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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
        

ในปี  พ .ศ .  2554 ด้ วยดำร ิของท่ านอธิการบดี  ค ือ  รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัต ิ คชสิทธิ์                      
มอบหมายให้ ดร .พิทยา ถกลภักดี ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธาน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเชิญ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการตั้ งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2557 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล    พ.ศ. 2559   ผศ.อารีย ์สงวนชื่อ  เสนอสภามหาวิทยาลัยในการจัดต้ังคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้
ดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยมหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
โครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560  

วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2560   สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ ้นเป็น
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง                     
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2560  

คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
พ.ศ.2561  และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   สงวนชื่อ ดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันท่ี 5 เมษายน 2561 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 - - - 

องค์ประกอบที่ 3  3 3.67 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 3 3.81 ดี 

องค์ประกอบที่ 5  4 4.25 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  1 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 11 3.95 ด ี
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรเน้นพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต  ให้มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพท่ีทันสมัย 

สามารถมองภาพรวมการจัดการระบบบริการสุขภาพของประเทศ  ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  

2. หลักสูตรมุ่งเน้นให้บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการวิจัยเป็นฐานในการสร้างผลิตภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. จัดระบบการเรียนการผสมผสานกันระหว่างการเรียน online และ offline 
2. ลดจำนวนหน่วยกิตของ coursework จาก 42 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต เพื่อเพ่ิมเวลาการทำ

วิทยานิพนธ์ 
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มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสตูร 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 หลักสูตร [25602085103238] 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) เร่ิมใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  

ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ในการประชุม ครัง้ที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560   
  

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาและปรบัปรุง
กระบวนการรับนักศึกษาเพื่อให้
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
ตาม มคอ.2 

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานทางด้าน
สาธารณสุขในพื ้นที ่ 9 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, อยุธยา, อ่างทอง, 
ชัยนาท, สิงห์บุรี, ปราจีนบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สระแก้ว และสระบุรี 
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรใน สสจ. สสอ. และรพ.สต.   

 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทาง รพ.สต. ที่เป็นแหล่งฝึกสหกิจของ
คณะฯ (จำนวน 31 แหล่ง ในพื ้นที ่ปทุมธานี, อยุธยา, ปราจีนบุรี, 
สระแก้ว และสระบุรี) 

 3. เน้นกลุ ่มเป้าหมายที ่เป็นบุคลากรระดับหัวหน้างานในหน่วยงาน โดย
หลักสูตรพิจารณาการรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

2. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนโดยนำแหล่งเรียนรู้นอก
ชั้นเรียนมาประยุกต ์

หลักสูตรเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์พิเศษ
ในด้านต่างๆ เป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษ ในรายวิชาของหลักสูตร 

3. ควรมีการจัดโครงการเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านการจัดการระบบ
สุขภาพ 

หลักสูตรจัดโครงการ/กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบสุขภาพใน
หน่วยงาน เช ่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร/ สสอ./ รพ.สต./ 
โรงพยาบาล ที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น  

 แต่ดำเนินการไม่ได้เนื ่องจากเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ และต้อง
ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขในเวลาราชการ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 

4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนิน
งานวิจยัและเผยแพร่งานวจิัยใน
วารสารระดบัชาติ และนานาชาติ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลทีสู่งขึ้น 

1. จัดทำฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ (TCI 1) และนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
ในด้านสาธารณสุข รวมถึงรายชื่อวารสารไทยที่จัดเป็นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, CINAHL, PubMed 
MEDLINE และ SciFinder  
 ผลการดำเนินงาน: ผลงานมีตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล  SCOPUS 1 บทความ และกำลังดำเน ินการอีก 1 
บทความ 

 2. จัดทำ Flow process ของการขอทุนวิจ ัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร ขอทุนวิจัย – ดำเนินการแล้ว 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจำหลกัสูตร 

  2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสตูร 

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ปัจจุบัน 
หมายเหตุ* กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน ์ 1. รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทรประสงค ์

ผ่านสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 9/2561  
2 สิงหาคม 2561 

2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล  

3. อ. ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ ์ 3. รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช ผ่านสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 

  
 2.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. รศ.ดร.ภูษิตา                      
อินทรประสงค ์

รอง
ศาสตราจารย ์

พบ.ด. (การบริหารการ
พัฒนา) 
M.P.A. (Public 
Administration) 
ค.บ. (พยาบาลศึกษา)  

สถาบนับัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
Roosevelt University, 
Chicago, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2539 
 

2525 
 

2521  
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คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

2.  ผศ.ดร.นพกร  
จงวิศาล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

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

 

 2523 
 
 

2514 
 

2512 

3. รศ.ดร.สมชาย  
ดุรงค์เดช 

รอง
ศาสตราจารย ์

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

Columbia University, 
New Yok, U.S.A. 
Columbia University, 
New Yok, U.S.A 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

2517 
 

2514 
 

2510  

 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 

1. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์  มีผลงานวิจัยท้ังหมด 25 เรื่อง  
2563 
1) Intaraprasong Bhusita. (2020) Factors associated with illicit 

drug injection among Methadone maintenance treatment 
clients : a cross-sectional study in Indonesia. The  
S ou the a s t  A s i an  J ou rn a l  o f  T rop i c a l  Med i c i n e  
a nd  Pu b l i c  He a l t h .  Vol.15 No.1 January 2020. 

  2562 
2) อาทร เนี่ยกุล, ยวุนชุ สตัยสมบรูณ์ม จฑาุธิป ศีลบตรุม ภษูิตา อินทร

ประสงค์. ความสมัพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับประสิทธิ ผลใน
งานป้องกันและควบคุมวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขต 
สุขภาพท่ี 6. การประชุมศิลปากรวิจัย ครั้งท่ี 11 13-14 มิถุนายน 2562. 
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ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

3) จฑุามาส กลุศตยัาภริมย์, , ยวุนชุ สตัยสมบรูณม์ จฑุาธิป ศีลบตุรม ภษูิตา 
อินทรประสงค์. ปัจจัยทีม่ีีผลตอ่คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี: ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ.  การ
ประชุมศลิปากรวิจัย ครั้งท่ี 11 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2561 
4) กฤตยา ใจขาน, ยุวนุช สตัยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบตุร,ภูษติา อินทรประสงค.์ 

(2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสรา้งพลัง
อำนาจในงาน กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(2): 185-201. 

5) ศุจินทรา ชูเจริญ, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช              
สัตยสมบรูณ์ (2561).  ความยดึมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 2561; 27(6) :1117-29. 

6) สุภาวณิี แสงเรือน, ภูษิตา อินทรประสงค์,ยุวนุช สัตยสมบูรณ์,จุฑาธิป ศีล
บุตร (2561). ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 27(3): 
531-9. 

7) มิ่งกมล ภิบาลวงษ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จฑุาธิป ศีลบุตร, ยุวนุช สัตยสม
บูรณ์. (2561). ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.วารสารกองการพยาบาล, 45(1):25-44. 

8) ปาณิสา โรศรีดโรมนต์, ภูษติา อทิรประสงค์, จุฑาธิป ศลีบุตร, ยุวนุช สัย
สมบูรณ์. (2561). ทักษะการบรหิาร สไตลภ์าวะผู้นำ และ บรรยากาศ
องค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. 41(1): 43-55. 

  2560 
9) กษิรา โพรามาต, ภูษิตา อินทประสงค์,  ยุวนุช สัตยสมบรูณ์, จุฑาธิป ศีล

บุตร. (2560).  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ในเขตบริการที่ 5 วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 47(3 ; 301-14. 

  2559 
10) ศศิประภา วุฒิจรูญพันธ์, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2559).  

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและคณุภาพการบรหิาร 
งานผู้ป่วยใน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐแห่งหน่ึง. วารสารวชิรสารการพยาบาล, 18(2); 25-32. 

http://phad.ph.mahidol.ac.th/cv/Youwanuch.pdf
http://phad.ph.mahidol.ac.th/cv/Youwanuch.pdf
http://phad.ph.mahidol.ac.th/cv/Youwanuch.pdf
http://phad.ph.mahidol.ac.th/cv/Youwanuch.pdf
http://phad.ph.mahidol.ac.th/cv/Youwanuch.pdf
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11) อรทัย ห้าวหาญ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2559). ผลการ
พัฒนาแบบบันทึกการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน. วารสารกองการพยาบาล, 43(2); 25-43. 

12) ณัฐธิสา บุญเจรญิ, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2559).  
ความเครยีดในงาน และความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ดำเนินงานวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 11(1); 1-12. 

  2558 
13) อารยา ขำสกุล, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558).  ปัจจัย

ที่มีความสมัพันธ์กับความสุขของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัในกำกับของรัฐแห่งหน่ึง. วชิรสารการพยาบาล, 17(2); 67-
82. 

14) จตุพร อุ่นประเสริฐสุข, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558).  
บุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกำกบัของรัฐแห่งหน่ึงในประเทศไทย. วชิรสาร
การพยาบาล, 17(2); 1-14. 

15) กนกวรรณ สีมา, ภูษิตา อนิทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558).  
ความตั้งใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล สังกัดสำนัก
การแพทย์กรุงเทพมหานคร. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 142-58. 

16) ปุญญิศา อินดร, ภูษิตา อนิทประสงค์, จุฑาธิป ศลีบุตร, สุชาย ศรีทิพย    
วรรณ. (2558). การใช้เทคนิคการสุม่ตัวอย่างงานวิเคราะห์การใช้เวลา
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอกเลือดผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราช 
ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 127-41. 

17) นลินรัตน์ ทองนิรันดร์, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558).  
ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 
ภาคกลาง ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 69-83. 

18) เกศริน ก้องสนั่น, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศลีบุตร. (2558).  
สมรรถนะการบริหารงานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายที่ 6 กระทรวงสาธารณสขุ. วชิร
สารการพยาบาล, 17(1); 112-120. 

19) สมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558). 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวง
สาธารณสุข. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 100-111. 

20) จุฑาทิพย์ สุนจริัตน์, ภษูิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558).  
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานของหัวหน้า
หอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในองค์กรดูแล
สุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง. วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 56-70.. 

21) ดวงฤทัย สัมฤทธ์ิ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบตุร. (2558).  
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของ
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหน่ึง.วชิรสาร
การพยาบาล, 17(1); 44-55.. 

22) สารภี ปุณณชัยยะ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2558).  
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผูร้ับบริการคลินิกปกติ
ในเวลาแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ในโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน. 
วชิรสารการพยาบาล, 17(1); 33-43. 

23) ชำนาญ ม่วงแดง, ภูษิตา อินทประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). 
ค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข. 
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 38(1); 105-117 

24) บังอร สุภาเกตุ, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบตุร. (2558). ภาวะผู้นำ
เชิงบารมีของหัวหน้าหน่วยงานตามการรับรู้ของบุคลากรที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 38(1); 
105-117. 

25) นาถติญา จันทร์สน, ภษูิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร, เสาวลักษณ์ จิร
ธรรมคณุ. (2558).  ลักษณะภาวะผู้นำตามตารางตาข่ายการนิเทศ และ
บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงท่ีมผีลต่อความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้
ของพยาบาลใหม่โรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ. วารสารกองการพยาบาล, 
42(1); 76-90. 

2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล มีผลงานวิจยัทั้งหมด 5 เรื่อง 
2560 
1) นพกร จงวิศาล และ อภิชัย คุณีพงษ์ (2562) การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุระยะยาวแบบมสีว่นร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลคลอง
ไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. ในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนา
ท้องถิ่น" วันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2562. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุทธยา. 392-398. 

2) ธีร์พิพัฒน์  สานิพามะณี, ประมขุ โอศิริ, สมพร กันทรดุษฏึ เตรียมชัยศรี,    
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, นพกร จงวศิาล. (2560). การสัมผสัสารไดทูเอทิลเฮซิ  
ลพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอไลต์ในปัสสาวะ   
ของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสตกิโพลีไวนลิคลอไรด์. วารสารความ 
ปลอดภัยและสุขภาพ, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 36. พฤษภาคม – สิงหาคม: 20-33. 
 
3) ฤทธิ์ติกร สมปาน, ประมุข โอศิริ, สมพร กันทรดุษฏึ เตรียมชัยศรี, อรวรรณ 
แก้วบุญช,ู วรกมล บุณยโยธิน, นพกร จงวิศาล (2560). อาการระบบทางเดิน
หายใจและสมรรถภาพ ปอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร. วารสารนเรศวร
พะเยา, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3. กันยายน –ธันวาคม: 84-86. 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 

4) สำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล, ประมุข โอศิริ, ดสุิต สจุิรารัตน์, นพกร จงวิศาล. 
(2559). ประสิทธิภาพการกรองฝุน่ไม้ด้วยชั้นกรองชนิดตัวกลางฝุ่นไม้. วารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม, ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 4. ตุลาคม – 
ธันวาคม 2559: 93-105. 
 
5) ลัดดาวัณณ์ คอกแก้ว, ประมุข โอศิริ, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, สมพร กันทรดุษฏ ึ
เตรียมชัยศรี, ดุสติ สุจิรารัตน์, นพกร จงวิศาล. (2559). ความชุกและปัจจยัที่มี
ความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดในกลุ่ม
พนักงานเก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร. วารสารอนามัยสิ่งแวดลอ้ม, ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 3. เมษายน-มิถุนายน: 18-29. 

3. รศ.ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช มีผลงานวิจยัทั้งหมด 5 เรื่อง 
1) Somchai Durongdej, (2019). Age appropriate strategies to promote 
wellness throughout the life cycle. Proceedings of the conference 
on Critical care nutrition, Sri Lanka Medical Nutrition Association, 
November 28-29, p23, 
 
2) สมชาย ดรุงค์เดช,อภิชัย คณุีพงษ ์(2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวแบบมสี่วน รว่มของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรเดี่ยว 
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. ช่ือผู้จัดทำ สมชาย ดุรงค์เดช,อภชัิย คุณีพงษ.์ 
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม:่ ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 657-665. 
 
3) สมชาย ดรุงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข.์(2561). ความเชื่อด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนที่มีการระบาดซำ้ซากกับชุมชนที่มีการ
ระบาดน้อย เขตพื้นท่ีตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอนิ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 13(3); 34-44. 
 
4) Somchai Durongdej. (2017). Obesity: Epidemic and challenges. 
The Inauguration Ceremony of 2nd Clinical Nutrition Annual 
Academic. In Sri Lanka Medical Nutrition Association. Ministry of 
Health, COLOMBO, SRI LANKA. Preceding of the conference on 
Beating Obesity in Sri Lanka, Vol. 2. 1 December: 3-4. 
 
5) Somchai Durongdej. (2015). Advocacy strategies for promoting 
breastfeeding in the workplace. In South Asia Infant feeding research 
network (SAIFRN) & UNICEF in Collaboration with The University of 
Colombo, the University of Sydney and Ministry of Health COLOMBO, 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 

SRI LANKA. Preceding of the conference on Maternal and child 
Nutrition: Effective Delivery through evidence delivery and 
innovation, Vol. 1. 23-24 November: 10-11. 

 3. อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

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

1. ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน ์ 1. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์ ผ่านสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 9/2561  
2 สิงหาคม 2561 

2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล  

3. อ. ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ ์ 3. รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช ผ่านสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 

4. รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 4. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ผ่านสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 

5. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์ 5. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี ผ่านสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 

6. อ.ดร.สินี ศิริคูณ   

7. อ.ทพ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว    

8. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   

  
 3.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สถาบันการศึกษา 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1.  ภูษิตา  
อินทรประสงค ์

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

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์
Roosevelt 
University, 
Chicago, U.S.A. 

2539 
 

2525 
 

2521 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สถาบันการศึกษา 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ค.บ. (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2.  นพกร จงวิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  
(Industrial Hygiene 
and Toxicology) 
M.P.H.(Public health)  
 
 
วท.บ.(อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) เกยีรติ
นิยมเหรยีญทอง 

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

2523 
 
 

2514 
 
 

2512 

3.  สมชาย  
ดุรงค์เดช 

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

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

2517 
 
 

2514 
2510 

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

มหาวิทยาลยั  
คริสเตียน 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธริาช 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย
ธรรมาธริาช 

2554 
 
 

2547 
 

2555 
 

2551 
 

2548 

 
2537 

5.  รัฐพล ศิลปรัศม ี อาจารย ์ ปร.ด.  
(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

2559 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สถาบันการศึกษา 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2551 
 

2544 

3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ 

1. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์ 2563 
1) Afriandi Irvan, Kongsin Sukhontha, Jiamton Sukhum , 

Intaraprasong Bhusita, and Riono Pandu. (2020) Factors 
associated with illicit drug injection among Methadone 
maintenance treatment patients in Indonesia. Th e  
S ou the a s t  A s i an  J ou rn a l  o f  T rop i c a l  Med i c i n e  
a nd  Pu b l i c  He a l t h .  Vol.15 No.1 January 2020. 

  2561 
2) กฤตยา ใจขาน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จฑุาธิป ศีลบตุร,ภูษิตา อินทร

ประสงค์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การ
เสรมิสร้างพลังอำนาจในงาน กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(2): 
185-201. 

  2560 
3) กษิรา โพรามาต, ภูษิตา อินทประสงค์,  ยุวนุช สัตยสมบรูณ์, จุฑาธปิ ศีล

บุตร. (2560).  ปัจจัยทมีีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวงัและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตำบล ในเขตบริการที่ 5 วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 47(3 ; 301-14. 

  2559 
4) อรทัย ห้าวหาญ, ภษูิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบตุร. (2559). ผลการ

พัฒนาแบบบันทึกการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวชศาสตร ์
เขตร้อน. วารสารกองการพยาบาล, 43(2); 25-43. 

  2558 
5) ปุญญิศา อินดร, ภูษิตา อินทประสงค์, จุฑาธิป ศีลบตุร, สุชาย ศรทีิพย    

วรรณ. (2558). การใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างงานวิเคราะห์การใช้เวลา
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอกเลือดผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศริิราช 
ประเทศไทย. วารสารกองการพยาบาล, 42(3); 127-41. 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ 

2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 2560 
1) ธีร์พิพัฒน์  สานิพามะณี, ประมุข โอศิริ, สมพร กันทรดุษฏึ เตรียมชัยศรี, 

เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์, นพกร จงวิศาล. (2560). การสัมผัสสารไดทเูอทิล
เฮซลิพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอไลต์ใน
ปัสสาวะของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสติกโพลไีวนิลคลอไรด์. วารสาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 36. พฤษภาคม – สิงหาคม: 
20-33. 

2) ฤทธิ์ติกร สมปาน, ประมุข โอศิริ, สมพร กันทรดุษฏึ เตรียมชัยศรี, 
อรวรรณ แก้วบุญชู, วรกมล บุณยโยธิน, นพกร จงวิศาล (2560). อาการ
ระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร. 
วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 10 ฉบับท่ี 3. กันยายน –ธันวาคม: 84-86. 

3. รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 2561 
1) สมชาย ดรุงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข์.(2561). ความ

เชื่อด้านสุขภาพเกีย่วกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนที่มีการระบาดซำ้ซาก
กับชุมชนที่มีการระบาดน้อย เขตพื้นที่ตำบลพระอินทราชา อำเภอ           
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 13(3); 34-44. 

4. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์ 2561 
1) ขนิษฐา จรัสวิศิษฎก์ลุ,  ทัศพร ชูศกัดิ์. (2561). ผลการนวดสมัผสัทารกโดย

มารดาทีม่ีต่อการเจรญิเติบโตของทารกและ ความผูกพันระหว่างมารดา
และทารก ของทารกท่ีมีภาวะป่วย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จงัหวัด
นครสวรรค์. วารสารวิจยัและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2561): 76-86. 

2) ทัศพร  ชูศักดิ์,   เนตรนภา  สาสงัข์, และ สายสมร  เฉลยกิตติ. (2561). 
ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพือ่ป้องกันการถูกตัดขาของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ชนิดที ่2 ตำบลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. 
เวชสารแพทยทหารบก  ปที ่71  ฉบับท่ี 2  เมษายน-มิถุนายน 2561. 105-
12. 

2560 
3) ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และเนตรนภา สาสังข์. (2560). ปัจจัย

ทำนายความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดของผูผ้่านค่ายบำบัดยาเสพติด 
จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีท่ี 30 ฉบับท่ี 1. 
มกราคม-มิถุนายน: 88-100. 

5. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี 2562 
1) อารีย์ สงวนช่ือ, ปัณณทตั ตันธนปญัญากร และรัฐพล ศิลปรัศม.ี 

(2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ่์กบัภาวะเครียดของผูสู้งอายุ  ในตำบล
ชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารความปลอดภัยและ
สุขภาพ. ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1. มกราคม-เมษายน: 1-11. 
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4. อาจารย์ผู้สอน 
  4.1 อาจารย์ประจำ 

1) รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์
2) ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 
3) รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 
4) ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
5) อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

5.2 อาจารย์พิเศษ 
1) ศ.ดร. สมจิตต์ สุพรรณทัสน ์  
2) รศ.ดร. สุคนธา คงศีล 
3) รศ.ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช 
4) รศ.ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ ์
5) รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
6) รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชยั 
7) ผศ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร  
8) อ.ดร.ทพ.สุทธิ เจริญพิทักษ์ 
9) ดร.นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 18 

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
  

[✓] อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร(ชุด
ปัจจุบัน) เป็นไปตามเกณฑ์                          
(ไม่น้อยกว่า 5 คน) 

[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ เนื่องจาก ระบุสาเหตุ................ 

✓    1.1-1 มคอ.2 
1.1-2 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประจำ
หลักสตูร 

1.2-3 สมอ.08  

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
  

[✓ ] อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
และมผีลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร...........คน 
มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร...........คน 
ไม่มผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 ✓   ตามตารางข้อ 3.2 หน้าท่ี 13 
และ 3.3 หน้าที ่15 
  

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 
  

[ ✓] อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และมี
ผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงาน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
[   ] อาจารย์ประจำหลักสูตร...........คน มี
คุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
[   ] อาจารย์ประจำหลักสูตร...........คน ไม่มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 ✓   ตามตารางข้อ 3.2 หน้าท่ี 13 
และ 3.3 หน้าที ่15 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
  

อาจารย์ประจำ 
[✓] อาจารย์ประจำมีคณุวุฒิเป็นไปตาม
เกณฑ ์
[   ] อาจารย์ประจำมีคณุวุฒิไมเ่ปน็ไปตาม
เกณฑ ์
อาจารย์พิเศษ 
[✓] อาจารย์พเิศษมีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ ์
[   ] อาจารย์พิเศษมีคณุวุฒิไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ ์
*มีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชา
นั้น 

 ✓ 

 

 

✓ 

   ตามตารางข้อ 3.2 หน้าท่ี 13 
 
 
 
 
4.1-1 ประวัติอาจารย์พิเศษ 
4.1-2 มคอ.3 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์
ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็น
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย
ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

✓  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)ต้องเป็น
อาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

✓  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

สอบโครงร่างวิทยนิพนธ์แล้วทุกคน และกำลัง
ดำเนินการทำวิทยานิพนธ ์

✓  คำสั่งคณะกรรมการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ 

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษา 
 

[   ] การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด  
ดังนี้  ระบุ..............................  
[   ] การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด 
เนื่องจาก  ระบุ.............................. 

 ✓ ยังไม่มผีลงานวิทยานิพนธ ์
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
การคน้คว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

[✓] ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ ์

ชื่อ-สกุล อาจารย ์

จำนวนนกัศึกษา 
ในความดูแล (คน) 

ป.โท ป.เอก 
Thesis IS Thesis 

1. รศ.ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค์ 

3 - - 

2. ผศ.ดร.นพกร              
จงวิศาล 

2 - - 

3. รศ.ดร.สมชาย 
ดุรงค์เดช 

2 - - 

4. ผศ.ดร.ทัศพร              
ชูศักดิ์ 

1 - - 

5. อ.ดร.รัฐพล               
ศิลปรัศมี 

1 - - 

 [   ] ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก ระบุ......... 

✓  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
 

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 
  

[   ] เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.25...... 
(ปรับปรุงไมเ่กิน 5 ปี) 

[✓] ไมม่ีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจาก เป็น
หลักสตูรใหม่ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปี
การศึกษา 2561 

 ✓   10.1 มคอ.2 

   การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน  
 

  ผ่าน 
 

บรรล ุ

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

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น 

ผลการดำเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีกระบวนการดำเนินงาน

ระบบ            การรับและแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

• เชิงปริมาณ: มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 คน และ 
• เชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของ สกอ. 
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(สดงขั้นตอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
หลักสูตรจัดทำระบบและกลไกการรับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยบุคลากรของหลักสูตรรับผิดชอบ

ขับเคลื่อนภารกิจ   และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหลักสูตร ผู้บริหารเป็นผู้กำกับและดูแลระบบ
การรับอาจารย์ตามโครงสร้างการบริหารของหลักสูตร กระบวนการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานประกอบ ได้แก่  

1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปีปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มจำนวนนักศึกษาในอนาคต โดยดูจาก
ความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน และ 

2) การพิจารณากำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
ต้องการของหลักสูตร ดังรายละเอียดระบบการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น 

·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรประเมินกระบวนการการตรวจคุณสมบัติอาจารย์ในคณะแล้ว พบว่าสามารถดำเนินการได้

ตามเป้าหมายที่กำหนด  
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่มีการดำเนินการปรับปรุง 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

หลักสูตรยังไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ิม 
 

การแต่งต้ังอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
 คณะฯ มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตรและคณะฯ ร่วมกัน
พิจารณา คุณวุฒิ ความรู้ ผลงานการวิจัย ประสบการณ์ของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. ตั้งแต่ในการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตรจึงมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ภายในหลักสูตรหรือรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ที่เข้าเกณฑ์ สกอ. 
2. หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการ

วิชาการคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ ตามลำดับ 
3. หลักสูตรจัดทำ สมอ.08 เรื่อง....................................  เมื่อวันที่ ......... เดือน......................... พ.ศ..... 
4. หลักสูตรเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และเสนอต่อ สกอ. เพ่ือรับทราบ สมอ. 08 ตามลำดับ 
5. หลักสูตรดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. หลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
7. ประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน  

 ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ดังภาพ 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการ  ความรู้ ความสามารถ ผลงานทาง

วิชาการ และประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.  
เมื่อหลักสูตรทบทวนระบบกลไกในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรตามที่หลักสูตรต้องการเพิ่มเติมจากเกณฑ์ สกอ.ที่ชัดเจน 
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- การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ปีการศึกษา 2561  คณะฯ และหลักสูตรทบทวนระบบกลไกร่วมกันปรับปรุงให้มีแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา  2560 แต่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. คือ  

1. หลักสูตรจะพิจารณาผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในลำดับตน้ คุณวุฒิปริญญา
โท ลำดับรองลงมา 

2. หลักสูตรจะพิจารณาผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 
-  ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

หลักสูตรยังคงใช้ระบบเดิม เนื่องจากหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องทั้งเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ตามแนวทางปฏิบัติการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรตามที่หลักสูตรกำหนด คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค์ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่สัมพันธ์กับหลักสูตร  ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร และการ
วางแผน แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีกระบวนการการ
ดำเนินงานระบบการบริหารอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

• เชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรมี 
       ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
 

·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ โดย 
1. วิเคราะห์ภาระงานและกำหนดบทบาทหน้าที่และภาระงานให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนที่ตรงกับทักษะความชำนาญ 
4. จัดภาระงานของอาจารย์ให้ครบตาม ระเบียบมหาวิทยาลัย - จัดภาระงาน 4 ด้าน ตาม

ข้อกำหนดภาระงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ งานสอน และงานด้าน พัฒนา
นักศึกษา 2) ด้านงานวิจัย 3) ด้านบริการชุมชน 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ประชุมพิจารณาผู้รับผิดชอบที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ตรงกับทักษะความชำนาญ 
6. วางแผนงาน/โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา 
7. วางแผนควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผน 
8. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามตามกระบวนการการบริหารอาจารย์   
9. นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์

หลักสูตรประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน  
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
1. หลักสูตรดำเนินการกำหนดบทบาทหน้าที่และภาระงานให้กับอาจารย์ประจำดังนี้ 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ ประชุมหลักสูตร กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน  การบริหารและดูแลให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  งานอื่นๆ 
ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพกร จงวิศาล กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ  ดูแลให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  งานอื่นๆ ของหลักสูตร และ
มอบหมายตามภาระงาน 

3) รองศาสตราจารย์ดร.สมชาย ดุรงค์เดช  เลขาหลักสูตร กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม  ดูแลให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  งาน
อื่นๆ ของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน 

2. หลักส ูตรพิจารณาสัดส่วนรายวิชาในแต่ละเทอม  และจัดการเร ียนการสอนรายวิชาตาม
ความสามารถ และความรู้ของอาจารย์แต่ละคน 

3. กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตาม การปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรตามกรอบ
ภาระงาน 
·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย 5.00 พบว่า ในปี
การศึกษา 2562 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของระบบที่ตั้งไว้ว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
ของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ยังไม่มีการดำเนินการ 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 ไม่มี 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีกระบวนการการ
ดำเนินงานระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนาตนเองอย่างน้อย 30 ชั่วโมง/คน/ปี  
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 

หลักสูตรดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคน หลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแบบฟอร์มและสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด้านการศึกษาต่อ  
หลักสูตรและคณะดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาต่อ เสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บุคลากรพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยหลักสูตรเปิด

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

หลักสูตรส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
(วุฒิ / ต าแหน่งทางวิชาการ / ผลงานทางวิชาการ)

หลักสูตรสรุปความต้องการและเสนอต่อ               
คณะกรรมการบริหารคณะ

หลักสูตรประชุมร่วมกับคณะเพ่ือทบทวนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ
- ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ/ศึกษาดูงาน

- การขอต าแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการ

- การศึกษาต่อ

หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าปีงบประมาณและเสนอต่อ
คณะ

คณะประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนที่เสนอ

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและติดตามการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประเมินผลกระบวนการ      
การด าเนินงาน

ปรับปรุงกระบวนการ          
การด าเนินงาน

ส้ินสุด

เริ่มต้น
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โอกาสให้อาจารย์สามารถไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ตามความต้องการจำเป็น  โดยได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์  ปีละ 10,000 บาท  อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องทำ
บันทึกข้อความขออนุมัติไปอบรมในกรณีอบรมภายนอก  

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนเข้าอบรมภายในโครงการต่าง ๆ ภายใน
คณะ และมหาวิทยาลัย  อีกทั้งหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการ/
อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีการสำเนาเอกสารเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์  
กิจกรรม โครงการการอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบ ทั้ง
ในระบบ IT และ Social Network โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผ่านทางระบบ E-mail และระบบ Line กลุ่ม 
เพ่ือให้อาจารย์ที่สนใจกิจกรรมสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเองได้  

ภายหลังจากท่ีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายใน
และภายนอก อาจารย์จะกลับมานำเสนอสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา  และนำเข้าสู่ KM Corner 
บน Website ของคณะฯ 

2. ด้านผลงานวิจัย  
หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย   อาจารย์สามารถขอทุนผ่านกองทุนวิจัยโดย

คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา และกรณีอาจารย์ต้องการไปเผยแพร่งานวิจัยก็
สามารถดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ในหลักสูตรได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยในการดำเนินงานวิจัย  

3. ด้านตำแหน่งทางวิชาการ  
หลักสูตรดำเนินการควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองและต่อยอดการเรียนรู้ในการ

สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ  
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
กรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการประเมินการสอนของอาจารย์รายบุคคลผ่านระบบการประเมิน

การสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ ผลการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์โดยรวม  อยู่ในระดับด ี

5. ด้านบรรยากาศทางวิชาการ  
หลักสูตรจัดสถานที่ห้องพักอาจารย์สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยจัดโต๊ะไว้ให้ประชุมร่วมกัน

ภายในหลักสูตร   

ลำดับ ชื่อ-สกุล การส่งเสริมและพัฒนา 

1 รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 1. อบรม IThesis  

2 ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 2. อบรม egrad 

3 รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 3. อบรมโครงการส านักงานสีเขียว 

  4. อบรมเทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) 

  5. เพ่ือนชวนเพื่อนสอน Deep Learning 

  6. อบรมเรื่องเครื่องมือวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools) 

  7. อบรมเทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning) 
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·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  คุณภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยร่วมกัน 1 เรื่อง “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันการหกล้มของไทยผู้สูงอายุไทยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี” 

 
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 กำลังปรับปรุงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 มีผลงานตีพิมพน์านาชาติเพิ่มข้ึน 1 เร่ือง และกำลังดำเนินการส่งผลงานตีพิมพ์ระดบันานาชาติอีก 1 เร่ือง 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.1-1 เอกสารคำสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ 

4.1-2 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

4-.1-3 ผลงานวิจัยร่วมกัน 1 เรื่อง และผลงานตีพิมพ์นานาชาติ 1 เรื่อง 
  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

 ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จำนวน 3 คน มีคุณวุฒปิริญญาเอก จำนวน 3 คน ได้แก่   

ลำดับ ชื่อ-สกุล 

1 รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 

2 ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 

3 รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   

  
โดยแสดงวิธีการคำนวณดังนี้ 
วิธีการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวฒุิปริญญาเอก 

  จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
3 

x 100 = ร้อยละ 100.00 

  จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
3 

        

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก  100.00 

x 5 = 5 คะแนน 

  ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกำหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 

80.00 
  
  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.1-1 คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก ใน มคอ..2 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 

ป.ตรี 20 % 
ป.โท 80 % 
ป.เอก 100 % 

ร้อยละ 
100.00 

5 คะแนน บรรลุ 

  
  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน ได้แก่   

ลำดับ ชื่อ-สกุล 

1 รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 

2 ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 

3 รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   

  
วิธีการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ 
  

  จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

3 

x 100 = ร้อยละ 100.00 

  จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 
3 

        

 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
100.00 

x 5 = 5 คะแนน 

  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

60 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.2-1 ตำแหน่งทางวิชาการ ใน มคอ.2 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

ป.ตรี 45 % 
ป.โท 60 % 
ป.เอก 75 % 

ร้อยละ 
100.00 

5 คะแนน บรรลุ 

      

 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปี
การศึกษานั้น โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จำนวน 3 คน 
- มีผลงานวชิาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 4 เร่ือง 
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 
วิธีการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

  ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
0.8 

x 100 = ร้อยละ 26.67 

  จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด  3         

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  26.66 

x 5 = 3.33 คะแนน 

  ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 - 40.00 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพืน้ฐาน ค่าน้ำหนกั ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

คุณภาพผลงานวิชาทางวชิาการ 

1 - บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 รศ.ดร. ภูษิตา                   
อินทรประสงค์   

1)  ความสัมพนัธร์ะหว่างแรงสนับสนุน
ทางสังคมกับประสทิธิผลในงาน
ป้องกันและควบคุมวัณโรคของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลเขต 
สุขภาพที่ 6. การประชุมศิลปากรวิจยั 
ครั้งที่ 11 13-14 มถิุนายน 2562. ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 
รอบพระชนม พรรษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จงัหวัดนครปฐม 

2) ปัจจัยที่มีีผลตอ่คุณภาพการบริการ
แพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลอืก 
โรงพยาบาลราชบุรี: ตามการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ. การประชมุศิลปา กรวิจยั 
ครั้งที่ 11 13-14 มถิุนายน 2562. ณ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 
รอบพระชนม พรรษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จงัหวัดนครปฐม 

2 - บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจดัทำเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนันับแต่วันทีอ่อกประกาศ 

0.40 รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 3) Age appropriate strategies to 
promote wellness throughout 
the life cycle. Proceedings of 
the conference on Critical 
care nutrition, Sri Lanka 
Medical Nutrition 
Association, November 28-
29, 2019, p. 23. 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 0.40    

3 - บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 2 

0.60     

4 - บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนั
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนั
นับแต่วนัทีอ่อกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่
1 

0.80    
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ที ่ ข้อมูลพืน้ฐาน ค่าน้ำหนกั ชื่อ-สกุลอาจารย ์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

5 - บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

1.00   

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   - 

- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   - 

- ผลงานวจิัยที่หนว่ยงานหรอืองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้
ดำเนนิการ 

1.00     

- ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

1.00     

- ตำราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00     

- ตำราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ไดน้ำมา
ขอรับการประเมนิตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00     

 = 0.2*2+0.4*1 = 0.8 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 เอกสารผลงานตีพิมพ์เผยแพร ่

  
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

ป.ตรี 15 % 
ป.โท 30 % 
ป.เอก 45 % 

ร้อยละ 26.67 3.33 คะแนน ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการดำเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดังนี้ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตร[ชื่อหลักสูตร] สาขาวิชา[ชื่อสาขาวชิา] มีอาจารยป์ระจำหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความ

เพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปกีารศึกษา 2560-2562 
อัตราการคงอยู่ ร้อยละ [ค่าร้อยละ] ดังนี ้

ลำดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน ์ รศ.ดร. ภูษิตา อินทรประสงค์   รศ.ดร. ภูษิตา อินทรประสงค์   

2 ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 

3 อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ ์ รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 

ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่
ละปี ตัง้แต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัให้เปิดดำเนินการ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกวา่ 
ร้อยละ 80 ทุกคร้ัง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผูส้อน การติดตามการจัดทำมคอ. มีการ
ประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเดน็ การดำเนินงานตาม
หน้าที่ การจัดทำมคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตล่ะ
ปีการศึกษาดังนี้ ดังนี ้
  

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2559 - [เพิ่มข้ึน / ลดลง] 

2560 - [เพิ่มข้ึน / ลดลง] 
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ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2561 4.32  

2562 5.00 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ**  ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำ
หน้าที่ประจำหลักสูตร เปน็การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ดำเนนิการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 36 

 

  

 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3-1 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
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 การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 

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

   ปีการศึกษาที่รับเข้า    จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 

2561 9     

2562  6    

2563      

2564      

2565      

รวม 9 6    

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่นิยมให้ข้าราชการ/พนักงานของรัฐลาศึกษาในเวลาราชการ หลักสูตรส่วน

ใหญ่เป็นนักศึกษาที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข จึงนิยมเรียนแบบเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ 
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 

2561  - -  

2562  - -  

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาทำวทิยานิพนธ์ต้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทีส่งักัด พร้อมทั้ง
เกิดภาวะการระบาดโรค COVID19 ทำให้การประชุมจริยธรรมฯ ล่าชา้ การรวบรวมข้อมูลจึงลา่ช้ากวา่แผนที่กำหนด 
หลักสูตรดำเนินการปรึกษาบณัฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยบัณฑิตแจ้งวา่ยังอยู่ในระยะของการเรียนซึ่งนักศึกษา
อาจจะเสร็จตามแผนที่กำหนด 
 หลักสูตรจึงให้นักศึกษาปรับแผนการทำวทิยานิพนธ์ใหม่อีกครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

หมายเหตุ**  ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู
เจตนารมณ์ของหลักสูตร ว่าตอ้งการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหา
ของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

 - การรับนักศึกษา 

·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1) จำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 15 คน    
2) คุณสมบัติของผู้สมัครเปน็ไปตามที่หลักสูตรกำหนด ร้อยละ 100 จากจำนวนการรับที่หลักสตูรกำหนด   
3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ ประชุมอาจารยป์ระจำหลักสูตร เร่ืองกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์

การรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต เพือ่วางแผนการรับนักศึกษา โดยกำหนดรับ
นักศึกษา จำนวน 15 คน และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ เชน่ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทนัต
แพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลยัที่สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

 

·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เสนอแผนการรับนักศึกษาไปยังคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ฯ และหลักสูตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่มหาวิทยาลัย ฯ จัดทำ
เอกสารประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  
·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
 หลักสูตรดำเนินการรับสมัครที่กำหนดไว้ ในปีการศึกษา 2562 ตามระบบของบัณฑิตศึกษา 
 ·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดำเนินการดังนี ้
1. หลักสูตรมีผู้มาสมัครซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 จำนวนตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดคือ 20 คน 

พบว่า มีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 11 คน และเมื่อหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ มี
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน จำนวน 6 คน  

2. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรึกษาร่วมกันในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้มากขึ้น  
1)  ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปัจจุบันช่วยประชาสัมพันธ์ 
2)  ลงประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัด

หระนครศรีอยุธยาตามวางแผน 
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ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เร่ิมต้น

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
ก าหนดแผนการรับนักศึกษา 

1.1 จ านวนนักศึกษา

1.2 คุณสมบัตินักศึกษา

1.3 เกณฑ์การรับนักศึกษา
2. หลักสูตรส่งรายละเอียดจ านวน และ
คุณสมบัติของผู้สมัครท่ีสาขาวิชาต้องการ

รับให้กับคณะกรรมการบริหารคณะ 

3. คณะท าบันทึกจ านวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่
สาขาวิชาต้องการรับ ส่งบัณฑิตวิทยาลัย

5. หลักสูตรพิจารณาแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการจัดท า

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
4. หลักสูตรประชุมร่วมกันเพิจารณาท า
เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการสัมภาษณ์ 
จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ซ่ึงมีหน้าท่ีสัมภาษณ์นักศึกษาและ

ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและตรงตาม

ความต้องการของหลักสูตร

6.  เม่ือมีผู้มาสมัคร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของ

ผู้สมัคร 

6. หลักสูตรพิจารณาวางแผนประชาสัมพันธ์ 
ณ ส่วนราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทุกระดับ ใน จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี  จังหวัด

นครนายก และ  จังหวัดปราจีนบุรี

Bochures

Leflets

Postcards 

ส่งรายชื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือ
 ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ 

Website คณะ/
มหาวิทยาลัย

ส้ินสุด
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·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการ โดยการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยส่ง Brochure ไป

ยังหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม. 
สำนักอนามัย ศูนย์เขตต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข   รวมทั ้ง ผ่านทางโซเชียลมีเดีย อาทิ 
Facebook, line, website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย และลง
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดหระนครศรี
อยุธยาตามวางแผน 

 
  
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
   มีผู้สนใจสมัคร 11 คน และรับเข้าศึกษา 6 คน ซึ่งคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด) 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

นักศึกษาทุกคนพร้อมเรียนวิชาตามหลักสูตรกำหนด 

 ·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
หลักสูตร ฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการเตรียมความพร้อม และจัดทำคู่มือนักศึกษาของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับของบัณฑิตศึกษา รวมทั้งกำกับ ดูแล ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย 

·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  หลักสูตร
ประชุมสรุปผลโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  และหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมรายวิชาบังคับให้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

 ·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จัดประชุมเพ่ือทบทวนผลการดำเนินงาน และวางแผนเพ่ือปรับปรุงการทำงานในครั้งต่อไป ผลการ
ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ พบว่า นักศึกษาเข้าใจระบบการเรียนการสอน และเตรียมพร้อมในการ
เรียน  
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·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
สำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป ได้แก่ การปรับปรุงกิจกรรมปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากข้ึน 

 และปรับปรุงการจัดทำคู่มือนักศึกษา แนะนำโครงการหรือชมรมท่ีทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมและ 
 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

นักศึกษาพร้อมเรียน 
  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.1-1 รายงานการประชุมหลักสูตร 

3.1-2 คำสั่งอาจารย์สอบสัมภาษณ์ 

3.1-3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

3.1-4 คู่มือนักศึกษา 

3.1-5 Brochure, Poster, Website มหาวิทยาลัย และคณะ 

 การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  
- การควบคุมการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักศึกษาขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

  
ขั้นตอนการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
  ขณะนี้นักศึกษาทุกคนอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 นักศึกษาทุกคนทำได้ตามแผนที่กำหนดในช่วงแรก โดยสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เสร็จหมดทุกคน
ระหว่าง วันที่ 3-27 กันยายน 2562 
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
              - 

จบเป็นมหาบัณฑิต VRU

ขั้นตอนการขออนุมัติจบ

ท าเล่มฉบับสมบูรณ์
แก้ไขเล่มฉบับสมบูรณ์ (มรว.บ.8/3) ขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ์รอบที่1 (สีชมพู) รอบที่2(สีเขียว) และ

ขอรับใบรับรองการตรวจรูปแบบ (มรว.บ.9)

เสนอสอบปากเปล่า (มรว.บ.8) ส่งเล่มก่อนสอบ 14 วัน และต้องตรวจสอบสภาพการเป็น นศ ก่อน
สอบปากเปล่า มรว.บ.8/1, มรว.บ.8/2

ด าเนินการวิจัย ตรวจสอบเครื่องมือ(มรว.บ.5) ขอใช้เครื่องมือ (มรว.บ.6) ขอเก็บข้อมูล (มรว.บ.7)

จัดท าเอกสารเสนอขอจริยธรรมการวิจยัในมนุษยต์่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสังกัดที่ต้องการรวบรวมข้อมูล

สอบเค้าโครง (มรว.บ.4/1)
แก้ไขเค้าโครงเสนอที่ประชุมบัณฑิตวทิยาลัย (มรว.บ.4/2) แก้ไขเค้าโครงตามมติทีป่ระชมุบัณฑิตวิทยาลัย (มรว.บ.4/3) ภายใน 30 วัน 

หลังสอบเค้าโครง

เรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านประมวลผลการความรู้ (มรว.บ.1
เสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา(มรว.บ.3)โดยผ่านการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการหลักสูตร เสนอสอบเค้าโครง (มรว.บ.4) ก าหนดส่งเล่มก่อนสอบ 14 วัน
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- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

 
 ·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
  หลักสูตรดำเนินการจัดทำโครงการเสริมความรู้ และจัดหาอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.1 กิจกรรม 1 โครงการเสริมความรู้ให้นักศึกษา 
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1.2 กิจกรรม 2 การเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในการประชุมวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

2. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2.1 กิจกรรม 1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (คลินิกวิจัย) 
2.2 กิจกรรม 2 อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
2.3 กิจกรรม 3 การพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน 
3.1 กิจกรรม 1 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน (MPH) 
3.2 กิจกรรม 2 บริหารหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ 

4. โครงการงานสื่อสารองค์กรและการตลาด 
4.1 กิจกรรม 1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ

สุขภาพ แบบเต็มเวลา 
 ·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

จากการทบทวนกระบวนการสามารถดำเนินการได้ตามแผน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ
กิจการนักศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได ้
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมการอบรมของคณะ 
 ·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2-1 แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.2-2 คู่มือนักศึกษา 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการประเมิน
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  
- การคงอยู่ 
[อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วย จำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึง
สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานทีท่ำงานของนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา คิดเปน็ร้อยละ
ของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่น] 
  

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 

2558 2559 2560 2561 2562 

2558   -           

2559     -         

2560       -       

2561         9     

2562           6   

   
     รายละเอียดอัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 

2559 2560 2561 2562 

2556   -         

2557     -       

2558       -     

2559         -   

 
หมายเหตุ* วิธีการคำนวณ 
       อัตราการสำเร็จการศึกษา       - x 100   อัตราการคงอยู่   x 100 

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการสำเร็จการศึกษา 

2560 - - 

2561 100.00 - 

2562 ....[ร้อยละ]..... ....[ร้อยละ]..... 
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 - ความพึงพอใจของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2560 -    

2561  4.81   

2562  4.69 นักศึกษาเริ่มเรียมเทอม 2/2562  

หมายเหตุ**  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
กระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบง่ชีท้ี่ 3.1 และ 3.2 
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีนัยสำคัญไมไ่ด้เนน้ที่ปริมาณหรือจำนวนข้อ
ร้องเรียน  

ในปีกาศึกษา 2562 ไม่มีข้อร้องเรียน ทางหลักสูตรกำหนดแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนจาก
นักศึกษาดังนี ้
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[รายละเอียดผลการดำเนินงาน] 
  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3 
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  หมวดที่  4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัส
วิชา 

 ชื่อรายวชิา การกระจายระดับคะแนน จำนวน
นักศึกษา 

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

สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1/62 

PHM 
625 

วิทยานพินธ ์
Thesis 

             9  9 9 

ภาคการศึกษาที่ 2/62 

PHM 
601 

วิทยาการระบาด  
Epidemiology  

2  2 2                         6  6  

PHM 
602 

ชีวสถิติสาธารณสุข  

Public Health 
Biostatistics 

2  3  1                         6  6  

PHM 
603 

 
 

การบริหารงานสุขภาพ
และการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ 
Health Service 
Administration 
and Leadership 
Development 

3  2 1                          6 6  

PHM 
605 

สังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์
สุขภาพ 
Social and 
Behavioral 
Sciences in 
Health 

1  1 4                         6   6 

PHM 
625 

วิทยานพินธ ์
Thesis 

             9  9 9 

                     

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ[นำมาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา] 

รหัส
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

- - - - - - - 

  
3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 

ไม่มี   

 
4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวิชาที่ไมไ่ด้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไ่ด้เปิดสอน [กรณีทีไ่มไ่ด้เปดิสอนใหน้ำมาจากตารางสอนใน
ภาคนั้น ๆ] 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/คำอธิบาย

รายวิชา 

เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

ไม่มี   

 
5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
   [กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา] 

รหัสวิชา/ชื่อ
รายวิชา /ภาค

การศึกษา/
คำอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

ไม่มี    

 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

PHM601 วิทยาการระบาด  
Epidemiology  

2/62  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.56    

PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข  
Public Health Biostatistics 

2/62 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรยีน
การสอนของอาจารย์ ค่าเฉลีย่รวม = 4.83   

PHM603 
 

การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนา
ภาวะผู้นำ 

2/62 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรยีน
การสอนของอาจารย์ ค่าเฉลีย่รวม = 4.93   
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 Health Service Administration 
and Leadership Development 

PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สุขภาพ 
Social and Behavioral Sciences 
in Health 

2/62  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย ์ค่าเฉลี่ยรวม = 4.83 

PHM 
625 

วิทยานพินธ ์
Thesis 

2/62 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรยีน
การสอนของอาจารย์ ค่าเฉลีย่รวม = 4.79 

 
7. ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 
  

แต่ละรายวิชาสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา โดยเฉพาะ
ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบ และสอดแทรกเรื่อง
ประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 

วิทยากรจากภายนอกเล่า
ประสบการณ์ที่พบ เสริมความรู้ให้
นักศึกษาทราบถึงการขาดจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

ความรู้ 
  

มีการทดสอบสะสมคะแนนเป็นระยะ 
รวมทั้งคะแนนความรับผิดชอบ 
ความตั้งใจ การมีส่วนร่วมในการ
ซักถาม และร่วมกิจกรรม 

มีข้อกำหนดในการวัดผลความรู้เป็น
รายหัวข้อ และเก็บคะแนน
นอกเหนือจากการสอบ 

ทักษะทางปัญญา รายวิชาส่วนใหญ่มีกิจกรรม ให้คิด 
วิเคราะห์และวางแผนนำไปสู่การ
แก้ปัญหา 

ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
มากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง   
บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีการทำงานกลุ่ม และสลับกันเป็น
หัวหน้ากลุ่ม 

ให้นักศึกษารายงานผลการประชุม
ทำงานกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี แต่การสืบค้นข้อมลูและ
อ้างอิงยังไม่เหมาะสมและใช้การสง่งาน
ผ่าน E-Mail 

ให้โจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เตรียมไว้สำหรับการสอนครั้งต่อไป 
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี    ไม่มี  

จำนวนอาจารย์ใหม่  ...........4........... คน  
จำนวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ............4.......... คน 

8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
ฝ่ายวชิาการของมหาวิทยาลัย และคณะฯดำเนนิการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ เก่ียวกับเรียนรู้หลักการสอน 

วิธีการสอน การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรม และกฏระเบยบต่างๆ ของคณะฯ 

   8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
  โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจทีม่หาวิทยาลยั และคณะฯ มีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม ่

   8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตผุลที่ไมไ่ดด้ำเนินการ  
   ไม่มี 

  
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

1. อบรม IThesis  5 1 การใช้ Ithesis 

2. อบรม egrad 5 - การใช้ egrad 

3. อบรมโครงการส านักงาน
สีเขียว 

5 1 การกำหนดกิจกรรมการเป็น Green 
Office 

4. อบรมเทคนิคการเรียน
แบบมีส่วนร่วม 
(Collaborative 
Learning) 

2 - วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วม 

5. เพ่ือนชวนเพื่อนสอน 
Deep Learning 

1 - วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 

6. อบรมเรื่องเครื่องมือ
วัดผลการเรียนการสอน 
(Assessment Tools) 

1 - วิธีการต่างๆในการวัดผลการเรียนการ
สอน 

7. อบรมเทคนิคการเรียน
โดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก 
(Active Learning) 

1 - เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก 

หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตรให้นำมานบั
รวมในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
การออกแบบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ 

ด้านการสาธารณสุขที่ถือผู้เรียนเป็นสำคัญท้ังนี้โดยการยึดถือสุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของคุณภาพชีวิต 
(Quality of life) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้และความเข้าใจ  เชิงลึกในแนวคิด หลักการการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การมีคุณธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถสร้างสรรค์งานวิชาการและ
งานวิจัยสาธารณสุข มีศักยภาพในการค้นคว้าด้วยตนเอง  และมีประสบการณ์จริง จะนำไปสู่ การเป็นบุคลากร
ชั้นนำ ในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และมนุษยชาติ 

เป้าหมายของกระบวนการมีดังนี้ 
1.  หลักสูตรได้ร ับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที ่กำหนดและผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและรับทราบโดย สกอ. จำนวน 1 หลักสูตร 
2. ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่ปรับปรุงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 

80 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 
4. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100.0 

 
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 

1. วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการออกแบบหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรและกำกับติดตามงาน 
3. คณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา  
4. วิพากษ์หลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  

                                                    

        

                          /                              

                                   /
                

•                                     
    

•                               

•                       

               /                                                      
-               

•                           (Outcome-based Education) 
•                                                             

(Product-based Learning
•                                                      

•                                                

•                                       

                    
     /                

               /                        

                                        

        

                                    

                             

                      

               /                
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แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 56 

 

6. จัดทำรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรให้แก่คณะกรรมการวิชาการคณะ และส่งต่อให้กับสำนัก
วิชาการและงานทะเบียน  

7. สำนักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย  

8. สภามหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการดำเนินการส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
9. คณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตรแจ้งผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
  
·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอน 
  
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอน 
  
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอน 
  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
  รายวิชาปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ 
  
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

1. ทบทวนแนวคิดใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เสนอแนวคิดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณา ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 
4.  เมื่อผ่านคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยแล้วคณะฯตั้งเรื่องให้บัณฑิตฯส่งเข้าคณะกรรมการ

วิชาการพิจารณาเห็นชอบ 
  
·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
 ในรอบปีการศึกษา 2562 หลักสูตรขอปรับคำอธิบายรายวิชา  4 วชิา และปรับหน่วยกิต 4 วิชา  
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·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
  การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน 
  
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน จึงไม่มีการปรับปรุง 
  
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
  จากระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภาวิชาการเห็นชอบตามคำขอใน 
สมอ.08 
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 รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.1-1 รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร สมอ.08  

5.1-2 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
  
- การกำหนดผู้สอน 
·    เป้าหมายของระบบ (เชงิปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

1. มีผู้สอนในแต่ละรายวชิาที่เชี่ยวชาญในวชิานั้นๆ  
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน  

  
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

  

ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เริ่มต้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา 
ตามเล่ม มคอ. 2 ท่ีรับการรับรองจาก สกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) 

จัดท าแผนการเรียนเสนอต่อ สสว. เพ่ือ
จัดท าตารางสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา

ถัดไป

 1) ในกรณีหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปด าเนินการจัดหาผู้สอน 

 2) กรณีวิชาพ้ืนฐานให้หลักสูตรเจ้าของ
รหัสวิชาเป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน

วิชาของหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรพิจารณาผู้สอน

 1) นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคน
เดิมไม่เกิน 3 วิชาในหน่ึงภาคเรียน

 2) โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิตรงตาม
วิชาท่ีสอน หรือพิจารณาจากผลงาน ประสบการณ์และ
คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สอน 

 3) หากในรายวิชาเดียวกันมีจ านวนผู้สอน
มากกว่า 1 ท่าน ผู้สอนจะต้องใช้ มคอ.3 เดียวกันและมี
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมือนกัน

4)  กรณีวิชาปฏิบัติ/ภาคสนามของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ให้กรรมการประจ าหลักสูตร
พิจารณา

5) กรณีวิชาวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรมีแนวทางในการให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ โดยมี
หลักเกณฑ์คือ เป็นหัวข้อท่ีสอดคล้องกับศาสตร์ เป็น
ประโยชน์กับองค์กรและสาธารณะ และผ่านการจัด
สัมมนาหัวข้อในรายวิชา

หลักสูตรส่งรายช่ืออาจารย์ผู้สอนผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้

บัณฑิตวิทยาลัย 

จัดตารางสอนประกาศ ช่ือผู้สอน อย่างน้อย 
3 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และมคอ.4

ส้ินสุด

ประเมินผลกระบวนการ
วางระบบผู้สอนฯ

ปรับปรุงกระบวนการ
การด าเนินงาน

จัดท า
แนวทางการ

ปฏิบัต ิ
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตามเล่ม (มคอ.2) ที่รับการ

รับรองจาก สกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ. 2) ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดข้อมูลใน

ระบบ CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะดำเนินการจัดผู้สอนและจัด

ตารางสอน 
4. จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพ่ือพิจารณา 
7. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้สำนักส่งเสริม

วิชาการพิจารณา 
8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผู้สอน เวลา

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

  
·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

คณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาสามารถสอนได้ตามคำอธิบายรายวิชา และสอนให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่าย 
นำไปสู่การปฏิบัติ 
  
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 หลักสูตรปรับปรุงคณาจารย์ที่สอนในรายวิชาการระบาดวิทยา  นักศึกษาเข้าใจเนื้อหา 
 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

คณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเป็นที่พึงพอใจของนักศึกษา > 4.00 คะแนน 
 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
·    เป้าหมายของระบบ (เชงิปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

1. หลักสูตรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2  

2. การส่งมคอ.3 ในทุกรายวิชาเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 100 

  
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

1. แจ้งระยะเวลาการส่ง มคอ.3-7 ใน social Media ประชาสัมพันธ์ของคณะเป็นระยะ 
2. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) และส่งผ่านระบบจัดการชั้นเรียน (Classroom Management System; 
CMS) 

3. ประธานหลักสูตรทำการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS  
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4. คณะยืนยัน มคอ.3 และ มคอ.4  
5. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4   

  
·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 

1. หลักสูตรแจ้งกำหนดการส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4 และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 
และ มคอ.4 โดยกำหนดให้แผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน ของแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ใน (มคอ.2) โดยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จะต้อง
สอดแทรกการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ในกรณีท่ีรายวิชามีผู้สอนมากกว่า 1 คน 
ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ชุดเดียวกัน 

2. หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผ่านระบบ CMS เรียบร้อยแล้ว ประธาน
หลักสูตรทำการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 จากระบบ CMS ในกรณีท่ีต้องการให้อาจารย์
ผู้สอนแก้ไข จะแจ้งให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่ไม่
ต้องแก้ไข ประธานหลักสูตรจะยืนยัน มคอ.3 และมคอ.4 ผ่านระบบ CMS  

3. เมื่อหลักสูตรยืนยันการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้น
คณะจะทำการยืนยันในลำดับต่อไป  

4. หลักสูตรกำกับให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3  
  
·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

1. อาจารย์ผู้สอนทุกคนส่ง มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.2 

  
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

      ใช้ระบบการดำเนินการยังไม่พบข้อควรปรับปรุง 
  
·    ผลที่เกิดจากการปรบัปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 คู่มือนักศึกษา 

5.2-2 ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/62 

  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 

 
 
 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน

เร่ิมต้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมิน และเคร่ืองมือประเมินผู้เรียน ตามเล่ม มคอ. 2 ท่ีรับการ

รับรองจาก สกอ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ด าเนินการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามข้อตกลงใน 
มคอ.3  และวิธีการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ท่ีก าหนดไว้ใน 

Curriculum mapping

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม
หลังจบภาคการศึกษา

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ใน
รายวิชาท่ีนักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ 
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข

สรุปผลการประเมินผู้เรียน
•  ผลการประมินตนเองในระบบ
•  ผลการประเมินผู้เรียนของแต่ละ

หลักสูตร

ส้ินสุด

ประเมินผลกระบวนการ
ประเมินผู้เรียน

ปรับปรุงกระบวนการ
การด าเนินงาน

จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีดี

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานการเร ียนรู้
ในแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับ มคอ. 3 มคอ. 

4 เช่ือมโยงกับ มคอ. 5 มคอ. 6

น า มคอ.5, มคอ. 6 หรือ มคอ.7 คร้ังท่ี
แล้ว มาวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษา

ถัดไป

รายงานผลการประเมินผู้เรียน
ให้คณะกรรมการบริหารคณะ

รับทราบ
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
 ภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านที่กำหนด

ไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping)  
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะส่งผลการเรียนและมคอ.5  ให้ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เมื่อจบปีการศึกษา  ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3  เชื่อมโยงกับ 
มคอ.5  ในปีการศึกษา 2562 ดำเนินการไปทุกวิชาที ่มีการเรียนการสอน ด้วยการสอบถามจาก
นักศึกษาโดยตรง  

·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
   ด้วยช่วงที่มีการประเมินผู้เรียนเป็นช่วงที่มีการเรียนการสอน Online ประธานคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงปรับวิธีการประเมินแลล Online โดยการใช้ Program Hangout 
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 การใช้ Online Conf. มาช่วยในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการที่ช่วยการแก้ไขปัญหาที่นักศึกษา
ไม่สามารถมาที่มหาวิทยาลัย 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 นักศึกษาสามารถร่วมกันเล่ากระบวนาการจัดการเรียนการสอน ได้เปน็อย่างด ี
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในเร่ืองของการตัดเกรดและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
คณะกรรมการวิชาการมีการจัดประชุมเพื ่อพิจารณาตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู ้ใน

รายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ  และนำผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 มาวางแผน
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
จัดทำรายงานผลการประเมินให ้คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และมีการประเมินผล
กระบวนการประเมินผู้เรียนว่ากระบวนการดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างไร และนำข้อบกพร่องมาทำการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการดำเนินงานและจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อ ใช้ในการวางแผนใน
ภาคการศึกษาถัดไป 

·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 ไม่มีรายวิชาที่ผิดปกติ 
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ระบบยังใช้ได้ดี 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 ไม่มีการร้องเรียนของนักศึกษา 
 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด 

·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 

  
·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะดำเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และรายงานผลการประเมินลงในมคอ.5 ให้ประธานหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการ
ประเมิน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3 เชื่อมโยงกับ มคอ.5 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือจุดปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนำมาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ในภาค
การศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป  

 ·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 การประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด 
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

ระบบยังใช้ได้ดี 
·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 นำวิธีการเดิมมาใช้อีกครั้ง 

 
 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

   นักศึกษาสอบปากเปล่าประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านทุกคน 
  
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
 หลักสูตรประชุมกำหนดกรอบการวิจัย ดังนี้ 
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กรอบการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

2. การจัดการสุขภาพผู้สูงวัย 
2.1. การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย 
2.2. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสำหรบัผู้สูงวัยในชุมชน 
2.3. นโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงวัย 
2.4. การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อผูสู้งวัย 
2.5. การจัดการระบบบริการสาธารณสขุเพื่อผู้สูงวัย 
2.6. การสร้างเสริมศักยภาพผูสู้งวัยและชุมชน รวมถึง การสนับสนุนปัจจยัสาธารณะทีเ่อื้ออ านวยต่อการสรา้ง

เสรมิศักยภาพ 
2.7. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
2.8. การจัดการทรัพยากรสุขภาพผู้สูงวยั 
2.9. การจัดการคุณภาพในงานดูแลผู้สงูวัย 
2.10. การจัดการโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย 
2.11. การจัดการโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังในผูสู้งวัย 
2.12. การจัดการธุรกิจสุขภาพผูสู้งวัย 
2.13. การจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวัย 
2.14. คุณภาพการบริการส่งเสรมิสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย 

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

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

additives 
3.3. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
3.4. การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานท่ีทำงาน 
3.5. การจัดการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบตัิ 
3.6. การจัดการการยศาสตร์  
3.7. การจัดการเทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.8. ประสิทธิผลการจัดการการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.9. นวัตกรรมการจดัการการอนามัยสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัย 

4. วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
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กรอบการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.1. การบริหารงาน Epidemiological aspect:  Prevalence of NCDs / Incidence of CDs, Hazard of 
social media exposure 

4.2. ประสิทธิผลการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด 
4.3. ระบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด  
4.4. การบริหารงานระบาดและการควบคุมโรค 
4.5. ประสิทธิผลการบริหารงานระบาดและการควบคุมโรค 
4.6. นวัตกรรมการจดัการการเฝา้ระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด 

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

 
ระบบการดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพ สาเหตุของปัญหา สอบถามผู้บริหารในหน่วยงานที่นักศึกษาท างานอยู่ เพื่อค้นหาความต้องการของ
หน่วยงานว่าสนใจต้องการงานประยุกต์ด้านไหนบ้าง? และสรุปประเด็นปัญหาให้ชัดเจน 

2. ระบุบทความทางวิชาการในห้องสมุดและค้นบทความใน World Wide Web เพื่อหาเรื่องที่น่าสนใจ พยายามสร้าง
แนวคิดว่าต้องการทำวิจัยเรื่องอะไร?  และสงสัยว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร? 

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องโดยต้องศึกษาทฤษฏีซึ่งต้องพิจารณาจากประเด็น หรือช่ือเรื่องที่ตอ้งการศึกษาว่ามี
ทฤษฏีอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัยท้ังของนักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการไทยท่ีเกี่ยวข้อง                    
อย่างน้อย 20 บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร (วารสารไทย 10 บทความ และวารสารต่างประเทศ 10 บทความ) 

4. รวบรวมข้อมลู  สรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับผลงานดา้นเทคนิค  และผลงานวิชาการ  ตลอดจนความ ก้าวหน้าของการ
พัฒนาในงานท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกไว้ และสรุปค าแนะน าจากนักวิจัยเรื่องนั้นๆ 

5. กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแบบตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม หรือกำหนดตามเนื้อหารการวิจยั และกำหนด
สมมติฐาน หรือคำถามการวิจัยทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค ์

6. กำหนดกรอบคำถามการวิจัย และกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
7. พิจารณาประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทำวิจัย 
8. กำหนดขอบเขตการวิจัย ระบุว่าจะศึกษาเรื่องอะไร ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  หน่วยการวิเคราะห์  ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างให้กำหนดข้อมูลประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถติิวิจัย  พื้นที่และระยะเวลาที่วิจัยให้
กำหนดให้ชัดเจนว่า  จะศึกษาพื้นที่และระยะเวลาใด? 

9. กำหนดเครื่องมือการวิจัย  
9.1. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจจะใช้เครือ่งมือเป็นแบบสอบถาม/แบบสำรวจ  
9.2. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองจะใช้เครื่องมือเป็นการออกแบบการทดลอง   
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9.3. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดสอบจะใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบ 
9.4. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้เครื่องมือเป็นกรอบการสังเกตที่ครอบคลุม ครบวงจรกิจกรรมที่ทำวจิัย  แบบ

สัมภาษณ์ / บอกเล่า  แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม   แบบบันทึกพฤติกรรมการทำงาน รวมทั้งแนวทางการเขียน
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย 

10. สถิติในการวิจัยโดยทั่วไปสถติิที่ใช้ในการทำวิจัยระดับปรญิญาโทจะประกอบด้วย  
สถิติเชิงพรรณนา 
10.1. ร้อยละ 
10.2. ค่าเฉลี่ย 
10.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนมุาน 

10.4. T-test 
10.5. F-test 
10.6. Chi-square 
10.7. Correlation Coefficient 
10.8. Regression analysis 

11. จำแนกกำหนดทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการทำงานวิจัย 
12. กำหนดเค้าโครงงานท้ังหมด และขั้นตอนการทำวิจัย 
13. กำหนดตารางเวลาการทำงานวิจัย 
14. การสรุปและอภิปรายผลเป็นการเขียนอธิบายผลการวิจัยทีส่อดคล้อง/ไมส่อดคล้องกับสมมติฐานว่า เพราะแหตุใด              

จึงเป็นเช่นนั้น  
14.1. อย่าใช้ภาษาที่แสดงถึงเชิงสาเหตุและผล เช่น มีผลต่อ  มีอิทธิพลต่อ ก่อให้เกิด เป็นต้น ให้เขียนแสดงความคิด

ของข้อสรุปตามผลการวิจัยของแตล่ะตัวแปร  
14.2. ควรมีการตีความ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และวิพากษ์สิ่งที่ผลการวิจัยพบด้วย   
14.3. ขณะเขียนพึงระลึกเสมอว่า   กำลงัตอบคำถามการวิจัยวา่มีความหมายว่าอย่างไร?  
14.4. ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการ ทฤษฏแีละกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน เช่น ขอบเขตการวิจัย การสร้างและการ

ทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีดำเนินการทดลองและการรวบรวมข้อมูล และผลการวิจยั                  
เป็นต้น และ 

14.5. การยกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเขยีนอธิบายกับอภิปรายผลนั้น ต้องเปน็งานท่ีเกี่ยวข้องกับผลวิจัยเท่านั้น ถ้าไม่
เกี่ยวข้องไม่ควรนำมาเขียนอธิบายใส่ เพราะจะทำให้เกิดความขัดแยง้ / สับสนในการอภปิรายผล 

 
  การขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
นักศึกษาจะกระทำได้เมื่อประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรอนุมัติชื่อเรื่อง และเห็นชอบรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว  ดังระบบและกลไกของบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้ 
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การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปาก

เปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  การประเมินให้ทำหลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับคะแนน แต่มีการกำหนดสัญญลักษณ์ประเมินผลการศึกษา 

 ผ่าน P (Pass) 
 ไม่ผ่าน NP (No Pass) 

 วิธีการประเมินหลักสูตรออกแบบผังควบคุมกำกับให้นักศึกษาวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ทุกคน ส่ง
กรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมารรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือติดตามควบคุมกำกับ ดังภาพ 
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
 นักศึกษาผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ทุกคน 
·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
  ระบบดำเนินการไปได้ด้วยดี 
 ·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

หลักสูตรเพิ่มกลไกการติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์เป็นระยะ ทั้งการเรียกพบ การใช้สื่อ Social 
Media และ Line กลุ่ม ในการแจ้งข้อมูล 
 ·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
   นักศึกษาสามารถดำเนนิการไดต้ามแผน 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1 คู่มือนักศึกษา 

5.3-2 เสนอชื่อเร่ืองและแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา (มรว.บ.3) 
เสนอขอสอบเค้าโครง (มรว.บ.4) (มรว.บ.16) 
ตรวจเคร่ืองมือ (มรว.บ.5), ขอใช้เครื่องมือ (มรว.บ.6), ขอเก็บข้อมูล (มรว.บ.7) 
เสนอขอสอบปากเปลา่ (มรว.บ.8) (มรว.บ.16) 
รายงานการประชุมคณะกรรมกรประจำบณัฑิตวิทยาลยั ขออนุมัติหัวข้อเร่ืองการทำวิทยานิพนธ์ 

  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ   เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรทั้งสิ้น 3 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 4 ครั้ง ดังนี ้
 - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 เดือน ต.ค.พ.ศ
2562 สถานท่ี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จำนวนอาจารย์เข้าร่วม3
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม 
 - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 เดือน พ.ย. 
พ.ศ.2562 สถานท่ีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน
อาจารย์เข้าร่วม 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ประชุมเพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงาน 
 - ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 เดือน ม.ค. 
พ.ศ.2563 สถานท่ี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน
อาจารย์เข้าร่วม 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ประชุมเพื่อทบทวน
การดำเนินงานหลักสตูร 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 5 เดือน มี.ค. พ.ศ
2563 สถานท่ี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 3
คน คิดเป็นร้อยละ 100ประชุม
เพื่อทบทวนการดำเนินงาน
หลักสตูร 

✓   5.4.1.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสตูร 
5.4.1.2 ใบลงช่ือการเข้า
ร่วมประชุม 
  

(2) มีรายละเอียด
ของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

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

มคอ.1 
   [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้อง

กับ มคอ.1 
[✓] กรณไีมม่ี มคอ.1 

   [✓] มคอ.2 สอดคล้องกับ
ประกาศ TQF 

   [   ] มคอ.2 ไม่
สอดคล้องกับประกาศ     

✓ - -  
 
 
 
 
5.4.2.2 กรณีไม่มี มคอ.1 
 1) ประกาศ TQF 
 2) มคอ.2  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ   เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

        TQF 

(3) มีรายละเอียด
ของรายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4  อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน
1 รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2562 มี 4 รายวิชา 
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิด
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
มีจำนวน 1 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี 
จำนวน 4 รายวิชา 

✓ - - 5.4.3.1 คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้สอนในทุกรายวิชาที่
ระบุในแผนการศึกษา
ตามที่ระบุใน มคอ.2 

5.4.3.2 แบบสรุปการส่ง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) 
 

(4) จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และ
รายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ปิด
สอนให้ครบทุก
รายวิชา 
  

รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
1.ผลการดำเนินการของรายวิชา
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 มี จำนวน 1รายวิชา และ
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
มี จำนวน 4รายวิชา 
2.ผลการดำเนินการของรายวิชา 
ที่ส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
มีจำนวน 1 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี 
จำนวน 4 รายวิชา 

✓ - - 5.4.4.1 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
 
  

(5) จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังปี
การศึกษา 

  

[✓ ] มี มคอ.7 
[   ] ไม่มี มคอ.7 

  

 

✓ - - 5.4.5.1 มคอ.7 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ   เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสตูรดำเนินงานการทบทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูผ้่าน 
Online ด้วยการ Meet Conf. 
นักศึกษาพอใจกับความรู้ที่ได้ที่
ครบถ้วน และผลการศึกษา 

  

✓ - - 5.4.6.1 สรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้

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

[✓] มีผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 
[   ] ไม่มีผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปทีี่
แล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือ
รายวิชาที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน
จากผลการประเมินในปีท่ีแล้ว 

✓ - - 5.4.7.1 มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
5.4.7.2  มคอ.7 ปีท่ี
ประเมิน 
5.4.7.3 มคอ.5 ปีท่ีแล้ว 
5.4.7.4  มคอ.3 ปีท่ี
ประเมิน 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 

[ ✓] มีอาจารย์ใหม ่
- มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 2 คน 

ได้แก่ รศ.ดร.สมชาย  
ดุรงค์เดช และ อ.ดร.รัฐพล 
ศิลปรัศมี 

- ได้รับคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 2 คน   

[] ไม่มีอาจารย์ใหม ่
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึง

อาจารย์ประจำหลักสตูรที่เพ่ิง
ย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ 
แม้ว่าจะเป็นอาจารยเ์ก่าที่มา
จากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์
ใหม่ 

✓ - - 5.4.8.1 รายงานการ
ประชุมอาจารย์ในระดับ 
หลักสตูร  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ   เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(9)  อาจารย์ประจำ
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 5  คน 
1. รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ 
2. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 
3. รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 
4. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
5. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี

ได้รับการพัฒนาเรื่อง  
1. IThesis 
2. egrad 
3. โครงการส านักงานสีเขยีว 
4. เทคนิคการเรียนแบบมสี่วนร่วม  
5. เพื่อนชวนเพ่ือนสอน  
6. เครื่องมือวัดผลการเรยีนการ

สอน  
7. เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียน

เป็นหลัก  
 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 

- คิดเป็นร้อยละ 100.00 

✓ - - 5.4.9.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 (10) จำนวน
บุคลากรสนับสนุน
การเรยีนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

[✓] มีบุคลากรสายสนบัสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน 

1. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ ์
    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง  

       อบรม IThesis 
- ได้รับการพัฒนาฯ 1 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100.00 
[   ] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

✓ - - 5.4.10.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/ บัณฑติ
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า3.5.1จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

[   ] มีนกัศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ ...... คน 
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ...... 
- ระดับความพึงพอใจ ...... 
[✓] ไมม่ีนักศึกษาปีสดุท้าย/ 

บัณฑิตใหม ่
หมายเหต*ุ*กรณีหลกัสูตรใหม่ที่ยังไม่มี

บัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่
หากเป็นหลกัสูตรปรับปรุงต้องประเมิน
ประเด็นนี้ด้วย 

- - ✓  
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ   เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
  

[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เป็นไป
ตามเกณฑ์ (เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51  
   - ได้คะแนนเท่ากับ ...... 
[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ได้คะแนน...... 

- - ✓  

  วิธีการคำนวณ 

(1)       จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง 

= 10 

(2)       จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 

= 10 

(3)       ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดำเนินงาน
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ (1) / (2) x 100 

= 100.00 % 

       

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

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100.00 5 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
  

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ไม่มี 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ไม่มี 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ไม่มี 

  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
·    เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.51 
·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 

 

ระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้

เริ่มต้น

คณะดูแลในส่วนของห้องเรียนหรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกในคณะฯ

อาจารย์ในหลักสูตรร่วมประชุมส ารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  และความ

ต้องการต าราและส่ือส่ิงพิมพ์ และสรุปในการประชุมของหลักสูตร 

คณะฯ ก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี ล่วงหน้า 2 ปี   โดยผ่านการประชุมวางแผนงบประมาณเก่ียวกับครุภัณฑ์และการ
จัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าปี ด้วยการวางหมวดเงินงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  และวงเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 

ส้ินสุด

หลักสูตรประเมินผล
กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้

ปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน

จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการอนุมัติวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี ให้คณะฯ รับทราบ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน และส่งรายการความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาเพ่ิมเติมในหลักสูตรจากคณะฯ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ง
แบบส ารวจความต้องการ ต าราและส่ือส่ิงพิมพ์

คณะฯ ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งวัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้หลักสูตร
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·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน)  
1. หลักสูตรสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์โสตการ

เรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  
2. หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อบัณฑิต  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ

ดำเนินการโดยหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
3. หลักสูตรรับทราบผลการพิจาณาจากบัณฑติ และดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ตามที่ไดร้บั

การพิจารณาจัดสรร 
4. หลักสูตรดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริหารจัดการการใช้ห้องเรียน เตรียมพร้อมต่อ

การเรียนการสอน และการบำรุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน 
5. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. หลักสูตรผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 

 ·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูข้องนักศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.45 
 

 
 
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 ส่งรายชื่อหนังสือที่ทันสมัยให้กับสำนักวิทยบริการในการจัดหา 
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·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

 
  
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง) 
2. จัดหา Microphone แบบพกพา 
3. จัดหา   Textbook ที่ทันสมัย 
4. ม ีบร ิการฐานข ้อม ูลออนไลน ์  (สำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ ) เว ็บไซต์  

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

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

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

4.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (เว็บไซต์ http://lib.vru.ac.th/?q=node/31)  มี
ฐานข้อมูลดังนี้  1) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online สนับสนุนโดย ศูนย์บริการ
สารสนเทศทางเทคโนโลยี (ศสท.) 2) ระบบฐานข้อมูล Digital Library 

4.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการส่ง
รายชื่อหนังสือที่เก่ียวกับ การสาธารณสุข และการบริหาร 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าอาจารย์

ประจำหลักสูตรพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 5.00) 

http://lib.vru.ac.th/?q=node/80
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ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ค่าเฉลี่ย = 4.45 
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·    ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 

 
 
·    การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทำงาน) 
 หลักสูตรประชุมจัดหาสิ ่งอำนวยความสะดวกเกี ่ยวกับ โต๊ะ เก้าอี ้ Microphone แบบพกพา 
(ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)  รวมทั้งหนังสือประกอบการเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา  
·    การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 ทบทวนกระบวนการการแล้ว พบว่า ดำเนินการได้ผลดี 
·    การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
 มีเพ่ิมในเรื่องของการหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ิม ซึ่งหลักสูตรจัทำแผนเพ่ิมระบบ IT ที่
ทันสมัยลงในแผนของคณะ ในปีงบประมาณ 2563 (กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 
 

ระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้

เริ่มต้น

คณะดูแลในส่วนของห้องเรียนหรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกในคณะฯ

อาจารย์ในหลักสูตรร่วมประชุมส ารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  และความ

ต้องการต าราและส่ือส่ิงพิมพ์ และสรุปในการประชุมของหลักสูตร 

คณะฯ ก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี ล่วงหน้า 2 ปี   โดยผ่านการประชุมวางแผนงบประมาณเก่ียวกับครุภัณฑ์และการ
จัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าปี ด้วยการวางหมวดเงินงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  และวงเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 

ส้ินสุด

หลักสูตรประเมินผล
กระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้

ปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน

จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการอนุมัติวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ประจ าปี ให้คณะฯ รับทราบ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน และส่งรายการความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาเพ่ิมเติมในหลักสูตรจากคณะฯ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ง
แบบส ารวจความต้องการ ต าราและส่ือส่ิงพิมพ์

คณะฯ ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งวัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้หลักสูตร
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·    ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 

  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

6.1-1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 

6.1-2 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชา ปี
การศึกษา 2562 

  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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 หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 
  
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

1. ควรพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 

2. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยนำแหล่งเรียนรู้นอกชั้น
เรียนมาประยุกต ์

3. ควรมีการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการ
จัดการระบบสุขภาพ 

4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการ
เสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นด้วยในข้อเสนอแนะจากผู้
ประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

การนำไปดำเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดำเนินการจัดแผนการทำกิจกรรม/
ฝึกอบรม และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง 
1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หลักสตูร มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานทางดา้น

สาธารณสุขในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, อยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท
, สิงห์บุรี, ปราจีนบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สระแก้ว และสระบุรี โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายเปน็บุคลากรใน สสจ. สสอ. และรพ.สต.   

2. ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรผา่นทาง รพ.สต. ที่เป็นแหล่งฝึกสหกิจของ
คณะฯ (จำนวน 31 แหล่ง ในพื้นทีป่ทุมธานี, อยุธยา, ปราจีนบุรี, 
สระแก้ว และสระบุรี)เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน
ในหน่วยงาน โดยหลักสูตรพิจารณาการรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 

3. หลักสูตรเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
พิเศษในด้านตา่งๆ เปน็วิทยากร/อาจารย์พิเศษ ในรายวชิาของหลักสูตร 

4. จัดทำฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ (TCI 1) และนานาชาติที่เก่ียวข้องใน
ด้านสาธารณสุข รวมถึงรายชื่อวารสารไทยที่จัดเป็นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS, CINAHL, PubMed 
MEDLINE และ SciFinder  

5. ผลการดำเนินงาน: ผลงานมีตีพิมพ์วารสารวชิาการระดบันานาชาติใน
ฐานข้อมูล  SCOPUS 1 บทความ และกำลังดำเนินการอีก 1 บทความ 

6. จัดทำ Flow process ของการขอทุนวิจัยภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร ขอทุนวจิัย – ดำเนินการแล้ว  
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2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่สำเรจ็การศึกษา - 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน - 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน - 

   
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กระบวนการประเมิน - 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน - 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน - 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
  

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ประเทศไทยมโีรคระบาด COVID19 ทำให้มีผลกระทบต่อหลักสูตร
เนื่องจากภาระงานของบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มข้ึน ทำงานทกุวัน 
ถึงแม้หลักสูตรปรับใช้การเรียนการสอนแบบ Online บางครั้ง
นักศึกษาเข้าเรียนไม่ได้ เนื่องจากต้องลงพื้นที่/ประชุม 

  
หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

  
1. แผนปฏิบัติการประจำปี ระบปุีการศึกษา 2563 

    แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวชิา  
PHM603การบริหารงานสาธารณสุขและการพัฒนาภาวะผู้นำ  
             3(3-0-6) 
PHM611 โภชนาการและการจดัการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    
      3(2-2-5) 
PHM 624 ระบบการส่งเสริมสขภุาพ                   3(2-2-5) 
PHM501  การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 1    2(0-4-2) 
PHM502  การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 2    2(0-4-2) 
PHM608  การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ          2(0-4-2) 
PHM609  การจัดการธุรกิจสุขภาพ                     2(0-4-2) 
PHM606 การจัดการทรัพยากร                          2(2-0-4 

มีนาคม 2563 1. รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทรประสงค ์

2. ผศ.ดร.นพกร 
จงวิศาล 

3. รศ.ดร.สมชาย 
ดุรงค์เดช 

 

อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ มกราคม 2563 รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทรประสงค์/ 

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
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2.ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา  
PHM603การบริหารงาน
สาธารณสุขและการพัฒนา
ภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 
PHM611  
โภชนาการและการจัดการโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง   3(2-2-5) 
PHM 624  
ระบบการส่งเสริมสขุภาพ    
3(2-2-5) 
PHM501   
การสัมมนาการจัดการระบบ
สุขภาพ 1 2(0-4-2) 
PHM502   
การสัมมนาการจัดการระบบ
สุขภาพ 2   2(0-4-2) 
PHM608 
การจัดการคุณภาพในงาน
สุขภาพ  2(0-4-2) 
PHM609   
การจัดการธุรกิจสุขภาพ   
2(0-4-2) 
PHM606 
การจัดการทรัพยากร 
2(2-0-4) 

มีนาคม 2563 1. รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทรประสงค ์

2. ผศ.ดร.นพกร 
จงวิศาล 

3. รศ.ดร.สมชาย 
ดุรงค์เดช 

 

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2563 

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

 อาจารย์ผู้สอนมปีระสบการณ์มาก  ควรส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 

เร่ิมมีการจัดการเรียนการสอน Online โดยใช้ Google Hangout Meet  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 

 ลดจำนวนหน่วยกิต Course Work จาก 30 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต เพื่อนักศึกษาจะไดม้ีเวลาทำวทิยานิพนธ์
เพิ่มข้ึน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

         จากผลการดำเนินงานของหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑม์าตรฐานและอิงเกณฑ์
การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรปุไดด้ังนี ้

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การ
บริหารจดัการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรที่กำหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรล ุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร - หลักสูตรได้มาตรฐาน 
- ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ 4. คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ท่ี
เกิดกับนักศึกษา 

3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.67 
คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

  รวม 4 คะแนน 

-   ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 
ป.โท 80% 

ป.เอก 
100% 

100.00 X 100 = 100.00
% 

บรรล ุ 5 คะแนน 

80.00   

-   ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 45% 
ป.โท 60% 
ป.เอก 75% 

100.00 X 100 = 100.00
% 

บรรล ุ 5 คะแนน 

60.00 

-   ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 
ป.เอก 45% 

26.67 X 100 = 66.67% ไม่บรรล ุ 3.33 คะแนน 

40.00 

-    จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่ออาจารย์
ประจำหลักสูตร 

สังคมฯ 
0.176 
วิทยฯ์ 
1.76 

อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการ
อ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
เท่ากับ  

[บรรลุ/ไม่
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิด
กับอาจารย์ 

3 ระดับ 
  

3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 2.48คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 4 ระดับ  บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ  บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

4 ระดับ 4 ระดับ  บรรล ุ  4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

10 ข้อ  
บรรล ุ

100 = 100.00
% 

บรรล ุ 5 คะแนน 

10 ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 4.25คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4คะแนน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 92 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ คะแนนผ่าน จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับ
มาตรฐาน 

ผ่าน   ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

          

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.67       3.67 ระดับคณุภาพ ด ี

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.81      3.81 ระดับคณุภาพ ด.ี 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 4.00  4.33    4.25  ระดับคณุภาพ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

1   4.00     4.00 ระดับคณุภาพ ด ี

รวม 11 3.78   4.25    3.95 ระดับคุณภาพ 
ดี 

ผลการประเมิน   ดี  ดี
มาก 

  ดี  ระดับคุณภาพ 
ดี 

  

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

  
 


