฒนาเภสัชณฑ์จากน้ำมันรำข้าว
เพ่ือสุขภาพ. ชื่อผู้จัดทำ ปภาวดี คล่อง
พิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปี ที่  1 3  ฉ บั บ ท่ี  2  ป ร ะ จ ำ เ ดื อ น 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562. 1-16 

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 9 ) ผ ล ข อ ง โป รแ ก รม ป รับ เป ล่ี ย น
พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ าพ ข อ งนั ก เ รี ย น
ประถมศึกษา ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและ
โรคอ้วน. ชื่อผู้วิจัย ศศิธร ตันติเอกรัตน์, 
อภิชัย คุณีพงษ์. วารสารการพยาบาล
และการศึกษา ปีที่  12 ฉบับที่  1 ปี  
2562 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
 
 

1.00 - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดำเนินการ 

1.00 - - 

- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

1.00 - - 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 
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คุณภาพงานสร้างสรรค ์

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 - - 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - 

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - 

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - 

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 - - 

11 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

   

12 
จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

   

 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.2.3-1 หลักฐานการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย

2562 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ป.ตรี 20 % ร้อยละ 84 5 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมผีลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังน้ี 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวน 5 ท่าน ซึ่งซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ และในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการรับนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 40 ดังน้ี 

ลำดับ ระบุใน มคอ. 2 ปีการศึกษา 2562 

1 อ.ภัทรา พวงช่อ อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

2 อ.ชวภณ พุ่มพงษ์ อ. ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ

3 อ.นาตยา ดวงประทุม อ.นาตยา ดวงประทุม 

4 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

5 รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช ผศ. ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ 

ร้อยละอัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 40 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารยใ์ห้พจิารณาจากรายชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวา่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละปี 
ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ทีไ่ด้รับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปดิดำเนินการ 

 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 
ร้อยละ 80 ทกุคร้ัง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน การติดตามการจัดทำ มคอ. มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็นการ
ดำเนินงานตามหน้าที่ การจัดทำ มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมิน ดังน้ี 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2562 4.04 - 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำหน้าที่ประจำหลักสูตร เป็น
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ 
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จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 
2/2562 มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.04 โดยความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร มาจากการประเมินความพึงพอใจในประเด็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านนักศึกษา (การรับนักศึกษา การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษา) ด้านอาจารย์ (การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และผลที่เกิด
กับอาจารย์) และด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (สาระของรายวิชาในหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผู ้เรียน ) โดยค่าความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.3-1 คะแนนผลการประเมินหลักสตูรของอาจารย์

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย

4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ 3 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรท่ีมีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
 
1. ข้อมูลนักศกึษาท่ีรับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาที่รับเข้า 
  จำนวนนักศกึษาคงอยู่ (คน) 

2562 

2562 ยังไม่มีการรับนกัศึกษา

รวม - 

 

2. ปัจจยั/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศกึษา 
 - 

3. จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 

2562 ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา - 

 

4. ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
     - 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  
 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้

หลักสูตรน้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที ่9/2561 เมื่อวันที ่20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 จึงไม่มีบัณฑิตปริญญา
ตรี และไมม่ีผลการดำเนินงานในส่วนคุณภาพบัณฑิต 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉล่ีย
4.50 

N/A N/A N/A 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เป็นหลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลกัสูตร
น้ีต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ยังไมม่ีบัณฑิตปริญญาตร ีจึงไม่รายงานผลการดำเนินงานในส่วนน้ี 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ
80 

N/A N/A N/A 

 

การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
 - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
หมายเหตุ** ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของ

หลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะศึกษาใน
หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ท่ีได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

- การรับนักศกึษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือวางแผนการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 และ
ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อจำนวนนักศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. และเพ่ือพิจารณาความ
ต้องการของตลาดแรงงานในด้านสุขภาพและความงาม โดยกำหนดการรับนักศึกษาดังน้ี 
 1. ผู้สมัครตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดใน มคอ.2 จำนวน 35 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มี
การรับนักศึกษา 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครที่หลักสูตรกำหนด คือ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 
ทุกแผนการเรยีน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการรับนักศึกษา   

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดแผนการรับนักศึกษาและส่งรายละเอียดไปยังคณะฯ 
 2. คณะฯ ทำบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
สำนักวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการต่อดังน้ี 
  (1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำประกาศรับสมัครนักศึกษา ด้วยวิธีการรับตรง 
  (2) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 
  (3) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายช่ืออาจารย์คุมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ของหลักสูตร  
 3. หลักสูตรดำเนินการเสนอรายช่ืออาจารย์เพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปยัง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการคุมสอบต่อไป 
 4. หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การสอบต่างๆ โดยจัดวันเวลาตามกำหนดของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ซึ่งจัดสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน (3 รอบ) 
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 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการสอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ของผู้สมัครที่ต้องผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด นำมาวิเคราะห์ ประเมินผลศักยภาพที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขภาพและความงามเพ่ือใช้ประกอบในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม ่

 

- ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสขุภาพและความงาม 

 
 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อที่หลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ในการจัดการสอบแข่งขันเพ่ือสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและความงาม และมหาวิทยาลัยกำหนดการสอบแข่งขันและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
หลักสูตร อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียน 2 คน ซึง่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่จะเปิดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2562 ได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาระบบการรับนักศึกษา ที่
ไม่สามารถประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าเรียนในหลักสูตรได้ตามเป้าหมาย ซึ่งพบว่าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรยัง
ดำเนินการช้าและไม่ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย   
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจะเพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามโรงเรียนต่างๆให้มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมสอนการต้ังตำรับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับกลุ่ม
นักเรียนช้ัน ม.6 ของโรงเรียนเป้าหมาย และการรับนักศึกษาระบบโควตาของหลักสูตร เป็นต้น  

 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสตูรจะสามารถวัดได้จากจำนวนผู้สมัครเรียนและจำนวน

นักศึกษาใหมใ่นปีการศึกษา 2563 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศกึษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
นักศึกษาสามารถสอบผ่านในรายวิชาพ้ืนฐานโดยพิจารณาจากผลการเรียน และสามารถใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรฯกำกับดูแลให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย 
ให้นักศึกษาใหม่ศึกษาคู่มือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังกำหนดหัวข้อการเตรียมความพร้อม โดยหลักสูตร
จะดำเนินการร่วมกับคณะในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 
 1. หลักสูตรจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะ และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ แนะนำกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา ของมหาวิทยาลัย ของคณะและของหลักสูตร 
 2. เพื่อเป็นการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษาและมีทักษะที่จะศึกษาด้านสุขภาพ
และความงาม หลักสูตรจะมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและ
สอดแทรกการสอนรายวิชาพื้นฐาน การปรับตัว การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา จึงยังคงกระบวนการเดิมไว้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
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 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

3.1-1 แผนการรับนักศึกษา

3.1-2 รายงานการประชุมหลักสูตร

3.1-3 เกณฑ์การรับนักศึกษา

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดำเนนิงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.1 การรับนักศึกษา 3 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ) 
คะแนนความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ประจำหมู่เรียน ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามหีน้าที่

หลักในการติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาทั้งในด้านการเรียน สุขภาพ ครอบครัว สังคม การพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีกระบวนการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังน้ี 

1. หลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะ คณะเสนอสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทำคำสั่งแต่งต้ังต่อไป 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ทุกท่านต้องผ่านการ
อบรมอาจารย์ใหม่โดยที่ในหัวข้อของการอบรมน้ันมีหัวขอ้ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในบริบท
ต่างๆ และอาจารย์สามารถโหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาได้จากเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศและกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน และอ่ืน ๆ 
5. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลและแก้ไขปัญหา 
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6. เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนของตนเอง 
ผ่านระบบ CMS ของมหาวิทยาลัยเพ่ือนำเอาผลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป 
- ระบบและกลไกการควบคมุการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาปริญญาตรี 

 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
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 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 
- การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มี

การรับนักศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรได้เตรียมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. ปริมาณนักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 

ด้านของนักศึกษาทั้งหมด ไมต่่ำกว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวางแผน
กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาของหลักสูตรที่จะสำเร็จการศึกษาในอนาคต เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรูแ้ละ
ทักษะที่ดีในการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

2. ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา อย่างไรก็ตาม คณะและหลักสตูรมีการเตรียม
โครงการทั้งในด้านของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการทำนุบำรุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ดังน้ี 

 - โครงการท่ีสอดคล้องกับกรอบ TQF 

โครงการ 
สอดคล้องกับกรอบ TQF 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ✓   ✓  

2. สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6    ✓  

3. การทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 ✓   ✓  

4. วันทาคณาจารย์ ✓   ✓  

5. การจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ถวายเทียนเข้าพรรษา 

✓   ✓  

6. รำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ✓   ✓  

7. การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  ✓    

8. การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างย่ังยืน ตอบสนองการเป็นคณะสีเขียว 
(Green Faculty) 

✓   ✓  

หมายเหตุ 
ความสอดคล้องกับกรอบ TQF ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

 



แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี(เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปกีารศึกษา 2562 : หนา้ 41 

 - โครงการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

โครงการ 

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ทักษะชีวิต
และอาชีพ 

ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ทักษะด้าน
สาระสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) 

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ✓      

2. สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6 ✓   ✓   

3. การทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 ✓      

4. วันทาคณาจารย์ ✓      

5. การจัดกิจกรรมทำนุ บำรุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ถวายเทียนเข้าพรรษา 

✓      

6. รำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ✓      

7. การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์

✓  ✓    

8. การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างย่ังยืน ตอบสนองการเป็นคณะสีเขียว
(Green Faculty) 

✓  ✓ ✓  ✓ 

หมายเหตุ 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 

- ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) ได้แก่ (1) ทักษะชีวิต (Life skill) (2) ทักษะวิชาชีพ (Career skill) 

- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม – 4Cs (Learning and Innovation skills) ได้แก่ (3) ความรู้เฉพาะทาง (Specific 

literacy) (4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) 

 - ทักษะด้านสาระสนเทศ (Information, Media and Technology skills) ได้แก่ (5) ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT literacy) (6) การผลิตสื่อและรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา จึงยังคงประกวนการเดิมไว้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2-2 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4 ระดับ 1 ระดับ 1 คะแนน ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 
 
- การคงอยู่ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

ปีการศึกษา จำนวนรับเข้า 

① 
จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

②
จำนวนที่ลาออกและคัดชือ่

ออกสะสมจนถงึสิ้น 

ปีการศึกษา 2562③ 2565

2562 - - - 

 
 
 รายละเอยีดอัตราการสำเร็จการศึกษา และอตัราการคงอยูข่องนักศกึษา 

ปีการศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา อัตราการคงอยู่ หมายเหตุ

2562 - ร้อยละ -  

 
หมายเหตุ* วธิกีารคำนวณ 

 อัตราการสำเร็จการศึกษา     x 100 อัตราการคงอยู ่  x 100 
 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2562 0.00  

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่
ดำเนินการใหก้บันักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบง่ชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
- ระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.3-1 - 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3 ระดับ 0 ระดับ 1 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรทีม่ีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ใหม้ีคา่เป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดท่ี  4 ข้อมูลสรปุรายวิชาและคณุภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา จึงไม่มีการเรียนการสอนในปีดังกล่าว 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จำนวน
นักศึกษา 

A 
B
+ 

B C+ C D+ D F I W
P
D 

P 
N
P 

S U 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศกึษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

รหัส
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
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3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 

ไม่ม ี  

 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
รายวิชาทีไ่ม่ไดเ้ปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ม่ไดเ้ปิดสอน 

รหัสวิชา/ชือ่รายวิชา /ภาค
การศึกษา/คำอธิบายรายวชิา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ  

ไม่ม ี - - 

 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

รหัสวิชา/ชือ่รายวิชา /
ภาคการศึกษา/

คำอธิบายรายวชิา 

สาระหรือหวัขอ้ที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 

 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

7. ประสิทธผิลของกลยุทธก์ารสอน 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม   

ความรู้   

ทักษะทางปัญญา   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 
8. การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไม่มี ☐ 
จำนวนอาจารย์ใหม่ 2 คน  ได้แก่ ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ  และ อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ  
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คน 

8.1 สรปุสาระสำคัญในการดำเนนิการ 
สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยจัดใหม้ีการ

สัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรม  

สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ทางหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงภารกิจของ
หลักสูตร และบทบาทหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึง
แนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม รวมถึงให้อาจารย์มีพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยให้
คำปรึกษาในเร่ืองการบริหารหลักสูตร 

 8.2 สรปุการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนเิทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ   
ไม่ม ี
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี(เกณฑ์ พ.ศ. 2558) ปกีารศึกษา 2562 : หนา้ 49 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชพีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขา้ร่วม 

จำนวนผูเ้ข้ารว่ม สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

อบรมหลักสูตรทำเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างไรให้
ทันก่อนเกณฑ์ใหม ่

3 - ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการในการเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนเกณฑ์ใหม่ และเป็น
แรงกระตุ้นให้สร้างผลงานการทำเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนเกณฑ์ใหม่  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
งานระบบ CHE QA Online 

3 - ได้รู้วิธีการใช้งานระบบ CHE QA Online ใน
การอัพโหลดหลักฐานของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหนา้ที่ในหอ้งปฏิบตัิการประจำหลักสูตรให้นำมานบัรวมในข้อนี้
ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
การออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญใน

การ บูรณาการ พันธกิจการจัดการเรียนการสอนทางด้านสุขภาพและความงาม ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ
แก่ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ต้องการ
ผลิตและสร้างบุคลากรในการดูแลสุขภาพและความงามของประชาชนในท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพ
และความงามจึงเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการดูแล
ตนเอง โดยคำนึงถึงปัญหาและบริบทที่สำคัญด้านการดูและสุขภาพในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก จัดประชุมวางแผนออกแบบหลักสูตร  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้การดำเนินการออกแบบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 2.1 การออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้หลักสตูรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

 2.2 การออกแบบสาระรายวิชา คณะกรรมการคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งคำอธิบายรายวิชาที่ออกแบบนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับช่ือวิชา 
จำนวนหน่วยกิต เน้ือหาครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียนและทันสมัย พร้อมกับจัดทำร่างแผน
บริหารความเสี่ยงของหลักสตูร เพ่ือศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

3. ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เขา้ร่วมวิพากษ์
หลักสูตร จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ไฉน น้อยแสง  
อาจารย์สุธีรา  เอ่ียมสุภาษิต และอาจารย์ยามีละ ดอแม (เอกสารแนบรายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

4. คณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์มาแก้ไข/ปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือเสนอพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะแล้วนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการ
วิชาการคณะไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5. ดำเนินการตามระบบกลไกของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุมัติ
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ มคอ.2) 

6.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการนำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

7. หลังจาก สกอ. ให้ความเห็นชอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานออกแบบหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้งผลการดำเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือเตรียมการประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงานการออกแบบหลักสูตรและ

สาระรายวิชาในหลักสูตร โดยจะใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา 
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2562 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา มาใช้เป็นข้อมูล
สำหรับออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา เพ่ือพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยังไม่มีการปรับปรุงระบบกลไกการออกแบบ

หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรจะได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ ๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรได้มีแผนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ

ประเทศชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา 5 ปี โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาปรับปรุงตาม มคอ.2  
ทั้งน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เป็นหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบ

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี ดังน้ัน หลักสูตร 
จะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ ซึ่งได้วางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิมเติมรายวิชาและเนื้อหารายวิชาเพ่ือให้มีสาระรายวิชาและเน้ือหาที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
น้ันๆ มีดังน้ี 

1. หลักสูตรออกแบบสาระรายวิชา วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรตรวจสอบสาระรายวิชา ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping 
3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 
4. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5)/ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
5. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระรายวิชา 
6. หลักสูตรกรณปีรับปรุงเล็กน้อย คณะกรรมการหลักสูตรจดัทำ สมอ. 08 
7. หลักสูตรเสนอ สมอ.08 ให้กับคณะกรรมการวิชาการของคณะ นำเสนอคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
8. หลักสูตรนำเสนอสภาวิชาการ 
9. หลักสูตรนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรได้มีการดำเนินการตามระบบกลไกดังน้ี 
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 จะ
ครบรอบระยะเวลาดำเนินการหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2566 

2. ปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการดำเนินการปรับปรุงเล็กน้อย  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรจะดำเนินการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของการปรับปรุง

หลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยปรับเปลี่ยน
รายวิชาที่ซ้ำซ้อนกัน  

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร ในประการศึกษา 2562 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรยังไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร ในประการศึกษา 2562 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.1-1 มคอ. 2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 

5.1-2 สมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562
ผลการ

ดำเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การกำหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. มีผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาของหลักสตูร  
2. ค่าเฉลี่ยความพึงใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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- กระบวนการวางระบบผูส้อน 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม (มคอ.2) ทีร่ับการรับรองจาก 

สกอ. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ. 2) ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดข้อมูลในระบบ 

CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะดำเนินการจัดผู้สอนและจัดตารางสอน 
4. จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายช่ือผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพ่ือพิจารณา 
7. หลักสูตรส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้สำนักส่งเสริม

วิชาการพิจารณา 
8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายช่ือผู้สอน เวลาการ

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

- กระบวนการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 
3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน (มคอ.3) และ (มคอ.4) 
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน 

การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน  
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ 
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือกสถาน

ประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

7. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
8. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ  การวิจัย และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงาน

ภาคสนาม (มคอ.6) 
10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงาน

ภาคสนาม (มคอ.6) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 
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 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรมีการดำเนินการตามกระบวนการดังน้ี 

- กระบวนการวางระบบผูส้อน 
 1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนใหค้ณะ คณะส่งให้หลักสูตรทบทวนแผนการ
เรียน โดยมีรายละเอียดรายแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ตามเอกสารแนบ (แผนการเรียนภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562) 
 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งรายช่ือรายวิชาให้คณะดำเนินการจัดผู้สอนตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด (เอกสารแบบฟอร์มการจัดผู้สอน) 
 3. คณะส่งรายช่ือวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดผู้สอน โดยหลักสูตรมีเกณฑ์ในการ
พิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจากความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงาน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู ้สอน โดยบางรายวิชามีความจำเป็นต้องเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ โดยในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

- กระบวนการเรียนการสอน 
 1. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถว้นทุกวิชา โดยในปีการศึกษา 2562 มรีายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 
จำนวน 2 รายวิชา 
 2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ  
 3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน( มคอ.3) และ (มคอ.4) 
 4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน 
การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
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- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 1. หลักสูตรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2  
 2. การส่ง มคอ.3 ในทกุรายวิชาเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 100 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน ให้ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และกำกับให้อาจารย์
ทุกคนต้องมีการทำ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาช้ีแจงนักศึกษา และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามแผนการ
เรียนรู้ในรายวิชา โดยปฏิบัติดังน้ี 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดแนวทางตาม 
curriculum mapping ใน มคอ.2 
 2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา โดยยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 
ของมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพ่ือให้การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 
 4. แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการหลักสูตร
จะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลบัไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง มคอ.3 และ 
มคอ.4 ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2-2 รายงานการประชุมหลักสูตร

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

4 ระดับ 1 ระดับ 1 คะแนน ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 
 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน 

ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการกำกับการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้การดำเนินงานในการ
ประเมินผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีใน
กระบวนการประเมินผู้เรียน นอกจากน้ีการวางระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถนำไปสู่การพัฒนากระบวนการดำเนินงาน เพ่ือให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกของการ
ประเมินผู้เรียน เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

(1) ทุกรายวิชามีการกำหนดน้ำหนักคะแนนและเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่รายวิชากำหนด 

(2) เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  

(3) เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่องของการตัดเกรดและการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิ 

(4) เพ่ือกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ) 
- จำนวนรายวิชาในการตรวจสอบครบ 100%  
- คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ ดำเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังน้ี 
1. ประชุมช้ีแจงแนวทางจัดทำข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและกำหนด

ระยะเวลาในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ 
2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะดำเนินการติดตามในกรณทีี่มีการส่งล่าช้ากว่ากำหนด 
3. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรบัปรุงข้อสอบ เพ่ือกำกับและ

พัฒนาเครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบนำข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู ้ 
5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรยีนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และยืนยัน

ผลการเรียนใหผ้่านทางระบบ CMS 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
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 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 
 

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
จำนวนรายวิชาในการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5-6 ครบ 100% 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) โดยแนวปฏิบัติดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา 

(มคอ. 5 มคอ. 6)  
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่าน

ระบบ CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามกำหนดการส่ง
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)  
4. รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชา ที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ 
CMS โดยประธานหลักสูตร 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพ่ือปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูรยังไม่มีการรับนักศึกษา  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.3-1 รายงานการประชุมหลักสูตร

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย

5.3 การประเมนิผู้เรียน 4 ระดับ 1 ระดับ 1 คะแนน ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผลการดำเนินงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เลือก 

 

(1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงาน
หลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังสิ้น 5 
คน 

1.2 มีการจัดประชุม 4 คร้ัง ดังนี้ 
     - คร้ังท่ี 1 วันท่ี 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม 
     - คร้ังท่ี 2 วันท่ี 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือติดตาม
ผลการดำเนินงาน 
     - คร้ังท่ี 3 วันท่ี 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพ่ือทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 
     - คร้ังท่ี 4 วันท่ี 27 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 สถานท่ีห้องประชุมหลักสูตร 
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวนอาจารย์เข้า
ร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพ่ือ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

 ❑ ❑ 5.4.1.1 คำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรหรือรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในเอกสาร 
มคอ.2 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เลือก 

 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

[   ] กรณีมี มคอ.1
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 

[✓] กรณีไม่มี มคอ.1 

      [✓] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ 
TQF 

      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ    
           TQF 

 ❑ ❑ 5.4.2.1 เอกสาร มคอ.2 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4  อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
 

❑  ❑ 5.4.3.1 รายวิชาท่ีเปิด
สอนใน ปีการศึกษา 
2562 
5.4.3.2 เอกสาร มคอ.3
 

(4) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุก

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
 

❑  ❑ 5.4.4.1 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เลือก 

 

รายวิชา 

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

[✓] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  
 
 

 ❑ ❑ 5.4.5.1 มคอ.7 
 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 ❑ ❑  5.4.6.1 สรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เลือก 

 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

[   ] มีผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

[✓] ไม่มีผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาท่ี
ดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนจากผลการประเมินในปีท่ีแล้ว 

❑ ❑  5.4.7.2  มคอ.7 ปีท่ี
ประเมิน  
5.4.7.4  มคอ.3 ปีท่ี
ประเมิน  

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

[✓] มีอาจารย์ใหม่ 
      - มีอาจารย์ใหม่ท้ังสิ้น 2 คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ 2 คนหรือได้รับ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน  
[   ] ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ใน
หลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าท่ีมา
จากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

 ❑ ❑ 5.4.8.1 คำสั่งไป
ราชการเพื่อเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
มหาวิทยาลัย 

(9)  อาจารย์ประจำ
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งคร้ัง 

 
 

 ❑ ❑ 5.4.9.1 รายงานการ
เข้ารับการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน  

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

[   ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
[   ] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

❑ ❑  5.4.10.1 รายงานการ
เข้ารับการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน   
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เลือก 

 

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า3.5.1จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

[   ] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ...

คน 
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ...... 
- ระดับความพึงพอใจ ...... 

[✓] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ท่ียังไม่มีบัณฑิต

ไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็น
หลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้
ด้วย 

❑ ❑  
 

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ ......  
[    ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากยังไม่
มีบัณฑิต 

❑ ❑  
 

 
วิธีการคำนวณ 

 จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีดำเนินการได้จริง 

= 5 

 จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2562 

= 7 

 ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= ร้อยละ 71.43 

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

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
71.43 

0 คะแนน ไม่บรรลุ 
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร -จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า
-จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การบริหารหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้  
 

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้มี สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

- จำนวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 ระบบและกลไก แนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรงุ 
1) หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครภัุณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2) หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกภาค

การศึกษา 

 การนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 
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- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลท่ีเกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสตูร ยังไม่มีการรับนักศึกษา 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากระบบ CMS 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากหลักสูตร/คณะ 

เสนอรายงานผลประเมิน 
ต่อคณะกรรมการหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง 
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติที่ดี

ส้ินสุด

เริ่มต้น
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

6.1-1 รายงานการประชุมหลักสูตร

6.1-2 รายการสั่งซื้อหนังสือของหลักสูตร

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 ระดับ 1 ระดับ 1.00 คะแนน ไม่บรรลุ 
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หมวดท่ี 6 ข้อคิดเห็น 
 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคณุภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

 

ความเห็นของประธานหลักสตูรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
เสนอแนะ 

 

การนำไปดำเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 

 
 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ทีส่ำเร็จการศึกษา หลักสูตรยังไมม่ีผู้สำเร็จการศกึษา 

ข้อวพิากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

- 

 
 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

กระบวนการประเมิน - 

ข้อวพิากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน 

- 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ - 
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ประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 

 
 

 
หมวดท่ี 7 การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

การลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

- 
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หมวดท่ี 8 แผนการดำเนนิการเพื่อพฒันาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจำปี ระบุปีการศึกษา 2562 

    แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงหลักสูตร รอบ 5 ปี 
(ครบรอบการปรับปรงุ ปีการศึกษา 2566) 

2566 อ.จันทรรัตน์
จาริกสกุลชัย 

 
 
2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

[ตัวอย่าง] การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

[ระบุวัน/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รับผิดชอบ]
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ 

[สำเร็จ/ไม่สำเรจ็]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตทุี่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจาก ............ 

[ตัวอย่าง] ปรับวิธีการ
สอนวิชาสัมมนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเน้นการจัดสัมมนา
ทางวิชาการ 

[ระบุวัน/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รับผิดชอบ]
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ 

[สำเร็จ/ไม่สำเรจ็]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตทุี่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจาก ............ 

 [ระบุวัน/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผู้รับผิดชอบ]
เช่น ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ 

[สำเร็จ/ไม่สำเรจ็]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตทุี่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เนื่องจาก ............ 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที ่6 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 

 

 

 

 
อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร : 
1. อ.จันทรรัตน ์จาริกสกุลชัย ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
2. อ.นาตยา ดวงปทุม  ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
3. อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์  ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
4. ........................................ ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
5. ........................................ ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
 
ประธานหลักสูตร : อ.จันทรรตัน์ จารกิสกุลชยั 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย :  อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร (รองคณบดีฝ่ายวชิาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ (คณบด)ี 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วธิีการให้คะแนนตามกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสขุภาพและความงาม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

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

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 จากผลการดำเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เม่ือประเมินโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามท่ี สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
หลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ☐ หลักสูตรไดม้าตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.51 
ระดับ 

 
N/A N/A N/A 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ80  N/A N/A N/A 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 2 คะแนน ไม่บรรลุ 2.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การสง่เสรมิและ
พัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 1 คะแนน ไม่บรรลุ 1.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิดกบั
นักศึกษา 

4 ระดับ 0 คะแนน ไม่บรรลุ 0.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 1.00 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบรหิารและ
พัฒนาอาจารย์ 

4 ระดับ 2 คะแนน ไม่บรรลุ 2.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  
รวม 3.89 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสตูรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 
ป.โท 80% 

ป.เอก 100% 

2 X 

100 = 40 % บรรลุ 5 คะแนน 
5  

- ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสตูรท่ีดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 60% 
ป.โท 80% 

ป.เอก 100% 

1 

X 100 = 20 % ไม่บรรลุ 1.67 คะแนน 
5 

- ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

ป.ตรี 20% 
ป.โท 40% 
ป.เอก 60% 

4.2 
X 100 = 84 % บรรลุ 5 คะแนน 

5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกบั
อาจารย์ 

3 ระดับ 1 ระดับ ไม่บรรลุ 1.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 2.63 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 1 ระดับ ไม่บรรลุ 1.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ระดับ 1 ระดับ ไม่บรรลุ 1.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

4 ระดับ 1 ระดับ ไม่บรรลุ 1.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

5 ข้อ X 100 = 71.43% ไม่บรรลุ 0.00 คะแนน 

7 ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 0.75 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

4 ระดับ 1 ระดับ ไม่บรรลุ 1.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 1.00 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแน
นผ่าน

จำนว
นตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต

 

2 - - N/A N/A -

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 3 1.00 - - 1.00 น้อย

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 3 2.63 - - 2.63 ปานกลาง

องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 

4 1.00 0.67 - 0.75 น้อย

องค์ประกอบที ่ 6 สิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 - 1.00 - 1.00 น้อย

รวม 13 1.70 0.75 0.00 1.35 น้อย

ผลการประเมิน น้อย น้อย น้อย 
 

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

 


