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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 1. หลักสูตรมีระบบส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์ประจำหลักสูตรไปศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต 
 2. อาจารยใ์นหลกัสตูรมกีารพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งตอ่เนื่อง เขา้รบัการอบรมศาสตรท์างดา้นอนามัย
สิ่งแวดล้อม และจัดทำงานวิจัย ตีพิมพ์บทความวิจัย เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
  
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 1. หลักสูตรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
 2. หลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1
-

ผ่าน
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 2 N/A N/A

องค์ประกอบที่ 3 3 3.33 ดี

องค์ประกอบที่ 4 3 2.56 ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 4 3.75 ดี

องค์ประกอบที่ 6 1 3.00 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 3.16 ดี
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มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25621531100047 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 การวางแผนและจดัทำหลกัสตูรนี้ไดค้ำนงึถงึสถานการณท์างสงัคม และสภาวะแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่ใกลเ้คยีง
และที่ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะเขตพื้นที่อุตสาหกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมหลายประเภท การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชน 
จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพและรองรับการแข่งขันในวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความตอ้งการเพื่อใหม้บีคุลากรที่มคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานเพื่อช่วย
แกไ้ขปญัหาที่เกดิขึ้นได ้ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการกับสุขภาพ เพื่อใชใ้นการป้องกัน
และควบคุมโรค เน้นการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสามารถนำแนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน การประยกุตใ์ชค้วามรู้ นวัตกรรม และการวจิยัที่สอดคลอ้งตอ่ความ
ต้องการของสังคมเพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การผลิตบัณฑิตทางด้านอนามัย
สิ่งแวดลอ้มจงึเปน็การสรา้งและพฒันาบคุลากรที่มบีทบาทในการบรหิารจดัการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและ
ลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมใน
ทกุภาคสว่นของสงัคม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยคำนงึถงึปญัหาและบริบทที่
สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม 
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ ่งแวดล้อม เริ ่มใช้หลักสูตรนี ้ตั ้งแต่ภาคการศึกษาที ่ 1 
ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และ
ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 

 1.3 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1. ควรทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในหลากหลายช่องทาง 
เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา

หลักสูตรได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 
โดยเน้นในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งใน Social Network 
และ Online Video
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

2. กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปีให้ชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมและการเรยีนรู้ใหไ้ดค้ณุลกัษณะ
บัณฑิตที่คาดหวัง

หลักสูตรได้ประชุมทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา เพื่อกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง โดยเพิ่ม
กิจกรรมศึกษาดูงานตามผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละชั้นปี

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอาจารย์อยู่ระหว่างศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมโครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

3. ควรส่งเสริมให้ทำแผนการพัฒนาอาจารย์รายบุคคล
และดำเนินการควบคุมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
เสนอแผนการพัฒนาตามความต้องการตามลำดับ
ความเร่งด่วนและตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1. ปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตาม
สาระรายวิชาของหลักสูตร

หลักสูตรได้ประชุมทบทวนคำอธิบายรายวิชาให้มีความ
ทนัสมยั เนน้กระบวนการคดิ กิจกรรม และการฝึกปฏิบัติ

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบคุรั้งที่/วนัที่
ผ่านสภามหาวิทยาลัย)

1. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 1. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล คงเดิม

2. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 2. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ คงเดิม

3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย คงเดิม

4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี คงเดิม

5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ คงเดิม
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 3.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 3.3 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  (ระบุอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย) 

ลำดบั ชื่อ-สกุล ตำแหนง่
วชิาการ

คณุวฒุ-ิสาขาวชิา สถาบนัการศกึษา ปทีี่
จบ

1 นายเจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ส.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

2559 
2556 

2563

2 นางสาวเฟื่องฟ้า 
รตันาคณหตุานนท์

อาจารย์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558 
2555

3 นางสาวอภิญญา 
อุตระชัย

อาจารย์ ส.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

2555 
2553

4 นางสาวศศิวิมล 
จันทร์มาลี

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560 
2556

5 นางสาวนลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ส.บ. (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

2555 
2551 
2558

ลำดบั ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ

1 อ.เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ 1. สธุาสนิ ีประสงคเ์พช็ร, วจิติรา แกว้สา, วไลลกัษณ ์หมื่นเดช, เขมกิา อปุฮาด 
และ เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท.์ (2564). การรบัรู้ความเชื่อดา้นสขุภาพและ
พฤตกิรรมการปอ้งกนัมลพษิทางอากาศของนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ.์ รายงานสบืเนื่อง การ
ประชมุวชิาการระดบัชาต ิครั้งที่ 1 “การพฒันางานวจิยั นวตักรรมสรา้งสขุภาวะ”. 
16 มีนาคม 2564. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 

2. Fuangfah Rattanakanahutanon, Jeiranai Pathomrojsakul, Sasiwimol 
Chanmalee, Sirilak Phommachat, Laddawan Kongplee. (2020). Factors 
associated with health foods consumption behavior among personnels of 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani 
province, Thailand. Proceeding 7th National and International Conference on “Economic 
and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management”, 
February 16th, 2020 at Pathumthani University Convention Center. 

3. เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท ์และนาตยา ดวงประทมุ. (2562). การสนับสนุน
ทางสงัคมกบัพฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคและอบุตัเิหตจุากการทำงานของพนักงาน
เกบ็ขยะในอำเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชพฤกษ,์ ปทีี่ 5 ฉบบัที่ 2 (มถินุายน-กนัยายน 2562).

       แบบรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ี(เกณฑ ์พ.ศ. 2558) ปกีารศกึษา 2563 : หนา้ C7



ลำดบั ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ

2 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 1. Jiaranai Pathomrotsakun, Kamonwat Nakason, Wasawat Kraithong, 
Pongtanawat Khemthong, Bunyarit Panyapinyopol, Prasert Pavasant. 
(2020). Fuel properties of biochar from torrefaction of ground coffee 
residue: effect of process temperature, time, and sweeping gas. 
Biomass Conversion and Biorefinery, 10(2): 743-753, Published by Springer 
Berlin Heidelberg: https://doi.org/10.1007/s13399-020-00632-1. 

2. ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, นิโลบล มาอุ่น, กุสุมา 
จ้อยจันทร์, และ ชุติมา มลัยหมื่น. (2562). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กบัภาวะการรู้คดิบกพรอ่งของผู้สงูอายใุนอำเภอชนบท จงัหวดัขอนแกน่. วารสารวชิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 8(2). 

3. สุคนธ์ ขาวกริบ, วีรากร ธิจุมปา, เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล และ สายพิณ ไชย
นนัทน.์ (2561). การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขม้ขน้ของฝุ่น PM2.5 กบั 
PM10 ในอากาศภายในอาคารหอจดหมายเหต ุกรณศีกึษาหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
จนัทบรุ.ี เอกสารสบืเนื่องการประชมุวชิาการนวตักรรม วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
ระดบัชาต ิครั้งที่ 4, 29 มถินุายน 2561. วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม. 

3 อ.อภิญญา อุตระชัย 1. Worawon Chailimpamontree, Surasak Kantachuvesiri, Wichai 
Aekplakorn, Raweewan Lappichetpaiboon, Sripaiboonkij Thokanit, Prin 
Vathesatogkit, Ananthaya Kunjang, Natthida Boonyagarn, Penmat 
Sukhonthachit, Narinphop Chuaykarn, Patthrapon Sonkhammee, 
Payong Khunsaard, Phassakon Nuntapanich, Pattaraporn Charoenbut, 
Comsun Thongchai, Apinya Uttarachai, Wisrut Kwankhoom,  
Fuangfah Rattanakanahutanon, Krich Ruangchai, Nadchar Yanti,  
Natnapa Sasang, Sushera Bunluesin, Renu Garg. (2021). Estimated 
dietary sodium intake in Thailand: A nationwide population survey with 
24-hour urine collections. Journal of Clinical Hypertension, 23: 744-754, 
Published by Wiley Periodicals LLC: https://doi.org/10.1111/jch.14147. 

2. กมลวรรณ ผลงาม, กมลชนก พุ่มเจ้า, สุพินยา กลยนีย์, อนุสบา แช่มช้อย, 
อภญิญา อตุระชยั, และ กรชิ เรอืงไชย. (2564). ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธต์อ่พฤตกิรรม
การบรโิภคอาหารของนกัเรยีนชั้นประถมศกึษาที่มภีาวะโภชนาการเกนิ โรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดบัชาต ิครั้งที่ 1 “การพฒันางานวจิยั นวตักรรมสรา้งสขุภาวะ”. 16 มนีาคม 2564. 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 

3. อภิญญา อุตระชัย และกริช เรืองไชย. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 1 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561). 
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ลำดบั ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ

4 อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 1. Phannathat Tanthanapanyakorn, Nonlapan Khuntikulanon, 
Sutthida Kaewmoongkun, Sasiwimol Chanmalee. (2021). Effectiveness 
of Brain Exercise Program (SINGCOGNI-CISE) for Elderly People with 
Mild Cognitive Impairment in Singburi Province, Thailand: Cluster 
Randomized Control Trail. International Journal of Multidisciplinary 
Research and Publications (IJMRAP), 3(8): 55-61. 

2. Phannathat Tanthanapanyakorn, Nonlapan Khuntikulanon,  
Sasiwimol Chanmalee, Tassanapan Weschasat. (2021). Effectiveness 
of the Retro Thai Dancing Exercise Program to Reduce the Body 
Composition among Overweight Adults in Central Region of Thailand:  
A Quasi-Experimental Study. International Journal of Multidisciplinary 
Research and Publications (IJMRAP), 3(9): 21-27. 

3. ศศิวิมล จันทร์มาลี, นลพรรณ ขันติกุลานนท์, แก้วกาญดา ฟูบุญมา, ภาสินี 
เทียบเทียม และ อรดา ลวดทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาต่อ
ความรู้และทัศนคติการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรยีนแหง่หนึ่ง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. งานประชมุวชิาการระดบัชาต ิครั้งที่ 12. 
9-10 กรกฎาคม 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

5 อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 1. Jakkrapong Jitjamnong, Natthida Numwong, Narinphop Chuaykarn, 
Chatrawee Direksilp, Apanee Luengnaruemitchai, Napaphat Kongrit, 
Nonlapan Khantikulanon. (2021). Conversion of Palm Oil into 
Biodiesel Production with Heterogeneous Catalyst Derived from 
Spent Coffee Grounds Ash: Process Optimization Through Response 
Surface Methodology. Chiang Mai J. Sci., 48(2): 580-599. http://
epg.science.cmu.ac.th/ejournal/ Contributed Paper. 

2. Jakkrapong Jitjamnong, Chachchaya Thunyaratchatanon, Apanee 
Luengnaruemitchai, Napaphat Kongrit, Naparat Kasetsomboon, 
Narinphop Chuaykarn and Nonlapan Khantikulanon. (2020). Effect 
of Calcination Temperature of Musa sapientum Linn Peels as a Novel 
Biobased Heterogeneous Catalyst for Soybean Oil-derived Fatty Acid Methyl 
Ester Formation. Chiang Mai J. Sci., 47(3): 484-498. http://epg.science. 

cmu.ac.th/ejournal/ Contributed Paper 

3. Jakkrapong Jitjamnong, Chachchaya Thunyaratchatanon, Apanee 
Luengnaruemitchai, Napaphat Kongrit, Naparat Kasetsomboon, Arrisa 
Sopajarn, Narinphop Chuaykarn, Nonlapan Khantikulanon. (2020). 
Response surface optimization of biodiesel synthesis over a novel biochar-
based heterogeneous catalyst from cultivated (Musa sapientum) banana peels. 

Biomass Conversion and Biorefinery. https://doi.org/10.1007/s13399-020-00655-8. 
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4. อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 4.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 4.2 คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณทีี่มกีาร
เปลี่ยนแปลง(ระบคุรั้งที่/วนัที่
ผ่านสภามหาวิทยาลัย)

1. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 1. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล คงเดิม

2. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 2. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ คงเดิม

3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย คงเดิม

4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี คงเดิม

5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ คงเดิม

ลำดบั ชื่อ-สกุล ตำแหนง่
วชิาการ

คณุวฒุ-ิสาขาวชิา 
(ทกุระดบัการศกึษา)

สถาบนัการศกึษา ปทีี่สำเรจ็
การศกึษา

1 นายเจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

2559 
2556 

2563

2 นางสาวเฟื่องฟ้า 
รตันาคณหตุานนท์

อาจารย์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558 
2555

3 นางสาวอภิญญา 
อุตระชัย

อาจารย์ ส.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

2555 
2553

4 นางสาวศศิวิมล 
จันทร์มาลี

อาจารย์ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560 
2556

5 นางสาวนลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

2555 
2551 
2558
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 4.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย) 

ลำดบั ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ

1 อ.เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ 1. สธุาสนิ ีประสงคเ์พช็ร, วจิติรา แกว้สา, วไลลกัษณ ์หมื่นเดช, เขมกิา อปุฮาด 
และ เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท.์ (2564). การรบัรู้ความเชื่อดา้นสขุภาพและ
พฤตกิรรมการปอ้งกนัมลพษิทางอากาศของนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
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ลำดบั ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ
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5. อาจารย์ผู้สอน 
 5.1 อาจารย์ประจำ 
  1) อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
  2) อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
  3) อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 
  4) อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 
  5) อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

 5.2 อาจารย์พิเศษ 
   - 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน
ผลการพิจารณา

เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไม่ครบ

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

[✓] อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูร (ชดุปจัจบุนั) 
เป็นไปตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 5 คน) 

    1. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
   2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
   3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 
   4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาล ี
   5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท ์
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ เนื่องจาก ระบุสาเหตุ................

✓ 1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2-2 สมอ.08

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

[✓] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คณุวฒุเิปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรและ
มผีลงานยอ้นทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายงาน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร...........คน 
มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร...........คน 
ไม่มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

✓ - ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 

หน้า 7 - 9 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

[✓] อาจารยป์ระจำหลกัสตูรทกุคนมคีณุวฒุเิปน็
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีผลงาน
ย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 
[   ] อาจารย์ประจำหลักสูตร...........คน มี
คุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
[   ] อาจารย์ประจำหลักสูตร...........คน ไม่มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง

✓ - ตามตารางข้อ 4.2 และ 4.3 
หน้า 10 - 13 
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หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย ์

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจำ 

[✓] อาจารยป์ระจำมคีณุวฒุเิปน็ไปตามเกณฑ ์ 
[   ] อาจารยป์ระจำมคีณุวฒุไิมเ่ปน็ไปตามเกณฑ ์ 
อาจารย์พิเศษ 
[   ] อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารยพ์เิศษมคีณุวฒุไิมเ่ปน็ไปตามเกณฑ ์ 
*มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมอีาจารยป์ระจำเปน็ผู้รบัผดิชอบรายวชิานั้น

✓ - ตามตารางข้อ 4.2 และ 4.3 
หน้า 10 - 13

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

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

[✓] ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากเป็น

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุป ีพ.ศ. 2566)

✓ 10.1 มคอ.2

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน
ผลการพิจารณา

เอกสาร หลักฐานประกอบ
ครบ ไม่ครบ

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

ผ่าน ☑ ︎ ผ่าน    

☐  ไม่ผ่าน

☑ ︎ผ่าน    

☐ ไม่ผ่าน

บรรลุ
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่านั้น 
ผลการดำเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มกีระบวนการดำเนนิงานระบบการรบัและ

แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 หลกัสตูรสามารถบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจำหลกัสตูรใหม้คีณุภาพเหมาะสมเปน็ไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรมคีุณวฒุิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธก์ับ

หลกัสตูร อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งนี้หลกัสตูรกำหนดใหอ้าจารยป์ระจำหลกัสตูรควรมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้อง 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรสอดคล้องกับข้อกำหนดของ

มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มอืการประกนัคณุภาพการศกึษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนในการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ 2 กรณี คือ 

 1. กรณีมีอาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด มีกระบวนการ ดังนี ้
  1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์

ภายในคณะที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรใดๆ 
  1.2 หลกัสตูรชี้แจงตอ่คณะและแจง้ตอ่อาจารยภ์ายในคณะที่ยงัไมไ่ดเ้ปน็อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
  1.3 หลักสูตรทำบันทึกข้อความเพื่อดำเนินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป 
 2. กรณีไม่มีอาจารย์ภายในคณะที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด มีกระบวนการ ดังนี ้
  2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลังและจำนวน

อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีการกำหนดคุณวุฒิให้ตรงกับหลักสูตร 
  2.2 หลักสูตรทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ในการรับอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ พร้อม

ระบุคุณวุฒิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยนำเรื่องผา่นคณะกรรมการบรหิารคณะ ซึ่งคณะ
จะดำเนินการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 

  2.3 มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ โดย
กำหนดวันรับสมัคร วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ซึ่ง
ทางหลักสูตรมีการนำประกาศรับสมัครดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่มต่างๆ 

  2.4 มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) โดยการสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สอบความรู้ด้านทักษะการใช้
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ภาษาอังกฤษ และสอบความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง การสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการ
แข่งขันต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวม 

  2.5 มหาวทิยาลยัประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันโดยประกาศทางเว็บไซต์ และใหอ้าจารย์
ใหม่มารายงานตัวตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ 

แผนภาพระบบกลไกการรับอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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 กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 หลักสูตรมีกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลังจากทีห่ลกัสตูรและคณะ รว่มกนัพจิารณา
คุณวุฒิ ความรู้ ผลงานวิจัย และประสบการณต์ามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ในการรบัอาจารยป์ระจำหลักสูตรแลว้ 
หลักสูตรจึงดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรตามระบบกลไก ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการคณะและคณะกรรมการ
บริหารคณะตามลำดับ 
 2. หลกัสตูรจดัทำ สมอ.08 เสนอสำนกัวชิาการและงานทะเบยีนพจิารณาแตง่ตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
และเสนอต่อ สกอ. เพื่อส่งรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรตาม สมอ.08 
 3. ดำเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 4. หลักสูตรประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนและประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร วเิคราะห์
ถึงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อไป 

แผนภาพระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้นำระบบกลไก

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันพิจารณากรอบอัตรากำลังและจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร โดยมีการกำหนดคุณวุฒิให้ตรงกับหลักสูตร  
 2. จากการประชุมทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 ซึ่งหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดล้อม 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จบปริญญาโทขึ้นไป มคีณุวฒุติรงตามสาขา จำนวนไมน่อ้ยกวา่ 2 คน และ  
คงอยู่ตลอดปีการศึกษา โดยจากการตรวจสอบจำนวนและคุณสมบัติดังกล่าวพบว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ประกอบด้วย  

   1. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
   2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
   3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 
   4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 
   5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
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  3. ในปีการศึกษา 2562 - 2563 มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์
ลาออกจากราชการ ดังนี้ 

แผนอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 จากการประชุมทบทวนระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรพบวา่ ในปกีารศกึษา 2562 - 2563 อตัราคงอยู่ของอาจารยป์ระจําหลักสูตรมีดังนี้ 
 1. อัตราการลาออกจากราชการ จำนวน 3 คน 

 2. อัตราการรับอาจารย์ใหม่ จำนวน 3 คน 
 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำ

หลักสูตรที่ดำเนินการอยู่พบว่า มปีระสทิธภิาพในดา้นการกำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ ทำใหห้ลกัสตูรมจีำนวน
อาจารยป์ระจำหลกัสตูรเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. และอาจารยป์ระจำหลกัสตูรมคีวามรู้ความสามารถ
ตรงกบัวชิาที่สอน 

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 หลักสูตรเห็นถึงปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออัตราคงอยู่อาจารย์ประจำหลักสูตรที่

เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในช่วงภาคการศึกษาที่ 1/2562 ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรลาออกจากราชการ ทำให้
อาจารยป์ระจำหลกัสตูรไมค่รบตามเกณฑแ์ละการดำเนนิงานของหลกัสตูรไมต่อ่เนื่อง ในภาคการศกึษาที่ 2/2562 
หลกัสตูรจงึไดเ้พิ่มประเดน็คำถามเกี่ยวกบัภาระผกูพนัและแผนระยะเวลาการทำงานในหลักสูตร ในขั้นตอนของ

ชื่อ - นามสกุล วันที่เข้าทำงาน
ปีการศึกษา

หมายเหตุ
2562 2563

1. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 4 มกราคม 2559 ✓ ✓ -

2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 2 มกราคม 2562 ✓ ✓ บรรจุอัตราแทน  
อ.ดร.อาภาพร รจุริะเศรษฐ 
ที่ลาออกจากราชการ

3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 14 มีนาคม 2559 ✓ ✓ -

4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 4 มิถุนายน 2562 ✓ ✓ บรรจุอัตราแทน  
อ.หทยัชนน ์บญุหตัถ์ 
ที่ลาออกจากราชการ

5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 16 ตุลาคม 2562 ✓ ✓ บรรจุอัตราแทน  
อ.ดร.ลณัฉกร ประทมุรตัน์ 
ที่ลาออกจากราชการ 

เมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม 2562
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การสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2562 หลกัสตูรมอีาจารยป์ระจำหลกัสตูรเปน็ไปตามเกณฑ์ 
จำนวน 5 คน สง่ผลใหม้อีตัราการคงอยู่ของอาจารยป์ระจำหลกัสตูรครบทั้ง 5 คน ตลอดจนถงึปกีารศกึษา 2563 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลกัสตูรมอีาจารยป์ระจำหลกัสตูรที่มคีณุวฒุแิละคณุสมบตัติรงตามที่หลกัสตูรตอ้งการครบทั้ง 5 คน 

ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. โดยหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ไม่เกิน 90 วัน โดยมีรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มกีระบวนการดำเนนิงานระบบการบรหิาร

อาจารย ์มีรายละเอียดดังนี้ 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 หลกัสตูรมรีะบบกลไกการบรหิารอาจารยป์ระจำหลกัสตูรสอดคล้องกับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย 

โดยมีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเปน็ผู้ดำเนนิการตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมุ่งหมายใน
การบริหารอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการกำหนดอัตรากำลัง 
บทบาท ภาระหน้าที่ของอาจารย์ การสร้างแรงจูงใจ และการธำรงรักษาบุคลากรไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
ปกีารศกึษา 2563 หลกัสตูรไดใ้หอ้าจารยป์ระจำหลกัสตูรมสีว่นรว่มในการวางแผน ตดิตาม และทบทวนหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร และภาระงานสอนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีงานบริหารและงานสอนในปริมาณเท่าเทียมกัน 
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติงานบริหารและงานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์

ประจำหลักสูตรตามแผนอัตรากำลังระยะ 5 ปี ของคณะ ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จำแนกตาม
คณุวฒุแิละตำแหนง่ทางวชิาการ วเิคราะหร์ว่มกบัแผนการดำเนนิงานในแตล่ะป ี เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึจำนวนอาจารย์
ที่จำเป็นต้องสรรหาในแต่ละปี และมีการประเมินตัวชี้วัดตามแผนที่กำหนดไว้ 

 2. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณะ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรซึ่งมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

แก้ไข สมอ.08 ครั้งที่ 1 แก้ไข สมอ.08 ครั้งที่ 2 แก้ไข สมอ.08 ครั้งที่ 3 ไม่มีแก้ไข สมอ.08

1. อ.ดร.อาภาพร รจุริะเศรษฐ 1. อ.เจยีระไน ปฐมโรจนส์กลุ 1. อ.เจยีระไน ปฐมโรจนส์กลุ 1. อ.เจยีระไน ปฐมโรจนส์กลุ

2. อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

2. อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

2. อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

2. อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

3. อ.อภญิญา อตุระชยั 3. อ.อภญิญา อตุระชยั 3. อ.อภญิญา อตุระชยั 3. อ.อภญิญา อตุระชยั

4. อ.หทยัชนน ์บญุหตัถ์ 4. อ.ศศวิมิล จนัทรม์าลี 4. อ.ศศวิมิล จนัทรม์าลี 4. อ.ศศวิมิล จนัทรม์าลี

5. อ.ดร.นลนิอร นุ้ยปลอด 5. อ.ดร.ลณัฉกร ประทมุรตัน์ 5. อ.นลพรรณ ขนัตกิลุานนท์ 5. อ.นลพรรณ ขนัตกิลุานนท์
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 3. หลกัสตูรมกีารมอบหมายภาระงานสอนและภาระงานตามพนัธกจิของหลักสูตร โดยพจิารณาจาก
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 

 4. หลักสูตรมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะในการประเมินแผนบริหารอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ 

 5. หลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนอัตราเกษียณและอัตราที่ต้องการแก่คณะเพื่อจัดทำ
แผนบริหารอาจารย์ 

 6. หลักสูตรประเมินและทบทวนแผนบริหารอาจารย์ 
 7. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุงและดำเนินการให้มีความเหมาะสม 

แผนภาพระบบกลไกการบริหารอาจารย์ 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
 หลักสูตรมีการพิจารณาจำนวนและคณุวฒุขิองอาจารยป์ระจำหลกัสตูรพบว่า ในปีการศึกษา 2563 

มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.0 เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยหลักสูตรดำเนินการตามระบบกลไก ดังนี้ 

 1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณะ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกำหนดภาระ
หน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ (หลักฐาน 4.1-1) 
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  1.1 ด้านการบริหารงานภายในหลักสูตร 

  1.2 ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรใน ปีการศึกษา 2563 
   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุรว่มกนัเพื่อกำหนดผู้รบัผดิชอบดแูลแตล่ะองคป์ระกอบ

เป็นหลักไว้ ดังต่อไปนี้ 

งาน/บริหาร ผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน งานของหลักสูตร และมอบหมายตามภาระงาน  
ในฐานะประธานหลักสูตร

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการหลักสูตร กำกับดูแลด้าน
วิชาการ การประชุม ในฐานะเป็นเลขานุการหลักสูตร

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

กำกับดูแลด้านการประกันคุณภาพ การพัฒนางานวิจัย  
งานพัฒนาอาจารย์ งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

กำกับดูแลด้านวิชาการ บริการวิชาการ งานส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ศศิวิมล   จันทร์มาลี

กำกับดูแลงานประกันคุณภาพหลักสูตร กำกับติดตามการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ติดตามการดำเนินงาน และส่งเสริม
นักศึกษาด้านวิชาการ

อาจารยน์ลพรรณ  ขนัตกิลุานนท์

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ กรรมการบริหารหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 1 
การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

อาจารยเ์ฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์

องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดง้านทำหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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  1.3 ด้านการขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะ 
   หลกัสตูรมกีารวางแผนในการขบัเคลื่อนรว่มกบัคณะในงานดา้นตา่งๆ ที่คณะมอบหมาย โดย

เสนอชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ได้แก่ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ กรรมการบริหารหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ

องคป์ระกอบที่ 6 
สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน หน้าที่ ผู้รับผิดชอบ

1 ประธานหลักสูตร ทำหนา้ที่รว่มประชมุกบัหนว่ยงานระดบัคณะ มอบหมาย
ภาระหน้าที่ ติดตาม และควบคุม

อาจารยเ์ฟื่องฟา้ 
รตันาคณหตุานนท์

2 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

ทำหน้าที่ดำเนนิงานดา้นมาตรฐานการศกึษา การประกนั
คณุภาพการศกึษา หลกัสตูรและการสอน และแผนการวจิยั

อาจารยเ์จยีระไน 
ปฐมโรจนส์กลุ

3 กรรมการหลกัสตูร ทำหน้าที่ประสานงานในสาขาวิชาและภาระหน้าที่อื่นๆ อาจารยอ์ภญิญา 
อตุระชยั

4 กรรมการหลกัสตูร ทำหน้าที่ประสานงานในสาขาวิชาและภาระหน้าที่อื่นๆ อาจารยศ์ศวิมิล 
จนัทรม์าลี

5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

ทำหน้าที่ช่วยดำเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการสอน และ
แผนการวิจัย

อาจารยน์ลพรรณ 
ขนัตกิลุานนท์
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  1.4 ด้านการขับเคลื่อนงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภาระงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้

เป็นเกณฑ์การประเมิน OKR เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน โดยมีคะแนนภาระงานที่เป็น
ไปตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่งโครงการยุทธศาสตรร์าชภฏัที่ตอ้งดำเนนิการตา่งๆ 
ใหก้บัคณะ และคณะไดป้ระชาสมัพนัธร์บัสมคัรอาจารยท์ี่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทางหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม ไดม้กีารแบง่อาจารยใ์นหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี้ (หลกัฐาน 4.1-2) 

 2. หลกัสตูรมกีารมอบหมายภาระงานสอนตามเกณฑม์าตรฐานที่มหาวทิยาลยักำหนดไว ้โดยหลักสูตร
มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อชี้แจงเรื่องภาระงานสอน การจัดตารางสอน สัดส่วนรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา และมีการจัดแบ่งรายวิชาตามความรู้ความสามารถของอาจารย์แต่ละคน หรือเป็นผู้รับ
ผิดชอบในรายวิชาที่ทำการสอนมาก่อนจนมีความชำนาญในรายวิชาที่รับผิดชอบนั้น โดยหลักสูตรมีการแจ้งให้
ทราบถงึภาระงานสอนไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งนี้ การจดัตารางสอนของแตล่ะหลกัสตูรจะมาจากการบรูณาการอาจารย์

อาจารยป์ระจำหลกัสตูร โครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

1. อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

1.1 โครงการพฒันาหนว่ยการจดัการเรยีนรู้วชิาศกึษาทั่วไป กรรมการ

1.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กรรมการ

1.3 โครงการ UI Green Metric กรรมการ

1.4 โครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภาคกลาง

กรรมการ

1.5 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ระดับตำบล

กรรมการ

1.6 โครงการบม่เพาะใหบ้ณัฑติมทีกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(Startup) กรรมการ

2. อ.เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

2.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ผู้จัดการ
พื้นที่

2.2 โครงการบม่เพาะใหบ้ณัฑติมทีกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(Startup) กรรมการ

3. อ.อภิญญา อุตระชัย 3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กรรมการ

4. อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 4.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กรรมการ

5. อ.นลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

5.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กรรมการ

5.2 โครงการพฒันาความรู้ทกัษะดา้นภาษาองักฤษในศตวรรษที่ 21 กรรมการ
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ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอื่นๆ ในคณะ โดยการประชมุรว่มกนัเพื่อกำหนดแผนวชิาที่คาดวา่จะสอนหรอืสามารถ
สอนได้ รวมถึงวิชาที่อาจารย์ต้องการสอนเพื่อเตรียมทำผลงานทางวิชาการ จึงทำให้จำนวนภาระงานสอนของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีภาระงานสอนเฉลี่ย 15.80 คาบ/คน/สัปดาห์ และภาค
การศึกษาที่ 2/2563 มีภาระงานสอนเฉลี่ย 14.40 คาบ/คน/สัปดาห์ มีรายละเอียดดังนี้ 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นทีเ่กดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน ไดป้ฏบิตังิานในหลกัสตูรและรบัผดิชอบงานในส่วน
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานของคณะรว่มกบัอาจารยแ์ละนกัศกึษาในหลักสูตรได้สำเร็จ
ลลุว่ง เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และบรรลตุามเปา้หมายที่กำหนดไวใ้นปกีารศกึษา 2563 ไดแ้ก ่

 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีงานบริหารและงานสอนในปริมาณมากน้อยใกล้เคียงกัน 
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติงานบริหารและงานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ซึ่งส่งผลให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจตอ่การบริหารของหลักสูตรในระดับมากที่สุด 
โดยมคีา่เฉลี่ยความพงึพอใจในปกีารศกึษา 2563 เทา่กบั 4.97 รายละเอยีดผลคะแนนความพงึพอใจของอาจารย์
ในหลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์ ดังนี้ (หลักฐาน 4.1-3) 

ตารางแสดงคะแนนความพงึพอใจของอาจารยใ์นหลกัสตูร ดา้นการบรหิารอาจารย ์ปกีารศกึษา 2563 

ลำดับ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนภาระงานสอน/สัปดาห์ หมายเหตุ

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563

ภาคการศึกษาที่ 
2/2563

1 อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 19 20 -

2 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 11 7 -

3 อ.อภิญญา อุตระชัย 20 19 -

4 อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 16 13 -

5 อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 13 13 -

ภาระงานสอนเฉลี่ย 15.80 14.40

หัวข้อในการประเมิน ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. การกำหนดคณุสมบตัอิาจารยใ์หมม่คีวามสอดคลอ้งกบับรบิท ปรชัญา วสิยัทศัน์
ของหลักสูตรและสถาบัน

5.00 0.00

2. การวางแผนดา้นอตัรากำลงัของอาจารยเ์ปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานอดุมศกึษา 5.00 0.00

3. การปฐมนิเทศ อบรม ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการอย่างเหมาะสม

4.80 0.45
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• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 อาจารยป์ระจำหลกัสตูรสามารถปฏบิตัหินา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายของหลกัสตูร คณะ และมหาวิทยาลัย 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตามประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประเมนิภาระงานของอาจารยเ์ปน็เกณฑก์ารประเมนิ OKR มติทีป่ระชมุหลกัสตูรจงึเหน็ควรใหม้กีารมอบหมาย
งานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิขึ้นเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม) 
 จากการประชมุประเมนิระบบการบรหิารอาจารยพ์บวา่อาจารยใ์นหลกัสตูรมคีะแนนความพงึพอใจ
ด้านการบริหารอาจารย์ท้ัง 5 หัวข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการดำเนินงานของทั้งในส่วนงานของหลักสูตร 
คณะ มหาวิทยาลัย ท่ีส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และกิจกรรมของนักศึกษา หลักสูตรมีมติ เห็นสมควรให้มีการ
แบง่งานปฏบิตัหินา้ที่ทั้งในสาขาวชิา คณะ และมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะที่สามารถนำมาประเมนิตามเกณฑ ์OKR ได้ 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม มกีระบวนการดำเนนิงานระบบการสง่เสริม

และพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 หลักสูตรมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การสร้างผลงานทางวิชาการ การสร้างเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์อย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดเป้าหมายดังนี้ 
    1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี  

2. จำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลกัสตูรตรวจสอบคณุวฒุ ิตำแหนง่ทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ ของอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 2. หลักสูตรสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ 

ศกึษาดงูาน การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ 
 3. หลกัสตูรสรปุผลการสำรวจความตอ้งการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์และรว่มจดัทำแผนพฒันาบุคลากร  
 4. หลักสูตรเสนอแผนพัฒนาบุคลากรระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อให้คณะ

รวบรวมเป็นแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ 

หัวข้อในการประเมิน ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

อาจารยป์ระจำหลกัสตูรไดร้บัการพฒันาทางวชิาการและวชิาชพีอยา่งเหมาะสม 5.00 0.00

การเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 5.00 0.00

การประเมินการสอนของอาจารย์พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาความสามารถของอาจารย์

5.00 0.00
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 5. คณะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ เพื่อสนบัสนนุ สง่เสรมิ และพฒันาอาจารยด์า้นตา่งๆ 
ไดแ้ก ่การอบรม การขอตำแหนง่วชิาการ การสง่เสรมิอาจารยศ์กึษาตอ่ และเพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี
ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น  

 6. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารคณะ (ในกรณีแผนการศึกษาต่อจะเสนอต่อ 
กบพ. เพื่ออนุมัติ) 

 7. หลักสูตรดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ 
 8. หลักสูตรและคณะ ติดตาม ควบคุม กำกับ ทุกไตรมาส 
 9. ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 

แผนภาพระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
 เมื่อหลักสูตรได้ดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตรทุกคนแล้ว หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแบบฟอร์มและสำรวจความต้องการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านการทำ
ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศเกณฑ์ภาระงาน เกณฑ์การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อให้อาจารย์
กำหนดแผนระยะเวลาและตั้งเป้าหมายในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

 2. ด้านการศึกษาต่อ หลกัสตูรมกีารสง่เสริ มใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเอง ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
โดยหลกัสตูรและคณะดำเนนิการจดัทำแผนการศกึษาตอ่ เสนอใหค้ณะกรรมการกองทนุพฒันาบคุลากรพจิารณา
คุณสมบัติของผู้รับทุน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

  - มีอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาของปีที่จะเข้าศึกษา 
  - ปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทาง

วินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่อยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่เข้า
ทำงาน

ระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมาย/ปีการศึกษา

หมายเหตุ
คุณวุฒิการ
ศึกษา

2563 2564 2565

1. อาจารย์เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

4 ม.ค.2559 อยู่ระหวา่งจดัทำ
เอกสารประกอบ
การสอนและผล
งานทางวชิาการ

ยื่นผลงานขอตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

ส.ม.

2. อาจารย์เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

2 ม.ค. 2562 อยู่ระหวา่งจดัทำเอกสารประกอบการสอน 
และผลงานทางวชิาการ

กำลังศึกษา
ปริญญาเอก 
(นอกเวลา)วท.ม.

3. อาจารย์อภิญญา 
อุตระชัย

14 ม.ีค 2559 อยู่ระหวา่งจดัทำเอกสารประกอบการสอน 
และผลงานทางวชิาการ

กำลังศึกษา
ปริญญาเอก 
(นอกเวลา)ส.ม.

4. อาจารย์ศศิวิมล 
จันทร์มาลี

4 ม.ิย. 2562 อยู่ระหวา่งจดัทำเอกสารประกอบการสอน 
และผลงานทางวชิาการ

-

วท.ม.

5. อาจารย์นลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

16 ต.ค. 2562 อยู่ระหวา่งจดัทำเอกสารประกอบการสอน 
และผลงานทางวชิาการ

กำลังศึกษา
ปริญญาเอก 
(นอกเวลา)วศ.ม.
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  - มีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมกับสาขาที่ไปศึกษา 
  - ต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ป ี
  ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการวางแผนระยะเวลาเพื่อตั้งเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับ

ดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 

 3. ด้านการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมอบรมสัมมนา/
โครงการ/กิจกรรม ภายนอกได้ตามความต้องการและความจำเป็น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนา
บุคลากรในการฝึกอบรมแก่อาจารย์ จากกองทุนพัฒนาอาจารย์ ซึ่งสามารถเบิกได้ทั้งค่าลงทะเบียนการอบรม 
สัมมนา ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง ไดต้ามความเหมาะสมและความสำคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ 
โดยอาจารยป์ระจำหลกัสตูรตอ้งทำบนัทกึขอ้ความขออนมุตัไิปอบรม ในกรณเีปน็การอบรมกบัหนว่ยงานภายนอก 

  ในปกีารศกึษา 2563 อาจารยป์ระจำหลกัสตูรทกุคนไดเ้ขา้อบรมในโครงการตา่งๆ โดยหลักสูตร
และคณะมีการประชาสมัพนัธใ์หอ้าจารยป์ระจำหลกัสตูรเขา้รว่มอบรมสมัมนา/โครงการ/กจิกรรม กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก โดยมกีารสำเนาเอกสารเพื่อดำเนนิการประชาสมัพนัธก์จิกรรม โครงการอบรม การสัมมนา 
การประชุมวิชาการต่างๆ ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรได้รับทราบ ทั้งในระบบ IT และ Social Network โดย
กิจกรรมต่างๆ จะส่งผ่านทางระบบ E-Saraban และ Line group เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจ สามารถเลือกที่จะ
เข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเองได้ ทั้งนี้ หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
เผยแพร่ให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบัอาจารยใ์นหลกัสู ตรเพื่อใหเ้กดิแนวปฏิบัติ
ที่ดีภายในหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม และ
การสัมมนา ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (หลักฐาน 4.1-4) 

อาจารย์ประจำหลักสูตร แผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หมายเหตุ

1. อาจารยเ์ฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท์ มีแผนศึกษาต่อในปี 2567 -

2. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล กำลังศึกษาต่อ รปูแบบนอกเวลาราชการ

3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย กำลังศึกษาต่อ รปูแบบนอกเวลาราชการ

4. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี มีแผนศึกษาต่อในปี 2565 -

5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ กำลังศึกษาต่อ รปูแบบนอกเวลาราชการ

อาจารย์ประจำ
หลักสูตร

การส่งเสริมและพัฒนา
จำนวน
ชั่วโมง

1. อาจารยเ์ฟื่องฟา้ 
รตันาคณหตุานนท ์

1. กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวจิยัที่สอดคลอ้งกบัการวจิยัและนวตักรรมใน 
    มิติใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำป ี2564 ผา่นระบบ Video Conference วนัที่ 19-21 กมุภาพนัธ ์2564 
3. โครงการ KM การนำ Blended Learning สู่การปฏิบัติ สำหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
4. โครงการอบรมการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
    วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD  
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
6. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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 4. ด้านผลงานวิจัย หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาตนเองในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้ สามารถนำไปพัฒนารายวิชา
และนักศึกษาได้ โดยในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 3 คน ได้เสนอยื่นโครงการวิจัยประกอบ
การเสนองบประมาณดา้นวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Basic Research Fund ผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ (หลักฐาน 4.1-5) 

2. อาจารยเ์จยีระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

1. กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
2. โครงการ KM การนำ Blended Learning สู่การปฏิบัติ สำหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
   วันที่ 5, 19 กุมภาพันธ์ 2564 
3. โครงการอบรมการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
   วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD 
   วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
5. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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3. อาจารยอ์ภญิญา 
อุตระชัย

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
2. โครงการ KM การนำ Blended Learning สู่การปฏิบัติ สำหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    วันที่ 5, 19 กุมภาพันธ์ 2564 
3. โครงการอบรมการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
    วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD  
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
5. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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4. อาจารยศ์ศวิมิล 
จันทร์มาลี

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
2. โครงการ KM การนำ Blended Learning สู่การปฏิบัติ สำหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    วันที่ 5, 19 กุมภาพันธ์ 2564 
3. โครงการอบรมการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
    วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD  
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
5. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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5. อาจารยน์ลพรรณ 
ขันติกุลานนท์

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานาชาติ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
2. โครงการ KM การนำ Blended Learning สู่การปฏิบัติ สำหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
    วันที่ 5, 19 กุมภาพันธ์ 2564 
3. โครงการอบรมการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
    วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD  
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
5. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
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อาจารย์ประจำ
หลักสูตร

การส่งเสริมและพัฒนา
จำนวน
ชั่วโมง

อาจารย์ผู้เสนอขอทุนวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หมายเหตุ

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การประเมินการรับสัมผัสสาร
พิษอากาศในผู้สูงอายุที่ติดเตียง จังหวัดปทุมธานี

ไดร้บังบประมาณ 
50,000 บาท

       แบบรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ี(เกณฑ ์พ.ศ. 2558) ปกีารศกึษา 2563 : หนา้ C31



• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลกัสตูรดำเนนิการประชมุประเมนิกระบวนการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจำหลกัสตูร ปกีาร
ศกึษา 2563 อาจารยป์ระจำหลกัสตูรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาตามเปา้หมายที่กำหนดไว ้ดังนี ้
    1. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี เพื่อเสนอยื่นขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 อาจารยป์ระจำหลกัสูตรทกุคนอยู่ระหวา่งจดัทำเอกสารประกอบ
การสอนและผลงานทางวชิาการ เนื่องจากมอีาจารยจ์ำนวน 3 คน กำลงัศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก รปูแบบการ
ศึกษานอกเวลาราชการ และอาจารย์บางคนมรีะยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ จึงยังไม่สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้ในปีการศึกษานี ้

2. อาจารยป์ระจำหลกัสตูรทกุคนมจีำนวนชั่วโมงการพฒันาตนเองไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง เนื่องจาก
หลักสูตรและคณะสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่
ทั้งนี้ เนื่องจากปญัหาการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา-2019 สง่ผลใหก้ารพฒันาตนเองของอาจารยป์ระจำหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายใน หรือหากเป็นของหน่วยงานภายนอก
จะมีรูปแบบเป็นออนไลน์ทั้งหมด 

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย ์โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
เสนอแผนการพฒันาตามความตอ้งการของตนเองและใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตร
ได้ติดตามผลการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ เรื่องการเพิ่มพูนคุณวุฒิการศึกษา และการ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หากการดำเนินงานด้านการพัฒนาตนเองของอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ 
หลกัสตูรไดห้าแนวทางในการสง่เสรมิและสนบัสนนุ เชน่ การตพีมิพผ์ลงานวชิาการ การสนบัสนนุดา้นการอบรม
วิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันส่งผลให้กิจกรรมการอบรมและเวทีการนําเสนอผลงานบาง

รายการไมเ่ปดิรบัหรอืปรบัเปน็รปูแบบออนไลน ์ดงันั้น เพ่ือวางแผนผลกัดนัใหเ้กดิประสทิธภิาพเปน็ไปตามแผนการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2564 มีผลจากการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

 1. การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา อาจารยป์ระจำหลกัสตูรจาํนวน 3 คน ไดแ้ก ่อาจารยเ์จียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล, อาจารอภิญญา อุตระชัย และ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (รูปแบบนอกเวลาราชการ) และมีการสนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้เรียนต่อระดับปริญญาเอก 
พิจารณาการศึกษาต่อในรูปแบบนอกเวลาราชการเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทางการศึกษาต่อไป 

 2. การพฒันาตาํแหนง่ทางวชิาการ หลกัสตูรไดส้ง่เสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการอบรมการจดัทำผลงาน 
วิชาการ และการเขียนผลงานวิชาการให้ได้ทุน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์มีแนวทางในการทำ
ผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

 3. การพฒันาศกัยภาพอาจารยด์า้นอื่นๆ หลกัสูตรไดป้ระชาสมัพนัธก์จิกรรม โครงการวชิาการ และ 
การอบรมต่างๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตน เพื่อ 
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

4.1-3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรผ่านระบบ CMS

4.1-4 เอกสารกำหนดการอบรมของอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ● 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 0 คน 

  

 ● 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 0 คน

 ● 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดย

ไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา  
ผลการดำเนินงาน 

- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน  
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 9 เรื่อง  
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20 % 
ป.โท 80 % 
ป.เอก 100 %

ร้อยละ 0.0 0 คะแนน ไม่บรรลุ

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 45 % 
ป.โท 60 % 
ป.เอก 75 %

ร้อยละ 0 0 คะแนน ไม่บรรลุ

4.4 x 100 = ร้อยละ 88

5
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2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

88 x 5 = 5 คะแนน

20

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน
คา่นำ้
หนกั

ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ

1

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีมิพใ์น
รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ

0.20 1.1 อ.เฟื่องฟา้ 
รตันาคณหตุานนท์

1.1 นาตยา ดวงประทมุ, เฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท,์ 
สนุทร ีอนสุา, รุ่งนภา วงัหนิกอง, กาญจนา นกึถงึ และ 
วนัวสิา พนัธแ์กว้. (2563). พฤตกิรรมการออกกำลงักาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชปูถมัภ.์ รวมบทความวจิยั การประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ(ครั้งที่ 5). 25 กนัยายน 2563. มรภ.กาญจนบรุ.ี

1.2 อ.อภญิญา 
อตุระชยั

1.2 อภิญญา อุตระชัย, ดลยา กุ่นทอง, ภัทราภรณ์ 
สวนพลู, สดุารตัน ์บญุจนัทรศ์ร,ี กรชิ เรอืงไชย. (2563). 
ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธต์อ่พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
รสหวานของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์
จงัหวดัปทมุธาน.ี รวมบทความวจิยั การประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ(ครั้งที่ 5). 25 กนัยายน 2563. มรภ.กาญจนบรุ.ี

1.3 กรชิ เรอืงไชย, อภญิญา อตุระชยั, ภทัราพร สงิหเ์งนิ, 
วิภาวรรณ เปรมสุข, ศิริลักษณ์ เทียนมาลี. (2563). 
ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
ของทหาร ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี. รวม
บทความวจิยั การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ(ครั้งที่ 5). 
25 กันยายน 2563. มรภ.กาญจนบุรี.

1.3 อ.ศศิวิมล 
จันทร์มาลี

1.4 ชนินันท์ ประเสริฐไทย, ศศิวิมล จันทร์มาล ีและ 
นยันา บญุทวยีวุฒัน.์ (2563). พฤตกิรรมสขุภาพการลา้ง
ทำความสะอาดผกัและผลไมก้อ่นบรโิภคของประชาชน
ในตำบลโนนเมอืง อำเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัลำภ.ู 
การประชมุวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครั้งที่ 8 
และระดบันานาชาต ิครั้งที่ 4. 26 เมษายน 2563, 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

1.5 ศศิวิมล จันทร์มาลี, นลพรรณ ขันติกุลานนท์, 
แกว้กาญดา ฟบูญุมา, ภาสนิ ีเทยีบเทยีม และ อรดา ลวดทอง. 
(2563). ผลของโปรแกรมการใหส้ขุศกึษาตอ่ความรู้และ
ทศันคตกิารบรโิภคอาหารเชา้ของนกัเรยีนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรยีนแหง่หนึ่ง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
งานประชมุวชิาการระดบัชาต ิครั้งที่ 12. 9-10 กรกฎาคม 
2563, มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.
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- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีมิพ์
ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ
หรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสำหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
แตส่ถาบนันำเสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัทำเปน็
ประกาศใหท้ราบเปน็การทั่วไป และแจง้ให ้ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ออกประกาศ

0.40 2.1 อ.เฟื่องฟา้ 
รตันาคณหตุานนท์

2.1 Fuangfah Rattanakanahutanon, Jeiranai 
Pathomrojsakul, Sasiwimol Chanmalee, Sirilak 
Phommachat, Laddawan Kongplee. (2020). Factors 
associated with health foods consumption 
behavior among personnels of Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage, 
Pathumthani province, Thailand. Proceeding 7th 
National and International Conference on “Economic 
and Social Sustainability through Knowledge-based 
and Innovation Management”, February 16th, 2020 
at Pathumthani University Convention Center.

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40

3
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.60

4

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา
วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสำหรบั
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แตส่ถาบนันำ
เสนอสภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัทำเปน็ประกาศใหท้ราบ
เปน็การทั่วไป และแจง้ให ้ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรอืตี
พมิพใ์นวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที่ 1

0.80

5

- บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณท์ี่ตพีมิพ์
ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอ้มลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 5.1 อ.นลพรรณ  
ขันติกุลานนท์

5.1 Jakkrapong Jitjamnong, Chachchaya Thunya-
ratchatanon, Apanee Luengnaruemitchai, Napaphat 
Kongrit, Naparat Kasetsomboon, Narinphop 
Chuaykarn and Nonlapan Khantikulanon. (2020). 
Effect of Calcination Temperature of Musa sapientum 
Linn Peels as a Novel Biobased Heterogeneous Catalyst 
for Soybean Oil-derived Fatty Acid Methyl Ester 
Formation. Chiang Mai J. Sci., 47(3): 484-498. 
http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/ Contributed Paper 

5.2 Jakkrapong Jitjamnong, Chachchaya Thunya-
ratchatanon, Apanee Luengnaruemitchai, Napaphat 
Kongrit, Naparat Kasetsomboon, Arrisa Sopajarn, 
Narinphop Chuaykarn, Nonlapan Khantikulanon. 
(2020). Response surface optimization of biodiesel 
synthesis over a novel biochar-based heterogeneous 
catalyst from cultivated (Musa sapientum) banana 
peels. Biomass Conversion and Biorefinery. 
https://doi.org/10.1007/s13399-020-00655-8.

5.2 อ.เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

5.3 Jiaranai Pathomrotsakun, Kamonwat Nakason, 
Wasawat Kraithong, Pongtanawat Khemthong, 
Bunyarit Panyapinyopol, Prasert Pavasant. (2020). 
Fuel properties of biochar from torrefaction of 
ground coffee residue: effect of process temperature, 
time, and sweeping gas. Biomass Conversion and 
Biorefinery, 10(2): 743-753, Published by Springer Berlin 
Heidelberg: https://doi.org/10.1007/s13399-020-00632-1.

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน
คา่นำ้
หนกั

ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

5

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดำเนินการ

1.00

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน

1.00

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำ
มาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

1.00

คุณภาพงานสร้างสรรค์

6
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online     

0.20

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60

9
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

0.80

10
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ

1.00

11 จำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่

12 จำนวนนกัวจิยัประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน
คา่นำ้
หนกั

ชื่อ-สกลุอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.2.3-1 หลักฐานการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ป.ตรี 15 % 
ป.โท 30 % 
ป.เอก 45 %

ร้อยละ 88 5 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม มีอาจารยป์ระจำหลกัสตูรจำนวน 5 คน ซึ่งอาจารย์
มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562-2563 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

หมายเหต*ุ* อตัราคงอยู่ของอาจารยใ์หพ้จิารณาจากรายชื่ออาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูรวา่มกีารเปลี่ยนแปลงในแตล่ะป ี
 ตั้งแตห่ลกัสตูรใหม/่ปรบัปรงุ ที่ไดร้บัการอนมุตั/ิเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร

เพื่อหารอืดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า รอ้ยละ 
80 ทุกครั้ง ทำใหก้ารหารือการจดัการเรยีนการสอน การกำหนดผู้สอน การตดิตามการจดัทำ มคอ. มกีารประเมนิ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็นการดำเนินงานตามหน้าที ่
การจัดทำ มคอ.3-7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ดังนี้

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำ
หน้าที่ประจำหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้
ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ 

ลำดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

1 อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

2 อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

3 อาจารย์อภิญญา อุตระชัย อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

4 อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

5 อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ร้อยละอัตรา
การคงอยู่

100 100

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ

2562 4.53 -

2563 4.91 เพิ่มขึ้น
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จากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ความพงึพอใจของอาจารยต์อ่การบรหิารหลกัสตูรปกีารศกึษา 2563 มคีา่คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.92 โดยความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มาจากการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านนักศึกษา (การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษา) ด้านอาจารย์ (การบริหารและพัฒนาอาจารย์ และผลที่เกิดกับอาจารย์) 
และดา้นหลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน (สาระของรายวชิาในหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน) โดยค่าความพึงพอใจต่อการบริหารของหลกัสตูรของอาจารยป์ระจำหลกัสตูรมคีา่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

4.3-1 ผลการประเมินหลักสูตรของอาจารย์

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2563 ผลการดำเนินงาน
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 

2. ปจัจยัที่มผีลตอ่จำนวนนกัศกึษาตามแผนการศกึษา 
 (1) ผูู้้สมัครบางรายสมัครสอบไว้หลายที่ จึงมีตัวเลือกในการตัดสินใจในการศึกษาหลายปัจจัย เช่น สถาน
ศึกษาใกล้ท่ีพัก ความสนใจส่วนตัวของผู้สมัคร และเป็นไปตามความต้องการของครอบครัว 
 (2) ผู้สมัครบางรายขาดแคลนทุนทรัพย์ มีปัญหาด้านการเงิน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

4. ปจัจยัที่มผีลกระทบตอ่การสำเรจ็ศกึษา 
  - 

   ปีการศึกษาที่รับเข้า
   จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)

2562 2563

2562 17 17

2563 3

รวม 17 20

ปีการศึกษาที่รับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ

2562 ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา -

2563 ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา -
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  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการดำเนินงาน 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม เปน็หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562 เริ่มใชห้ลักสูตรนี้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 จงึไมม่บีณัฑติปรญิญาตร ีและไมม่ผีลการดำเนนิงานในสว่นคณุภาพบณัฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการดำเนินงาน 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม เปน็หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562 เริ่มใชห้ลักสูตรนี้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีบัณฑิตปริญญาตรี จึงไม่รายงานผลการดำเนินงานในส่วนนี ้

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 - 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ย  
4.50

N/A N/A N/A

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2562
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

การบรรลุ
เป้าหมาย

2.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านทำหรอื
ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ  
80

N/A N/A N/A
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  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
หมายเหตุ** ในการพจิารณาเกี่ยวกบัการรบัเขา้และการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของหลกัสตูร 

ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจดัเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาที่จะศกึษาในหลักสูตร 
โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

- การรับนักศึกษา 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 หลักสูตรกำหนดเป้าหมายจำนวนนักศึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และความพร้อม
ของอาจารย์ที่มีอยู่ ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรกำหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. มีจำนวนนักศึกษาสมัครตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดใน มคอ.2 จำนวน 35 คน 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน มคอ.2 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลกัสตูรมรีะบบกลไกการรบันกัศกึษาที่สอดคลอ้งตามเกณฑข์องหลกัสตูร คณะ และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรกำหนดแผนการรบันกัศกึษาให้สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา จากนั้นส่งรายละเอียดแผนการรับนักศึกษาไปยังคณะ 
 2. คณะทำบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรไปยงัสำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน 
โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามกำหนดเวลาของ
มหาวิทยาลัย 
 3. หลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ 
 4. หลกัสตูรดำเนนิการเสนอรายชื่ออาจารยเ์พื่อเปน็คณะกรรมการคมุสอบขอ้เขยีนและสมัภาษณไ์ป
ยงัสำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน เพื่อทำสั่งมหาวทิยาลยัแตง่ตั้งคณะกรรมการคมุสอบขอ้เขยีนและสมัภาษณ ์

 5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สมัครและกําหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
 6. คณะกรรมการคมุสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 7. มหาวทิยาลยัประกาศรายชื่อผู้ท่ีผา่นการสอบคดัเลอืกและแจง้กาํหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
 8. นักศึกษารายงานตัวตรวจสอบหลักฐานและชําระเงินค่าลงทะเบียน 
 9. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจดัปฐมนเิทศนกัศกึษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
 10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจดัประชมุประเมนิผลกระบวนการรบันกัศกึษาเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
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แผนภาพระบบกลไกการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
 มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดการรับสมัครและวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 
6 รอบ คอื รอบโควตาทอ้งถิ่น, รอบ Portfolio (TCAS), รอบโควตา (TCAS), รอบรบัตรงรว่มกนั (TCAS), รอบรบัตรงราชภฏั 
และรอบรับตรงมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรมีการดำเนินการตามระบบกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนเป้าหมายการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุใน มคอ.2 จำนวน 35 คน 
 2. หลักสูตรแจ้งจำนวนนักศึกษาที่ต้องการรับในปีการศึกษา 2563 พรอ้มกำหนดคณุสมบตัขิองผู้สมคัรไป
ยังคณะ คณะดำเนินการจดัทำบนัทกึขอ้ความไปยงัสำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 
 3. หลักสูตรดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ซึ่งมีทั้งส่วนที่ดำเนินการโดยหลักสูตรเอง และ
ส่วนที่ดำเนินการร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
 4. มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้สมัครและกําหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
 5. มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคมุสอบขอ้เขยีนและสมัภาษณน์กัศกึษาใหม ่ ซึ่งคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรไดส้ง่รายชื่ออาจารยป์ระจำหลกัสตูรเปน็คณะกรรมการ 
 6. คณะกรรมการคมุสอบขอ้เขยีนและสมัภาษณ์ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนดโดยมีรูปแบบการสอบเป็นการสัมภาษณ์พิจารณาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษา เช่น การแต่งกายสุภาพ มีไหวพริบในการตอบคำถาม ความกล้าแสดงออก เป็นต้น 
 7. หลักสูตรส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้คณะ คณะดำเนินการแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อทำการประกาศและแจ้งกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาผ่านการ
สอบคัดเลือกจำนวน 7 คน 
 8. นักศึกษารายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน พร้อมทั้งชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยปีการศึกษา 2563 
มีนักศึกษามารายงานจำนวน 3 คน  
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• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรดำเนินการประชมุรว่มกนัเพื่อประเมนิกระบวนการในการรบันกัศกึษาในปกีารศกึษา 2563 พบว่า 
การรบัสมคัรนกัศกึษาจำนวน 6 รอบ นักศึกษามีจำนวนน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 จากการประเมิน
มีนักศึกษาที่สมัครแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการติดตามกลับพบว่า ส่วนหนึ่งแจ้งว่าสถานการณ์ของโรค
ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ในครอบครัวของนักศึกษา ก่อให้เกิดความไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ทำให้มีจำนวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนลดลง ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ ทั้งนี้ใน
ด้านเป้าหมายเชิงคุณภาพ หลักสูตรได้รับผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน มคอ.2 

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 จากผลการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบว่ามีจำนวนผู้สมัครลดลง ซึ่งไม่เป็น
ไปตามแผนการรบัของหลกัสตูรที่ระบไุวใ้น มคอ.2 (จำนวน 35 คน) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดด้ำเนนิการประชุม
และมีมติให้ปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
 1. ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์มอบหมายให้แต่ละหลักสูตรดำเนินการถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยคณะดำเนินการจ้างเหมาทีมนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวจะได้นำไปใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป (ถ่ายทำคลิปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564) 
 2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Social Network ประกอบด้วย Facebook page ภายใต้ชื่อ 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, Instagram ของหลักสูตร ภายใต้ชื่อ 
environmental_health_vru, จัดทำ Banner ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และแชร์ข้อมูลเพจไปยังกลุ่มต่างๆ บน Facebook 
 3. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล ได้รวบรวมรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ Line ID เพื่อสร้างกลุ่มไลน์
เพื่อติดต่อให้คำปรึกษาตั้งแต่กำหนดการสัมภาษณ์ วิธียืนยันสิทธิ์ และวิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพื่อติดตามผู้
สมัครไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 1. จากการรบัสมคัรนกัศกึษาในปกีารศกึษา 2563 ไดม้กีารดำเนนิการเพิ่มชอ่งทางการรบัสมคัรนักศึกษาใหม ่
ปกีารศกึษา 2564 จำนวน 2 ชอ่งทาง เพื่อดาํเนนิการปรบัปรงุใหไ้ดม้าซึ่งชอ่งทางการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัศกึษาดงันี ้

  

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา 
ที่เข้ารับการศึกษา (คน)

ร้อยละตามแผนการรับ 
นักศึกษาของหลักสูตร

2562 17 48.6

2563 3 8.6

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ

1. ลงพื้นที่แนะแนวโรงเรียนในบริเวณ
ใกลเ้คยีงมหาวทิยาลยั และจงัหวดัใกล้
เคียง ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด 
โรงเรียนที่เคยแนะแนว ไม่พร้อม
ให้หลักสูตรเข้าไปประชาสัมพันธ์
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 2. การปรบัปรงุกระบวนการรบัสมคัรนกัศกึษาปกีารศกึษา 2564 หลักสูตรได้สำรวจจากข้อมูลการ
รับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย http://ent.vru.ac.th และการสอบถามจากนักศึกษาที่มาสอบสัมภาษณ์
พบวา่ สาเหตุที่มาสมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหลายปัจจัยดังนี้ 
  (1) ผู้สมคัรอาศยัอยู่บรเิวณพื้นที่ใกลเ้คยีงมหาวทิยาลยั ทำให้สะดวกในการเดินทาง เชน่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี 
  (2) พบเห็นโปสเตอร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
ของหลักสูตร, สไลด์ Banner หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และหน้าเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  (3) นกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตรช์วนรุ่นนอ้งที่สนใจ ชว่ยแนะนำหลกัสตูรและประชาสัมพันธ์ 
 3. ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้นักศึกษาหลายคนสละสิทธ์ิเข้ารับการ
ศึกษา เนื่องจากครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน ไม่พร้อมศึกษาในปีการศึกษา 2564  
 4. สรปุจาํนวนนกัศกึษาประจาํปกีารศกึษา 2563 แตล่ะรอบที่สมคัรตามระบบของมหาวทิยาลยั ดังนี้ 

  

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ

2. หลักสูตรประชาสัมพันธ์ข่าวการรบั
สมคัรนกัศกึษาผา่นทางเพจ Facebook 
สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม มรภ.วไลย
อลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ,์ 
เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์, 
โปรโมทหน้าเพจ

2. หลกัสตูรประชาสมัพนัธข์า่วการรบัสมคัร
นกัศกึษาผา่น Facebook สาขาวชิาอนามยั
สิ่งแวดลอ้ม มรภ.วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม-
ราชปูถมัภ,์ Instagram ของหลกัสตูร ภาย
ใตช้ื่อ environmental_health_vru, ทำ 
Banner ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
มหาวทิยาลยั และเว็บไซต์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และแชร์ข้อมูลเพจไป
ยังกลุ่มต่างๆ บน Facebook

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ออนไลน์

3. ดำเนินการถ่ายทำคลิปวิดีโอ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยถ่ายทอด
ศักยภาพของหลักสูตร เพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์และ
แนะแนวโรงเรียนเครือข่าย

เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

รอบสมัครนักศึกษา จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

รอบ Portfolio 7 0

รอบโควตา 0 0

รอบ Admission อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด) 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาให้มีองค์
ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเปน็ตอ่การเรยีนในหลกัสตูรตาม มคอ.2 โดยหลกัสตูรมเีปา้หมายการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 กิจกรรม 
 2. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่กจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา (มคีา่เฉลี่ยสงูกวา่ 4.00) 
และนักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลกัสตูรกำกบัดแูลใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มสำหรบัการเรยีนในมหาวทิยาลยั 
ให้นักศึกษาใหม่ศึกษาคู่มือนักศึกษา ปกีารศกึษา 2563 ของมหาวทิยาลยั รวมทั้งกำหนดหวัขอ้การเตรยีมความ
พรอ้ม โดยหลกัสตูรรว่มกบัคณะในการจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มสำหรบันกัศกึษากอ่นเขา้ศกึษา ประจำปกีาร
ศึกษา 2563 ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทำ
คำสั่งแต่งตั้ง 
 2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุเพ่ือวางแผนในการจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเข้า
ศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 
 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการ
จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและหาแนวทางการ
พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 

แผนภาพระบบกลไกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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เริ่มต้น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรื่อง การเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐาน 
รายวิชาก่อนเข้าศึกษาในระดับคณะ

ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ ที่คณะร่วมกับหลักสูตรจัด 
  - เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
  - เตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตและการปรับตัว 
  - เตรียมความพร้อมด้านระเบียบข้อบังคับของคณะ 
  - เตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานสาธารณสุข 
  - เตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม



 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 1. หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต่อคณะ คณะดำเนินการเสนอต่อสำนักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมหีลกัเกณฑท์ี่กำหนดคอื อาจารย ์1 คน เปน็ที่ปรึกษา
ได้ไม่เกิน 2 หมู่เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้ง
ที่ 1/2563 มีมติให้ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 631248200 โดยการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  (1) มหาวทิยาลยัจดัทำคู่มอือาจารยท์ี่ปรกึษาเพื่อจัดระบบการให้คำปรึกษา เชน่ กำหนดวนัเวลา 
สถานที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา มีแบบฟอร์มรายงานอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ข้อมูลส่วนตัวของ
นักศึกษาและให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
  (2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน และการจัดการความ
เสี่ยงด้านนักศึกษาโดยการให้คำปรึกษา แนะนำการเรียนในวิชาต่างๆ การลงทะเบียนเรียนร่วม การเพิ่ม-ถอน
รายวิชา หรือการให้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น 
  (3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร นักศึกษาสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์ Application Line และ Facebook 
  (4) หลกัสตูรประชมุประเมนิกระบวนการใหค้ำปรกึษาแกน่กัศกึษา สรปุขอ้เสนอแนะ เพื่อนำมา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 2. หลกัสตูรรว่มกบัคณะจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มและปฐมนเิทศนกัศกึษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
เคร่งครัด และดำเนินกิจกรรมในช่วงเช้าเท่านั้น 
 หลักสูตรร่วมกับคณะประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศกึษา 4 ประเดน็ คอื (1) การจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา เชน่ การปฐมนเิทศ เพื่อใหค้วามรู้ไดอ้ยา่ง

รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน) อาจารย์ที่ปรึกษา

63 3 อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

62 17 อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
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ประเมินกระบวนการดำเนินงาน

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาจากผลการประเมิน

มีรายงานผลการปรับปรุงเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

รายงานแนวทางปฏิบัติที่ดีการเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

สิ้นสุด



เหมาะสม (2) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีคู่มือปฐมนิเทศพร้อมชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างเหมาะสมชัดเจน (3) มีการแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียน และ (4) ได้รบั
ความรู้จากการให้ความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศกึษาพบวา่ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเทา่กบั 4.33 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทบทวนระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศกึษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ พบว่านักศึกษา
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ทำใหก้ารดำเนนิงานตามระบบมีผลการดำเนนิงาน
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดดังนี้ 

 1. หลกัสตูรมกีารจดักจิกรรมเตรยีมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา ปกีารศกึษา 2563 จำนวน 
1 กิจกรรม โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะ 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอ่กจิกรรมการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.33 และนักศึกษามีความพร้อมที ่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร ดังนั้น ระบบที่ดำเนินการ
อยู่มีความเหมาะสม สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนได้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรมี
ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรยังมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทางวิชาการเท่านั้น จึงควรเพิ่มกระบวนการที่
ทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพวิชาชีพที่จะทำงานในอนาคต 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
จากการทบทวนกระบวนการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา หลกัสตูรจงึมแีนวทางในการจดักจิกรรม

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาปีการศึกษา 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็น
ควรให้คงการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. ให้คงกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาไว้ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทราบถึง
ขอบเขตในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้อาจมีการพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

2. ให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับข้องกับหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 การดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบว่าเป็นไป

ตามเป้าหมายการดำเนินงาน คือ หลักสูตรได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาได้ปรับตัวในการเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อ
ระบบการเตรียมความพร้อม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเทา่กบั 4.33 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 และนักศึกษามี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ตลอดหลักสูตร 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 หลักสูตรมีระบบกลไกการกำกับดูแลนักศึกษาเพื่อให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ

และหาแนวทางแก้ปัญหาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ โดยหลักสูตรมีเป้าหมายของระบบดังนี้ 
 1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) 
 2. หลักสูตรดำเนินการดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลกัสตูรมกีารจดัระบบอาจารยท์ี่ปรกึษาประจำหมู่เรยีนใหแ้กน่กัศกึษา โดยอาจารยท์ี่ปรกึษามหีนา้ที่

หลกัในการตดิตาม ดแูล และใหค้ำปรกึษาแกน่กัศกึษาทั้งในดา้นการเรยีน สขุภาพ ครอบครวั สงัคม การพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีกระบวนการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 1. หลกัสตูรเสนอแตง่ตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษาตอ่คณะ คณะเสนอสำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 2. หลักสูตรร่วมกับคณะ เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารยท์กุคนตอ้งผ่าน
การอบรมอาจารยใ์หม ่ซึ่งมหีวัขอ้ที่เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของอาจารยท์ี่ปรกึษาในบรบิทตา่งๆ และอาจารยส์ามารถ
ดาวน์โหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาได้จากเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศและกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

3.1-1 แผนการรับนักศึกษา

3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3.1-3 เกณฑ์การรับนักศึกษา

3.1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา

3.1-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ
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 4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ 
 5. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลตามแบบฟอร์มในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 6. เมื่อสิ้นสดุในแตล่ะภาคการศกึษา นกัศกึษาจะประเมนิอาจารยท์ี่ปรกึษาประจำหมู่เรยีนของตนเอง 

ผา่นระบบ CMS ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเอาผลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป 
 
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. หลกัสตูรเสนอแตง่ตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษาประจำหมู่เรยีนไปยงัคณะ คณะเสนอตอ่ไปยงัสำนกัสง่เสริม

วชิาการและงานทะเบยีนเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน มหีลัก
เกณฑ์ที่กำหนดคือ อาจารย์ 1 คน เป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 หมู่เรียน หลักสูตรมีการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ดังนี้ 
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แนวทางปฏิบัติที่ดี



 2. สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนกำหนดใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปฏบิตัหินา้ที่โดยการนดัหมาย
การเข้าพบนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการเรียน 
หรอืตดิตามปญัหาตา่งๆ ของนกัศกึษา โดยอาจารยท์ี่ปรกึษาชั้นปทีี่ 1 จะตอ้งเขา้พบนกัศกึษาในโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะนำแผนการเรียน ขอ้กำหนดและกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั และ
กำหนดชอ่งทางสำหรบัตดิตอ่นกัศกึษาทั้งทางโทรศพัท ์อเีมล ์และผา่นทาง Line group เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถ
เข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้พบปัญหาของ
นักศึกษาดังนี้ 
  2.1 หลกัสตูรไดม้กีจิกรรมรบันอ้งของหลกัสตูรรว่มกบัคณะเปน็ประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อหล่อหลอมความเป็นสาขาวิชา คณะ และสถาบัน ปลูกฝังและเสริมสร้างระบบความเป็นพ่ีน้อง ระเบียบ 
วนิยั ประเพณ ีความสามคัค ีน้ําใจ และการชว่ยเหลอืแนะนาํรุ่นนอ้ง ซ่ึงในปกีารศกึษา 2563 ไดม้กีารระบาดของ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะรวมตัวได้ การงดเว้นกิจกรรม
ดงักลา่วทาํใหน้กัศกึษาใหมม่คีวามสมัพนัธก์บัรุ่นพี่นอ้ยลง แต่มีเวลาจัดกิจกรรมในการเรียนมากขึ้น 
  2.2 ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่ 2019 ทางมหาวทิยาลยัไดม้มีตใิหห้ลักสูตร
จดัการเรยีนการสอนแบบ Social Distancing และใหด้าํเนนิการสอนใน Google Meeting ในกรณทีี่สถานการณ์
การระบาดมคีวามรนุแรง ซึ่งการปรบัรปูแบบการเรยีนดงักลา่วทำใหน้กัศกึษาตอ้งปรบัตวัอยา่งมาก ทั้งนี้ นักศึกษา 
ยังสามารถปรึกษาปัญหาการเรียน ข้อคําถามของหลักสูตร ผ่านเบอร์โทรศัพท์ และแอพพิเคชันไลน์ เพื่อลด
ความเสี่ยงของนักศึกษา ไม่ให้เกิดการติดเชื้อ และยังสามารถขับเคลื่อนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
นักศึกษาได้ประโยชน์มากท่ีสุด 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรประเมินกระบวนการระบบกลไกของปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาทั้ง 2 คน มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 2 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.51 โดยแต่ละประเด็นการประเมิน
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ดังนั้น จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการควบคุม
การดแูลการใหค้ำปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกน่กัศึกษาปริญญาตรี ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรดำเนินการ
ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ตารางแสดงผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

ชั้นปี หมู่เรียน จำนวนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

2 621248200 17 อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

1 631248200 3 อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563

631248200 อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 4.63 4.95

621248200 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 4.30 4.50 4.68 4.59
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• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 หลักสูตรได้นำผลการเข้ารับคำปรึกษาของนักศึกษาที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าสู่ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนำผลดงักลา่วสู่การกำหนดแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในครั้งต่อๆ ไป 
โดยจากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเห็นควรให้คงการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1. เห็นควรให้เพิ่มวัน-เวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาจากเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเดือนละ 2-3 ครั้ง 
โดยปรับเป็นการพบนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และการนัดพบในห้องเรียน 
 2. เห็นควรให้ปรับรูปแบบของกิจกรรมรับน้องลดลง โดยเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทักษะทางวิชาชีพ 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 จากการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งพบว่าการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม นักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อ
การเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และการจัดกิจกรรมท่ีเน้นรูปแบบออนไลน์มากข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค และความสะดวก ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ในหลักสูตร โดยอาจจะต้องมีการปรับให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
หลักสูตรได้เตรียมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้ 
 1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดยเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. หลักสูตรดำเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่าง
เป็นระบบ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 1. การดำเนินการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 ยังสอดคล้องตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุวางแผนโครงการ/กจิกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณาร่วมกับ มคอ.2 และแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาของปีการศึกษานั้นๆ 
  (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายวิชาที่สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนไว้ และมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดูแล 
  (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมตามแผนของหลักสูตร 
  (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบประเมินสรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมและหาแนวทางใน
การพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
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ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรดำเนินการตามระบบให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งวางแผน
กจิกรรมที่บรูณาการกบัการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ รวมถงึกจิกรรมที่ใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการสืบสาน
วฒันธรรมเพื่อพฒันาใหน้กัศกึษาของหลกัสตูรที่จะสำเรจ็การศกึษาในอนาคต เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะ
ที่ดใีนการดำเนนิชวีติ แลว้นำมากำหนดเปน็กจิกรรมพฒันานกัศกึษาและแผนการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา
ร่วมกับคณะ โดยคณะมรีะบบการเลอืกตั้งองคก์ารนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะ
ทำงานหลกัของนกัศกึษาในการดำเนนิกจิกรรมหรอืโครงการตา่งๆ นกัศกึษาสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืเสนอ
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านองค์การนักศึกษา 
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 - โครงการที่สอดคล้องกับกรอบ TQF 

หมายเหตุ: ความสอดคล้องกับกรอบ TQF ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู ้  (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะ
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

 
 - โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 หมายเหตุ: ความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
 - ทกัษะชวีติและอาชพี (Life and Career skills) ไดแ้ก ่(1) ทกัษะชวีติ (Life skill) (2) ทกัษะวชิาชพี (Career skill) 
 - ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม – 4Cs (Learning and Innovation skills) ได้แก่ (3) ความรู้เฉพาะทาง 
(Specific literacy) (4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) 
 - ทักษะด้านสาระสนเทศ (Information, Media and Technology skills) ได้แก่ (5) ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT literacy) (6) การผลิตสื่อและรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)

โครงการ
สอดคล้องกับกรอบ TQF

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

1. การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมค่ณะสาธารณสขุศาสตร ์ประจำปกีารศกึษา 2563 ✓ ✓

2. การทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2563 ✓ ✓

3. การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ✓ ✓
4. รำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ✓ ✓

5. การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ✓

โครงการ

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะชีวิต 
และอาชีพ

ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม

ทักษะด้าน
สาระสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. การปฐมนเิทศนกัศกึษาใหมค่ณะสาธารณสขุศาสตร ์ประจำปกีารศกึษา 2563 ✓

2. การทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2563 ✓

3. การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ✓
4. รำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ✓

5. การอบรมประกนัคณุภาพการศกึษา สำหรบันกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ ✓ ✓
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• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
จากการดำเนนิการตามระบบกลไกกระบวนการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21 หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการพบว่า การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 เป็นไป
ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้ 

1. นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
 2. หลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่าง
เปน็ระบบ ทั้งนี้ กจิกรรมหลายกจิกรรมที่นกัศกึษาไดม้กีารเขา้รว่ม ยงัไมม่กีารกำหนดเปา้หมายในการพฒันาทักษะ
การเรยีนรู้ที่นกัศกึษาจะไดร้บัผา่นการทำกจิกรรมที่ชดัเจนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
หลกัสตูรไดน้ำผลการพฒันานกัศกึษาเขา้สู่ที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื่อนำผลดงักล่าว

ไปสู่การกำหนดแนวทางใหค้ำปรกึษาแกน่กัศกึษาในครั้งตอ่ๆ ไป รวมทั้งการนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
การดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 เห็นควรให้คงดำเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. ยังคงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากโครงการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และ
โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. หลักสูตรสำรวจกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านให้แก่นักศึกษานอก
เหนือจากโครงการที่ดำเนินการร่วมกับคณะ 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
จากการดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมในปกีารศกึษา 2563 ภายหลงัจากการดำเนนิการจดัโครงการ

ตา่งๆ หลกัสตูรจะมกีารนำผลที่ไดจ้ากการดำเนนิโครงการมาสรปุผลการดำเนินงานและเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษาและเปน็ไปตามมาตรฐานที่
หลักสูตรกำหนดต่อไป 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

3.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน

3.2-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

3.2-3 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา/สรุปผลการประเมินตนเองของ
อาจารย์ที่ปรึกษา/สรุปผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 

ประเมินตนเอง
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- การคงอยู่ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 

รายละเอียดอัตราการสำเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

หมายเหตุ* วิธีการคำนวณ 

 อัตราการสำเร็จการศึกษา     ` x 100 อัตราการคงอยู่  ̀ x 100 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่
ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

ปีการ
ศึกษา

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาตามหลักสูตร จำนวนที่ลาออกและ 
คัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น 
ปีการศึกษา 2563 2562 2563

2562 17 17 17 0

2563 3 3 0

ปีการ
ศึกษา

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนที่ลาออกและ 
คัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น 
ปีการศึกษา 2563 2565 2566

2562 17 0 0 0

2563 3 0 0

(1)
(2)

(1)
(3)-(1)

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการสำเร็จการศึกษา

2562 100.0 0.0

2563 100.0 0.0

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ

2562 4.21 ระดับดี

2563 4.70 ระดับดีมาก
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือ
จำนวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี ้
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดก้าํหนดใหม้ชีอ่งทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษาโดยผา่นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาในแต่ละหมู่เรียน ซึ่งที่ปรึกษาได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาในข้อร้องเรียนดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และที่ปรึกษาได้ดําเนินการติดตาม สอบถามเพื่อสรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนน้ันๆ โดย
รายงานแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบเป็นระยะ 
 โดยปีการศึกษา 2563 นักศึกษาได้ร้องเรียน เรื่อง ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน เนื่องจากมีนักศึกษา
บางคนขาดแคลนทนุทรพัยแ์ละครอบครวัประสบปญัหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทางหลักสูตร
ได้แก่ปัญหาดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติ โดยจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความจำเปน็ในรายวิชา
เป็นของส่วนรวม เพื่อให้นักศึกษาได้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 2. หลักสูตรประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทุนการศึกษา
วันไหว้ครู ทุนการศึกษาที่กำกับโดยกองพัฒนานักศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการดำเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระดับ 3 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

3.3-1 แบบบันทึกจำนวนนักศึกษา จาก สสว.

3.3-2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ
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หมวดที่  4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา

การกระจายระดับคะแนน จำนวน
นักศึกษา

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

ทะเบยีน
สอบ 
ผา่น

ภาคการศึกษาที่ 1

SCH252 ชีวเคมี 4 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

SMS105 หลักการคณิตศาสตร์ 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SPH202 กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา 0 1 1 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

SPH204 โภชนศาสตร์สาธารณสุข 4 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

SPH208
พื้นฐานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

4 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

SPH301 สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์ 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

SPH302 การบริหารงานสาธารณสุข 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

VGE104
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการเรียน

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 2

VGE106 นวตักรรมการคดิทางวทิยาศาสตร์ 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 15 15

VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 2

VLE101
การเตรียมพร้อมทักษะภาษา
อังกฤษระดับอุดมศึกษา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 1

VLE210
กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้
เรียนภาษาอังกฤษเป็น

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 - 17 17

SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SCH102 เคมีทั่วไป 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SMS105 หลักการคณิตศาสตร์ 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SPH101 หลักการสาธารณสุข 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 - - 3 3
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หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา

การกระจายระดับคะแนน จำนวน
นักศึกษา

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

ทะเบยีน
สอบ 
ผา่น

ภาคการศึกษาที่ 2

PEH201
การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

PEH202 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 4 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

PEH303 การจดัการมลูฝอยและสิ่งปฏกิลู 6 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 1

SPH203
หลักการปฐมพยาบาลและ
การบรรเทาสาธารณภัย

7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

SPH210 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 4 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 17

VGE106 นวตักรรมการคดิทางวทิยาศาสตร์ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 2

VGE108
ความเปน็สากลเพื่อการดำเนนิ
ชวีติในประชาคมอาเซยีน

5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 15 15

VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 15 15

VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ 2 6 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 17 17

VLE101
การเตรียมพร้อมทักษะภาษา
อังกฤษระดับอุดมศึกษา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 1

PEH201
การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SBT340 จลุชวีวทิยาและปรสติสาธารณสขุ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SCH222 เคมีอินทรีย์ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SMS203 ความนา่จะเปน็และสถติเิบื้องตน้ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

SPH103 พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 3

VLE101
การเตรียมพร้อมทักษะภาษา
อังกฤษระดับอุดมศึกษา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 3 3
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน

รหัส
วิชา

ชื่อรายวิชา ภาคการ
ศึกษา

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ 
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

VGE111 ทักษะการรู้
สารสนเทศ

2 นักศึกษาได้ผลการ
เรียนเป็น I  
จำนวน 1 คน

สอบถามนักศึกษาที่
ได้ผลการเรียน I

นักศึกษาขาด
สอบปลายภาค

ติดตามสาเหตุการขาด
สอบของนักศึกษา 
และให้นักศึกษารีบ
ดำเนินการขอสอบ

รายวิชา ภาคการศึกษา

ไม่มี ไม่มี

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาคการ
ศึกษา/คำอธิบายรายวิชา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /
ภาคการศึกษา/คำ
อธิบายรายวิชา

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม แตล่ะรายวชิาสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในรายวชิา 
โดยเฉพาะความซื่อสตัย ์ตรงตอ่เวลา ความรบัผดิชอบ 
และสอดแทรกเรื่องประพฤตปิฏบิตัติวัที่เหมาะสม โดย
ยกกรณศีกึษาใหน้กัศกึษาไดเ้หน็ถงึผลกระทบจากการ
ทำผดิคณุธรรม รวมถงึใหม้กีารแสดงความเหน็กลุ่มยอ่ย

กำหนดคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละ
ชั้นปี ให้เป็นแนวทางเดียว มีการ
เพิ่มสื่อข้อมูลที่ทำให้เห็นถึงการได้
รับผลกระทบจากการขาดจริยธรรม
ในวิชาชีพ
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี ☐ ไม่มี ☑ ︎
จำนวนอาจารย์ใหม่   ไม่มี 
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ    ไม่ม ี

8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
  ไม่ม ี

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
  ไม่มี 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ   
  ไม่มี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

ความรู้ ควรเพิ่มการใช้การสอนหลายรูปแบบ ในภาพรวม
สรา้งความตื่นตวัในการเรยีนรู้ สรา้งประสบการณ์
ใหแ้กน่กัศกึษา และควรมกีารทดสอบความรู้เปน็ระยะ

จัดให้มีข้อกำหนดในการวัดผล
ความรู้นอกเหนือจากการสอบที่
หลากหลาย ในทุกวิชา

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นักศึกษามีกิจกรรมให้คิด วเิคราะห ์
และวางแผนนำไปสู่การแกป้ญัหา

เตรยีมกรณศีกึษา สถานการณส์มมต ิ
ใหน้กัศกึษาไดค้ดิวเิคราะหม์ากขึ้น

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

การเพิ่มทักษะโดยการมอบหมายงานกลุ่มได้ผล
ไม่เต็มที่ เพราะนักศึกษาทางคนไม่ได้แสดง
บทบาทของตัวเองอย่างแท้จริง สมาชิกบางคนมัก
ไม่มาร่วมกิจกรรม

กำหนดระเบียบการทำงานร่วม
กันในกิจกรรมกลุ่ม และให้มีการ
หมุนเวียนหน้าที่ในการทำงาน

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดด้ ีแตก่ารสบืคน้ขอ้มลูและอา้งองิยงัไมเ่หมาะสม 
และนักศึกษามีจุดอ่อนในเรื่องการนำเสนอหน้า
ชั้นเรียน การใช้ภาษาอังกฤษ

เตรยีมแผนฝกึการสบืคน้ขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลูและการอา้งองิใหถ้กูตอ้ง 
และเนน้ใหฝ้กึนำเสนอหนา้ชั้นเรยีน
มากขึ้น สรา้งบรรยากาศการนำเสนอ
ที่เหมาะสม ไมก่ดดนั เนน้การคน้ควา้
ตำรา วารสารภาษาองักฤษ
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตรให้นำมานับรวมใน
 ข้อนี้ด้วย  

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

อบรมการพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์
และอ้างอิงในระดับนานาชาติ

5 - ได้เรียนรู้การจัดทำผลงานวิจัยจน
สามารถนำผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ

อบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ออนไลน์สำหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

5 1 ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการ
สื่อสารออนไลน์ซึ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้

อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “การ
เขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั
สอดคลอ้งกบัการวจิยัและนวตักรรม
ในมติใิหม”่

1 - เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมในมิติ
ใหม่เพื่อขอทุนวิจัย
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
การออกแบบหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม มุ่งเนน้ใหค้วามสำคญัในการ 

บรูณาการพนัธกจิการจดัการเรยีนการสอนทางดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้มดว้ยงานวจิยัและบรกิารวชิาการแกชุ่มชน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัที่ตอ้งการผลติและสรา้งบคุลากรในการปอ้งกนัและควบคมุมลพิษ
ทางสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนในทอ้งถิ่น การผลติบณัฑติทางดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้ม
จงึเปน็การสรา้งและพฒันาบคุลากรที่มบีทบาทในการบรหิารจดัการดา้นอนามยัสิ่งแวดลอ้ม การปอ้งกนัและลดความ
เสี่ยงจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานและการมสีว่นรว่มในทกุภาค
สว่นของสงัคม รวมทั้งพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยดี้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้คำนึงถึงปัญหาและบริบทที่
สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยหลักสูตรกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้ 

1. หลักสูตรมีการดำเนินงานตามเล่มหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีการปรับปรุงสาระในรายวิชา 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดขั้นตอนดำเนินการในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลกัสตูรจดัประชมุเกี่ยวกบัการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา เพื่อทบทวนการดำเนิน
งานด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในปีที่ผ่านมา 
 2. หลกัสตูรวางแผนการดาํเนนิงานสาํหรบัปกีารศกึษานั้นๆ ท้ังการออกแบบหลักสูตรใหม่ (กรณคีรบ
กําหนดการปรับปรุงหลักสูตร) หรือออกแบบสาระหรือหัวข้อในรายวิชาของหลักสูตรใหม่ 
 3. หลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานเรื่องการออกแบบหลักสูตรและสาระของ
รายวิชา เพื่อวัดผลความสำเร็จและนำไปสู่การเสนอแนะในปีต่อไป 
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แผนภาพระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดประชุมวางแผนออกแบบหลักสูตร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกแบบหลักสูตร เพื่อให้การดำเนินการออกแบบหลักสูตร

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ มรีายละเอยีดดงันี้ 
  (1) การออกแบบหลักสูตร คณะกรรมการต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใหห้ลกัสตูรเปน็ไป
ตามกรอบมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

  (2) การออกแบบสาระรายวชิา คณะกรรมการคำนงึถงึความเหมาะสมของเนื้อหา มคีวามทนัสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งคำอธบิายรายวชิาที่ออกแบบนั้นจะตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัชื่อวชิา 
จำนวนหนว่ยกติ เนื้อหาครอบคลมุกวา้งขวางครบถว้นในสิ่งที่ควรเรยีนและทนัสมยั พรอ้มกบัจดัทำรา่งแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหลักสูตร เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

  (3) ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วม
วพิากษห์ลกัสตูร จำนวน 18 คน ซึ่งเปน็ผู้ทรงคุณวฒุภิายนอก จำนวน 3 คน ไดแ้ก ่รองศาสตราจารย ์ดร.ประยูร 
ฟองสถิตย์กุล, รองศาสตราจารย์เชาวยุทธ พรพิมลเทพ และอาจารย ์ดร.เชต ใจกลัยา (เอกสารแนบรายงานการ
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

  (4) คณะกรรมการดำเนนิงานออกแบบหลกัสตูรไดน้ำขอ้เสนอแนะของผู้เขา้รว่มวพิากษม์าแก้ไข/
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเสนอพจิารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวชิาการคณะแลว้นำเสนอหลกัสตูรที่ผา่นคณะ
กรรมการวิชาการคณะไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  (5) ดำเนนิการตามระบบกลไกของสำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน โดยผา่นความเหน็ชอบ
จากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ มคอ.2) 

  (6)  สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ดำเนนิการนำเสนอหลกัสตูรตอ่สำนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) เพื่อรบัทราบและใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร โดยสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  (7) หลงัจาก สกอ. ใหค้วามเหน็ชอบ สำนกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนแจง้ตอ่คณะกรรมการ
ดำเนนิงานออกแบบหลกัสตูรและคณะกรรมการดำเนนิงานออกแบบหลกัสตูรแจง้ผลการดำเนนิงาน ปัญหา และ
อุปสรรคให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนประเมินการออกแบบหลกัสตูรโดย
พิจารณาสาระรายวิชาในหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และความครอบคลุมของเนื้อหาตาม
ความเหมาะสมกบัหลกัสตูร เพื่อทบทวนกระบวนการและผลการดำเนนิงานการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิา
ในหลกัสตูร โดยจะใช้ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปีการศึกษา 2563 และ
ผลประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอน มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับออกแบบหลักสูตรและ
สาระของรายวิชา เพื่อพัฒนาการบรหิารหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการ
ดำเนนิงานตามเลม่หลกัสตูร และหลกัสตูรมกีารวางแผนปรบัปรงุสาระในรายวชิา ซึ่งจะเริ่มพฒันาในปกีารศึกษา 
2564 โดยสาระของรายวิชา ให้หลักสูตรมีความทันสมัย มีความเหมาะสมแก่ผู้เรียน และให้เปิดรับนักศึกษาใน
ประการศึกษา 2565
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 หลักสูตรได้ร่วมประเมินผลการดำเนินงานเพื่อทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมีการนำผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอน และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2562 และ 2563 มาใชเ้ปน็ขอ้มลูสำหรบัออกแบบหลกัสตูรและปรบัปรงุสาระของรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัและ
ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยดำเนินการพัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม)
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม อยู่ในระหวา่งการปรบัปรงุสาระรายวชิาของ

หลกัสตูรใน มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ฉบับร่าง) เพื่อเตรียมนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการวิชาการต่อไป 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 มีการ

ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ใหม้เีนื้อหาที่ทนัสมยัเทา่ทนัความกา้วหนา้ทางวทิยาการ ตลอดจนการ
บรหิารจดัการเปดิรายวชิาเพื่อสนองตอบความตอ้งการของนกัศกึษา ตลาดแรงงาน ความตอ้งการของประเทศ 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุขิองสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยไดม้แีผนการพฒันาหลกัสตูรใหม้คีวาม
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะ
เวลา 5 ปี โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาปรับปรุงตาม มคอ.2

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก

สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาในป ีพ.ศ. 2562 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ตอ้งมกีารพฒันาหลกัสตูรทกุ 5 ป ี เนื่องจากสถานการณ์
การปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยขยาย
การผลิตและพัฒนาในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำใหต้อ้งมกีารนำทรพัยากรธรรมชาตมิาใชเ้พิ่มขึ้นตามไปด้วย 
ผลที่ตามมาจากการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิคอื ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้ม ดงันั้น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จะดำเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรในป ีพ.ศ. 2566 เพื่อใหท้นัสมยัตามความก้าวหน้า
ในศาสตร ์ ซึ่งหลกัสตูรไดว้างแผนการปรบัปรงุโดยเพิ่มเตมิรายวชิาและเนื้อหารายวชิาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ในปัจจุบัน ซึ่งระบบกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ มีดังนี้ 

1. หลักสูตรออกแบบสาระรายวิชา วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรตรวจสอบสาระรายวิชา ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping 
3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3-4 
4. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5-6)/ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
5. อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงสาระรายวิชาที่จะเปิดให้นักศึกษาได้ศึกษาในครั้งต่อไป หรือเสนอแนะ

เพื่อให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไข 
6. หลักสูตรกรณีปรับปรุงเล็กน้อย คณะกรรมการหลักสูตรจัดทำ สมอ.08 
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7. หลักสูตรเสนอ สมอ.08 ให้กับคณะกรรมการวิชาการของคณะ คณะดำเนินการเสนอต่อคณะ
อนุกรรมการสภาวิชาการ 

8. หลักสูตรนำเสนอสภาวิชาการ 
9. หลักสูตรนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการดำเนินการตามระบบกลไกดังนี้ 
1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562 จะครบ

รอบระยะเวลาดำเนินการหลักสูตร 5 ปี ในปีการศึกษา 2566 
2. ปกีารศกึษา 2563 หลกัสตูรดำเนนิการปรบัปรงุเลก็นอ้ย โดยเปลี่ยนแปลงแผนสอนของนักศึกษา 

รหัสปีการศึกษา 2562 และจัดทำ สมอ.08 
โดยหลักสูตรมกีารวางแผนการควบคุม กำกับหลักสูตรให้มีความทันสมัย ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงและจดัเตรยีมเนื้อหาสำหรบัการจดัการเรียน

การสอนใหท้นัสมยัและครอบคลมุทกุรายวชิา คำอธบิายรายวชิา จำนวนหนว่ยกติ และความกา้วหนา้ของศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามขอบเขตของรายวิชานั้นๆ ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

2. อาจารยป์ระจำหลกัสตูรดำเนนิการจดัทำ มคอ.7 รายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูรในแต่ละ
ปีการศึกษา เพื่อสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร ตลอดจนการดำเนนิการประเมนิตนเอง
และรบัการตรวจประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร การทบทวน
จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาสาระต่างๆ ในหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยัในศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
ด้านการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา

อนามยัสิ่งแวดลอ้ม ในปกีารศกึษา 2563 หลกัสตูรมรีายวชิาที่เปดิสอนในภาคการศกึษาที่ 1/2563 จำนวน 2 
รายวชิาซึ่งเปดิเปน็รายวชิาเลอืกเสร ีคอื PEH311 มลพษิทางอากาศที่มผีลตอ่สขุภาพ และ PEH407 การจดัการ
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ และในภาคการศึกษาที่ 2/2563 หลักสูตรมีการเปิดสอนรายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชา
เลือกเสรี 3 รายวิชา คือ PEH303 การจดัการมลูฝอยและสิ่งปฏกิลู PEH202 หลกัการพษิวทิยาสิ่งแวดล้อม และ 
PEH201 การสื่อสารและการมสีว่นรว่มของประชาชน พบวา่อาจารยผ์ู้สอนในทกุรายวชิามกีารเตรยีมเนื้อหาที่จะ
ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามทนัสมยัและครอบคลมุ มจีดัการเรยีนการสอนตาม มคอ.3 ทั้งนี้ หลักสูตร
จะดำเนนิการประชมุเพื่อประเมนิกระบวนการและทบทวนระบบกลไกของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบ 5 ป ีเพื่อปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัโดยปรบัเปลี่ยนรายวชิาที่ซำ้ซอ้นกนั โดย
พิจารณารายวิชาให้ครอบคลุมตาม ร่าง มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้เตรียมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

อยู่ระหวา่งดำเนนิการศกึษาขอ้มลูที่เกี่ยวกบัความพงึพอใจตอ่หลักสูตรของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยั และพจิารณารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัรา่ง มคอ.1 มาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตรี 
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีแผนปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบกำหนดในปีการศึกษา 2566
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• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลจากการปรบัปรงุหลกัสตูรเลก็นอ้ย โดยปรบัเปลี่ยนแผนการเรยีนในภาคการศกึษาที่ 2/2563 โดย

ปรบัยา้ยรายวชิา PEH303 การจดัการมลูฝอยและสิ่งปฏกิลู PEH202 หลกัการพษิวทิยาสิ่งแวดลอ้ม และ PEH201 
การสื่อสารและการมสีว่นรว่มของประชาชน และจัดทำ สมอ.08 ทำให้หลักสูตรทันสมัย และสอดคล้องกับร่าง 
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.1-1 รายงานการประชมุ ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มตีอ่รายวชิาที่เปดิสอน ปกีารศกึษา 2563

5.1-2 เอกสาร สมอ.08

5.1-3 แบบฟอร์มสรุปการส่งรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.1-4 แบบฟอร์มสรุปการส่งรายละเอียดของรายวิชา มคอ.5 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การกำหนดผู้สอน 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 หลกัสตูรมรีะบบกลไกการบรหิารอาจารยป์ระจำหลกัสตูรที่สอดคลอ้งกบัขอ้กำหนดของมหาวิทยาลัย 

โดยมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้
สอนที่มีความรู้จริง มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน โดยกำหนดเป้าหมายดังนี้ 

 1. นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.51 

 2. หลกัสตูรมรีะบบการกำหนดผู้สอนที่คำนงึถงึความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
- กระบวนการวางระบบผู้สอน 

1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาแผนการเรยีนของนกัศกึษาตามเลม่ (มคอ.2) ที่รับการรับรอง
จาก สกอ. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ.2) ตอ่สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนเพื่อจดัขอ้มลูในระบบ 
CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

3. สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนสง่แผนการเรยีนใหค้ณะดำเนนิการจดัผู้สอนและจดัตารางสอน 
4. จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา 
7. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้สำนัก
สง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียนพิจารณา 

8. สำนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีนดำเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผู้สอน เวลาการ
สอน เวลาการสอบ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 

9. ผู้สอนจัดทำ (มคอ.3) และ (มคอ.4)

- กระบวนการเรียนการสอน 
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.4) 
2. อาจารยผ์ู้สอนสง่รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอยีดประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4) 
ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 

3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน (มคอ.3) และ (มคอ.4) 
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน กจิกรรมเพิ่มศกัยภาพนกัศกึษาระหวา่ง
เรียน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน

5. ผู้สอนจดักจิกรรมโดยการเชญิผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก/ผู้ประกอบการ การศกึษาดงูาน เนน้การปฏบิตั ิ
6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือก
สถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

7. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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8. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

9. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนิน
งานภาคสนาม (มคอ.6) 

10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนาม (มคอ.6) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ

แผนภาพระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการดำเนินการตามกระบวนการดังนี้ 
- กระบวนการวางระบบผู้สอน 
 1. หลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งรายวิชาที่เปิดสอนให้คณะดำเนินการจัดผู้สอนตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสารแบบฟอร์มการจัดผู้สอน) 
 3. หลักสูตรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณารายวิชาที่จะเปิด
ในแตล่ะภาคการศกึษาเพ่ือใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธผิล และพิจารณาผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของผู้สอน และใหอ้าจารยท์ี่กาํลงัทาํเอกสารประกอบการสอนหรือ 
ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตรแจ้งความประสงค์ขอสอนในรายวิชานั้นในที่ประชุม 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังน้ี 

4. หลักสูตรนำรายละเอียดการจัดผู้สอนส่งคณะ 
 5. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศผู้สอนและตารางเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ 
 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ.3 ทุกรายวิชา
และกำหนดส่งก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
 7. ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดไว้ใน มคอ.3 เมื่อส้ินภาคการศึกษา นักศึกษามี 
การประเมินผู้สอน online และให้ข้อคิดเห็นในระบบ CMS ของมหาวิทยาลัย 
 8. มกีารนาํผลการประเมนิผู้สอนเขา้พจิารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากผลคะแนนต่ํา 
กว่า 3.51 คะแนน มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือหาสาเหตุของผลคะแนนที่ต่ําจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
 9. คณะกรรมการประจําหลักสูตร แจ้งผลการประเมินผู้สอนไปใช้ปรับปรุงใน มคอ.3 ของปีถัดไป 

ลำดับ อาจารย์ผู้รับผิด
ชอบรายวิชา

คุณสมบัติของอาจารย์ ความเชี่ยวชาญ รายวิชาที่สอน

1 อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท์

ปริญญาโท ส.ม. 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สุขาภิบาลอาหาร

- สุขาภิบาลอาหารในงานสาธารณสุข 
- การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

2 อ.เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล

ปริญญาโท วท.ม. 
(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สาธารณสุขศาสตร์ 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ

3 อ.อภิญญา 
อุตระชัย

ปริญญาโท ส.ม. 
(สุขศึกษาและการ 
ส่งเสริมสุขภาพ)

- สาธารณสุขศาสตร์ 
- การส่งเสริมสุขภาพ

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

4 อ.ศศิวิมล  
จันทร์มาลี

ปริญญาโท วท.ม. 
(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

- อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

5 อ.นลพรรณ  
ขันติกุลานนท์

ปริญญาโท วศ.ม. 
(วิศวกรรมศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม)

- ของเสียอันตราย 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการ
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- กระบวนการเรียนการสอน 

   1. อาจารยผ์ู้สอนจดัทำรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอยีดรายวชิาฝกึประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนทุกวิชา โดยในปีการศึกษา 2563 มีรายวิชาของหลักสูตร
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 3 รายวิชา 
   2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอยีดรายวชิาฝกึประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ  
   3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4

4. อาจารยผ์ู้สอนจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มทางการเรยีน กจิกรรมเพิ่มศกัยภาพนกัศกึษาระหว่าง
เรียน การทำงาน การประกอบอาชีพ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการดำเนินงาน

ด้านการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) เมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดนสรุปได้ดังนี ้

1. การจัดอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร พบว่าหลักสูตรสามารถจัดอาจารย์ผู้สอนไดค้รบทกุรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 และเป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชามีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน และจากการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มตีอ่อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรพบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร เท่ากับ 4.57 (ระดับมากที่สุด) 

 2. หลกัสตูรมรีะบบการกำหนดผู้สอนที่คำนงึถงึความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน 
และอาจารยผ์ู้สอนมีการดำเนินการตามระบบตั้งแต่จัดทำรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) ที่ผา่นการพจิารณา
แลว้ สง่เขา้ระบบ CMS ตามระยะเวลาที่กำหนดและจัดทำเป็นแผนการเรียนแจกให้นักศึกษาในวันแรกของการ
เรียน ครบทุกรายวิชา 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 จากการดำเนินงานด้านการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรยีนรู้ (มคอ.3) เมื่อเสรจ็สิ้นการเรยีนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา หลกัสตูรสรปุขอ้เสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ
และพัฒนาต่อดังนี ้
 1. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของอาจารย์ผู้สอน หลกัสตูรเสนอใหด้ำเนนิ
การพจิารณา และหากมขีอ้สงสยั อาจารยผ์ู้สอนสามารถอธบิายชี้แจงไดเ้พื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั 
 2. การจัดการเรียนการสอน อาจารยป์ระจำหลกัสตูรจะตอ้งคน้หากระบวนการ/กลวธิสีง่เสรมิหรือ
สนบัสนนุใหอ้าจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวชิาจดัการเรยีนการสอนที่มคีวามหลากหลาย ครอบคลมุผลลพัธก์ารเรียน
รู้และสามารถทำใหน้กัศกึษาเกดิกระบวนการเรยีนรู้ที่สามารถนำไปตอ่ยอดทางดา้นวชิาการ การทำงาน และการ
ประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการกำกบัใหอ้าจารยผ์ู้สอนมกีารพฒันารปูแบบและวธิกีารสอนที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การสง่เสรมิสนบัสนนุใหอ้าจารยผ์ู้สอนนำผลจากการประเมนิของนกัศกึษา มาใช้ในการวางแผน
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 จากการดำเนินการและทบทวนกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2563 พบว่าหลักสูตรมีผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวน
นักศึกษาของหลักสูตร คา่เฉลี่ยความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่คณุภาพการสอนรายวชิาในหลกัสตูรเทา่กบั 4.57 
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของระบบที่กำหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า 3.51 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลกัสตูรมรีะบบการ
กำหนดผู้สอนที่คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 

- การกำกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจดัการเรยีนการสอน 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

 หลกัสตูรมรีะบบกลไกการกำกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ดังนี้ 
 1. อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนส่ง มคอ.3 และ 4 ของแต่ละรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 2. หลักสูตรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม และ
กำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา พร้อมทั้งชี้แจงให้นักศึกษาทราบ และ
มีการกำกับให้ดำเนนิการสอนตามแผนการเรียนรู้ในรายวิชา โดยปฏิบัติดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) การจดัการเรยีนการสอน โดยเนน้การพฒันานกัศกึษาใหม้คีวามรู้ตามโครงสรา้งหลกัสตูรที่กำหนด และ
ไดร้บัการพฒันาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิคณุธรรมจรยิธรรม ทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยยดึแนวทาง
ตาม Curriculum mapping ใน มคอ.2 
 2. กำหนดใหอ้าจารยผ์ู้สอนตอ้งจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ส่งผ่านระบบ CMS 
กอ่นวนัเปดิภาคการศกึษา โดยยดึตามกำหนดการสง่รายงานผลการดำเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ มคอ.
3 - มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 
 3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประชมุเพื่อพจิารณาแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อ
ใหก้ารพฒันาการเรยีนรู้ของนกัศกึษาใหม้คีวามรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด ใน Curriculum mapping 
ของ มคอ.2 
 4. แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนนำกลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ของรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับการยืนยันการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ผา่นระบบ CMS 
โดยประธานหลกัสตูร 

• การดำเนนิการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ครบถ้วนทุกวิชา โดยในปีการศึกษา 2563 มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 3 รายวิชา 
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2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ในระบบ CMS โดยได้รับการ
ยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ โดยภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกรายวิชามีการส่ง มคอ.3 และ 4 ตาม
กำหนดส่ง (วันที่ 2 มิถุนายน 2563) และภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกรายวิชามีการส่ง มคอ.3 และ 4 ตามกำหนด
ส่ง (วันที่ 27 ตุลาคม 2563)  

3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 
4. หลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัด

ทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาประเมินการดำเนินงานของระบบกลไกการกำกับ 
ตดิตาม และตรวจสอบจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ 4) และการจดัการเรยีนการสอน ในปีการศึกษา 2563 
พบว่าอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนส่ง มคอ.3 และ 4 ของแต่ละรายวิชา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
และหลกัสตูรไดก้ำกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2 โดยประธานหลักสูตรยังได้จัดทำปฏิทินกำหนดการส่งเอกสาร มคอ. ต่างๆ 
ของหลักสูตรเพื่อเป็นการช่วยเตือนและวางแผนการทำงานให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน อีกทั้งยังช่วย
ให้ง่ายต่อการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 1. อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา ภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 
 2. หลกัสตูรดำเนนิการกำกบั ตดิตาม และตรวจสอบ โดยประธานหลกัสตูรเปน็ผู้ตรวจสอบความ

ถกูตอ้งและยนืยนัในระบบ CMS ซึ่งในขั้นตอนสดุทา้ยจะเปน็คณะที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ยืนยันในระบบ CMS เพื่อให้ มคอ.3 และ มคอ.4 มีความถูกต้องตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน 
(คุณธรรม จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ (Curriculum mapping) ของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 จากการออกแบบระบบกลไกกำกบั ติดตาม และตรวจสอบ การจดัทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ในปกีารศกึษา 2563 พบวา่ หลกัสตูรมกีารดำเนนิการตามระบบกลไกที่ไดก้ำหนดไว ้โดยอาจารยผ์ู้สอนมี
การสง่รายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกำหนดเวลา และไดด้ำเนนิการตามแผนที่กำหนดไว ้แต่ทั้งนี้การออกแบบ
กิจกรรมของหลักสูตรยังขาดการนําคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาเป็น 
ประเด็นในการพิจารณาการกําหนดกิจกรรมของหลักสูตร ดังนั้น จึงได้มีการเสนอให้มีการทบทวนการจัดทํา 
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของสาขาวิชา โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนในแต่ละ 
ระดับชั้นท่ีเป็นไปตามรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ซึ่งจะได้ดำเนินการในเกิดผลในปี
การศึกษาถัดไป
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดการส่งเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5

5.2-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชา PEH303 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5.2-3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ รายวิชา PEH202 หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

5.2-4 คา่เฉลี่ยความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่ รายวชิา PEH201 การสื่อสารและการมสีว่นรว่มของประชาชน

5.2-5 คู่มือแนวทางการเขียนแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลกัสตูรมรีะบบและกลไกในการประเมนิผู้เรยีน ซึ่งประกอบไปดว้ยประเดน็หลกั 3 ประเดน็ ได้แก่ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา และการกำกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้ารดำเนนิงานในการประเมนิผู้เรยีนเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารพัฒนา
อยา่งตอ่เนื่อง และเพื่อเปน็การสรา้งแนวปฏบิตัทิี่ดใีนกระบวนการประเมนิผู้เรยีน นอกจากนี้ การวางระบบกลไก
การประเมินผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การพัฒนากระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตาม 
ประเมินกระบวนการระบบและกลไกของการประเมินผู้เรียน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่าง
เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยกำหนดเป้าหมายดังนี ้

1. หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
แต่ละภาคเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา มีค่าเฉลี่ยรวมมากกว่า 3.51 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 1. หลักสูตรกำหนดให้มีการประชุมหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันกำหนดวิธีการ 
เพื่อดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดทำการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2563 
 3. หลกัสตูรกำหนดใหม้กีารประชมุหลกัสตูรเพื่อรายงานประเมนิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อนำไปปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
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แผนภาพระบบกลไกการประเมินผู้เรียน 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและ
เครื่องมอืประเมนิตามเลม่ มคอ.2 ที่ไดร้บัการรบัรองจากสกอ. (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2562) และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 
เพื่อใหผู้้สอนในแตล่ะรายวชิานำเสนอกระบวนการจดัการเรยีนการสอน เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมนิผลการเรยีนรู้ 
และเกณฑ์ในการประเมินผลที่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยเน้นการประเมินผลการเรียน
รู้ตามวตัถปุระสงคข์องรายวชิา กรอบคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตทิั้ง 5 ดา้น (คณุธรรม จรยิธรรม, ความรู้, 
ทกัษะทางปญัญา, ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบและทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
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สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบ (Curriculum mapping) 
ของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรว่มกนัพจิารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์
ในการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษา โดยถา้หากวธิกีาร เครื่องมอื และเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมนิรายวิชาใด
ไมส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของรายวชิา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตหิรอืแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ให้ผู้สอนนำกลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ภายใน 1 
สปัดาห ์และนำกลับมานำเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของรายวชิา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตหิรอืแผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบ
ของแตล่ะรายวชิาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 4. อาจารยผ์ู้สอนจดัการเรยีนการสอนแตล่ะรายวชิาตามที่ระบไุวใ้น มคอ.3 และประเมนิผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลังจากประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว
ผู้สอนจะต้องรวบรวมคะแนนและผลการเรียนของนักศึกษา พิมพ์สำเนาผลการเรียนส่งให้กับประธานหลักสูตร 
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนนตามที่กำหนดไว้ใน 
มคอ.3 และการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา ตรวจประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการ
เรยีนรู้ผดิปกต ิเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข กอ่นจะรบัรองผลการเรยีนและสง่ผลการเรียน
ให้กับทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผลต่อไป 
 5. อาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวชิาที่เปดิสอนในปกีารศกึษา 2563 ดำเนินการประเมนิผลการเรียน
รู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุขิองนกัศกึษาในแตล่ะรายวชิา ตามกลยทุธก์ารประเมนิผลการเรยีนรู้ทั้ง 5 ดา้น และ
รายงานผลการประเมินลงใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้ประธานหลักสูตร  
 6. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวธิกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้
สอดคลอ้งกบั มคอ.3 และ มคอ.4 เชื่อมโยงกบั มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อตรวจสอบประสทิธภิาพของกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อหาจดุแขง็จดุออ่น หรือจุดปรับปรุงในรายวิชานั้นๆ ซึ่งจะนำมาเปน็ขอ้มลูในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไป 
 7. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทำการสรปุผลการประเมนิผู้เรยีน รายงานผลการประเมนิผู้เรยีนให้
คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และจะมีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลกระบวนการประเมินผู้เรียนว่า
กระบวนการดงักลา่วมขีอ้บกพรอ่งอยา่งไร ถา้หากพบวา่กระบวนการมขีอ้บกพรอ่งใหท้ำการปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการ
ดำเนินงานและจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวางแผนในภาคการศึกษาถัดไป 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการพิจารณาทบทวนระบบการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
 1. กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระบุขั้นตอนและช่วงเวลาที่ชัดเจนเพื่อทำการประเมิน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพร้อมทั้งระบุวิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลไว้ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา 
 2. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดทำแบบประเมินให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผ่านระบบ Google From โดยผลการประเมิน
ในแต่ละรายวิชา ในปีการศึกษา 2563 พบว่าทุกรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก มีรายละเอียดผลการประเมินดังตาราง 
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หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.17 0.18

1.1 ปฏบิตัตินเปน็ผู้มคีณุธรรม จรยิธรรม ในดา้นความซื่อสตัย ์เสยีสละ มวีนิยั ตรงตอ่เวลา 
และมคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง

3.75 0.73

1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 4.10 0.76

1.3 รกัษาสทิธขิองตนเองและเคารพในสทิธขิองผู้อื่น ตระหนกัในคณุคา่และศกัดิ์ศรคีวามเปน็มนษุย์ 4.00 0.66

1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 4.50 0.76

1.5 ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตน 4.50 0.76

2. ด้านความรู้ 3.78 0.14

2.1 มีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 4.10 0.76

2.2 มคีวามเขา้ใจและสามารถอธบิายหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีี่สำคญัในรายวชิาหรอืศาสตร์
ของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3.50 0.72

2.3 สามารถวางแผนโครงการและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.75 0.73

3. ทักษะทางปัญญา 3.77 0.12

3.1 สามารถแสดงทกัษะการคดิอยา่งเปน็ระบบ คดิอยา่งมวีจิารณญาณอยา่งสม่่ำเสมอ 4.00 0.76

3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.70 0.78

3.3 สามารถให้บริการวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตน 3.90 0.81

3.4 สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตน 3.50 0.64

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.33 0.14

4.1 สามารถแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์

4.55 0.69

4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 4.45 0.73

4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอื่น 4.00 0.67

5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 3.57 0.11

5.1 สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณติศาสตรเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการแกป้ญัหา คน้ควา้ขอ้มลูและนำเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม

3.75 0.86

5.2 สามารถใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษในการสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการใชภ้าษา
ในการคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อจดัทำรายงานและนำเสนออยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

3.40 0.78
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 3. หลักสูตรกำหนดให้มีการประชุมหลักสูตรเพื่อรายงานประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อนําไปปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งต่อไป โดยผู้สอนจะนํา
คา่เฉล่ียในแตล่ะคณุลกัษณะไปเปน็พื้นฐานในการกาํหนดรปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อมุ่งสู่การพฒันาคุณลักษณะ
ของนกัศกึษา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ในรายงานผลในการประชมุคณะ
กรรมการประจําหลักสูตร 
 4. มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตโิดยการประเมนิตนเองของนกัศกึษาในแตล่ะรายวิชา
ในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยรวม 3.92 (ระดับดี)  

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับ ตดิตาม และตรวจสอบการกำหนดผลการเรยีนรู้และวธิกีาร
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เหมาะสมในทุกรายวิชาตาม มคอ.3 ก่อนการเปิดภาคการศึกษา โดยใช้วิธี
การประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ ข้อสอบ ใบกิจกรรม รายงานและการค้นคว้าที่มอบหมาย การนำเสนอหน้า
ชั้นเรียน การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา เป็นต้น 
โดยวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้ตา่งๆ อาจารยผ์ู้สอนไดก้ำหนดและแจง้เกณฑก์ารประเมนิ การตดัเกรดใหน้ักศึกษา
รับทราบในคาบเรียนแรก และอาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการติดตามและประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน โดยผลการประเมนิการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลน์
ของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ไม่มีข้อร้องเรียนถึงปัญหาในการเรียนและการประเมิน
ผลการเรียนรู้ รวมถึงในปีการศึกษา 2563 หลกัสตูรไดอ้อกแบบแบบประเมนิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จําแนกตามการประเมินทั้ง 5 ด้าน มาประกอบการประเมินผู้เรียน ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดเ้หน็ผลการประเมนิที่มคีวามชดัเจนมากขึ้น ทำให้เกิดข้อเสนอแนะ
ที่จะสามารถนำไปปรับปรุงในปีต่อไปได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งเครื่องมือประเมิน

ที่มคีณุภาพ และมวีธิกีารใหข้อ้มลูปอ้นกลบัที่ทำใหน้กัศกึษาสามารถแกไ้ขจดุออ่นหรอืเสรมิจดุแขง็ของตนเองได ้โดย
หลักสูตรกำหนดเป้าหมายดังนี้ 

1. หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 

2. การประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษาสอดคลอ้งกบั Curriculum Mapping ที่ระบไุวใ้น มคอ.2 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการตรวจ
สอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้รายวชิาโดยใชว้ธิกีารทวนสอบจากแบบประเมนิตนเองของนกัศกึษา เพื่อวเิคราะหว์า่ผู้สอนไดป้ฏบิตัติาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้อยู่ในระดับใด โดยหลักสูตรมีระบบกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาดังนี้ 
 1. หลักสูตรกําหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันกําหนดรายวิชา 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2. หลกัสตูรมกีารคาํนวณรายวชิาท่ีจะดาํเนนิการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 
 3. หลกัสตูรดาํเนนิการจดัการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษา โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อน
จัดเตรียมรายงานผลการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 และ 
มคอ.7 ผลงานนักศึกษา ข้อสอบ กระดาษคําตอบ เพื่อใหพ้จิารณาวเิคราะหผ์ลการปฏบิตัจิากประมวลการสอน 
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4. อาจารยผ์ู้สอนในแตล่ะรายวชิาจดัทาํแบบประเมนิตนเองของนกัศกึษาเพื่อประเมนิผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้นักศึกษาดําเนินการประเมินโดยให้เป็นไปตาม 
Curriculum mapping ใน มคอ.2 
 5. หลักสูตรกําหนดให้มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการ 
เรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งต่อไป  

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
 1. หลักสูตรกําหนดให้มีการประชุมหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันกําหนด
วธิกีารและกาํหนดรายวชิา เพ่ือดาํเนนิการประเมนิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่ง
ชาติ โดยมติที่ประชุมได้กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ใน 3 รูปแบบ คือ 1) การทวนสอบผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมการในหลักสูตร 2) การทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ผู้ทรง
คุณวุฒิพิจารณาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติจากประมวลการสอน มคอ.3 - มคอ.7 ผลงาน และ 3) การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาท่ีมีการทวนสอบ 
 2. หลักสูตรมีการคํานวณรายวิชาที่จะดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1/2563 ไม่มีการ
เปิดสอนรายวิชาของหลักสูตร และภาคเรียนที่ 2/2563 มีการทวนสอบ ทั้งหมด 1 รายวิชา จากรายวิชาที่เปิด
สอนท้ังหมด 3 รายวิชา (ร้อยละ 33.33) คือ รายวิชา PEH201 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยการพิจารณาดังนี้  

 1) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และ มคอ.4 
 2) พิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลใน มคอ.5 และ มคอ.6 
 3) พิจารณาข้อสอบ เรื่อง ความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 4) พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
 5) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

  ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน
หรอืจดุปรบัปรงุในรายวชิา ซึ่งจะนำมาเปน็ขอ้มลูในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนและวธิกีารประเมิน
ผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ
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• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 หลักสูตรประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการ 

ประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร โดยปกีารศกึษา 2563 หลกัสตูรมกีารตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนกัศกึษาในแตล่ะภาคเรยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน โดยตรวจสอบ
ด้วยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเปน็การประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษาพบวา่รายวชิาที่ทำการทวนสอบมี
ความสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ที่ระบไุวใ้น มคอ.2 

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ)
จากการประเมนิกระบวนการในการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษา ในปกีารศึกษา 

2563 พบว่ากระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณะเปน็การตรวจสอบดว้ยบุคลากร
ภายใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเสนอแนะให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบวิธีการประเมินในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ซึ่งข้อคิดเห็นจากผู้ทรง
คุณวุฒิจะเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

• ผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิขึ้นเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม) 
 ปกีารศกึษา 2563 หลกัสตูรกำหนดรปูแบบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษาโดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ การประเมินผู้เรียนโดยอาจารย์ประจำวิชา และการประเมินการ
เรยีนการสอนของนกัศกึษา ซึ่งกระบวนการตา่งๆ เกดิจากการรว่มพจิารณาของหลกัสตูร ทำใหเ้กดิการวางแผน
การพัฒนารายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ทั้งนี้ควรให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการเชิญผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกมาร่วมในการประเมินเพื่อให้กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาของหลักสูตรเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น 

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

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
1. จำนวนรายวิชาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 ครบ 100% 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการกำกับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลกัสตูรมกีารกำกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ

รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)  
2. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) 

สง่ผา่นระบบ CMS ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปดิสอนใหค้รบทกุรายวชิา โดยยดึตามกำหนดการ
ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 - มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 
และ มคอ.6) 
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4. รายงานผลการดำเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของรายวชิาที่ตอ้งมกีารปรบัปรงุ
แก้ไข คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแจง้ใหอ้าจารยผ์ู้สอนนำกลบัไปปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ของรายวิชาที่
ผา่นการพจิารณาแลว้จะไดร้บัการยนืยนัการสง่รายงานผลการดำเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5 และ มคอ.6) ผ่าน
ระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ

รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) โดยต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวชิานั้นๆ ว่าได้ดำเนินการสอนอย่าง
ครอบคลมุและเปน็ไปตามแผนที่วางไวใ้นรายละเอยีดของรายวชิาหรอืไม ่และหากไมเ่ปน็ไปตามแผนที่วางไว ้ต้อง
ให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป 

2. กำหนดใหอ้าจารยผ์ู้สอนสง่รายงานผลการดำเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 
30 วัน ยึดตามกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 - มคอ.7 ของ
มหาวิทยาลัย โดยประธานหลกัสตูรจะทำหน้ าที่ในการผู้ตดิตามการสง่รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิาเพื่อ
ให้การส่งรายงานตรงเวลา  

3. ในปกีารศกึษา 2563 ทกุรายวชิาสง่รายงานผลการดำเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5 และ มคอ.6) 
ผ่านระบบ CMS ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย โดยทุกรายวิชาผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมบริหาร
หลักสูตร และได้รับการยืนยันการส่งผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร  

4. เมื่ออาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ครบทุก
รายวชิา จากนั้นคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดป้ระชมุเพื่อรวบรวมขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ ปญัหาและอุปสรรคที ่
เกดิขึ้นและจดัทำรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร (มคอ.7) และใชเ้ปน็ขอ้มลูสำหรบักำหนดแนวทางวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 จากการประเมนิกระบวนการกำกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) พบว่ากลไกดังกล่าวเป็นการตรวจสอบเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขในภาคเรียนถัด
ไป โดยจากผลการประเมินพบว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเป็นไปตามเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้สอน
ทุกรายวิชาส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกวิชาครบทุกรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและ
กำหนดกลยทุธใ์นการกำกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิหลกัสตูร ทั้งนี้ หลกัสตูรควรมี
วธิกีารเทยีบเคยีงแนวปฏิบัติของหลักสูตรอ่ืนท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี มาเปน็ขอ้มลูประกอบการปรบัปรงุการจดัการเรียน
การสอนต่อไป

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 หลักสูตรได้จัดทำปฏิทินการส่งรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ซึ ่ง
ช่วยลดความล่าช้าในการส่งมากขึ้น หลักสูตรได้ร่วมทำ มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อ
ใชใ้นการประเมนิคณุภาพหลกัสตูร โดยนำขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาปรบัปรงุของคณะกรรมการประเมิน
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คณุภาพการศกึษาภายใน การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ ขอ้มลูจากรายงานผลการดำเนนิงานของรายวชิา (มคอ.5 และ 
มคอ.6) และข้อมูลจากแหล่งอื่น ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

• ผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิขึ้นเหน็ชดัเจนเปน็รปูธรรม) 
 หลักสูตรมีระบบในการจัดทำรูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้น 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

5.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5.3-2 คำสั่ง มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง กำหนดการส่งรายงานผลการดำเนิน
งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 - มคอ.7

5.3-3 แบบฟอร์มสรุปการส่งรายละเอียดของรายวิชา มคอ.5 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ 
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผลการดำเนินงาน 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบเปน็ไป 

ตามเกณฑ์
ไมเ่ปน็ไป 
ตามเกณฑ์

ไมเ่ลอืก

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 8 ครั้ง ดังนี้ 
     - ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 
สถานที่ ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เวลา 13.00 น. อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     - ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
สถานที่ ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เวลา 14.00 น. อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     - ครั้งที่ 3/25623 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
สถานที่ ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เวลา 13.00 น. อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     - ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
สถานที่ ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เวลา 13.00 น. อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     - ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
สถานที่ ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เวลา 13.00 น. อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     - ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  
ออนไลน์ ผ่าน Google Meeting เวลา 13.00 น. 
อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  
ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     - ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
สถานที่ ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เวลา 13.00 น. อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     - ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564  
สถานที่ ห้องประชุมหลักสูตร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เวลา 13.00 น. อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

☑︎ ☐ ☐ 5.4.1.1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรหรือรายชื่อ
อาจารยป์ระจำหลกัสตูร
ในเอกสาร มคอ.2 
5.4.1.2 วาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร



ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบเปน็ไป 

ตามเกณฑ์
ไมเ่ปน็ไป 
ตามเกณฑ์

ไมเ่ลอืก

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุม 
ศกึษาแหง่ชาต ิหรอืมาตรฐาน
คณุวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี

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

[✓] กรณีไม่มี มคอ.1 

      [✓] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 
      [   ] มคอ.2 ไมส่อดคลอ้งกบัประกาศ TQF

☑︎ ☐ ☐ 5.4.2.1 
เอกสาร มคอ.2

(3)  มรีายละเอยีดของรายวชิา 
และรายละเอยีดของประสบ- 
การณภ์าคสนาม (ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยา่งนอ้ยกอ่นการเปดิสอน
ในแตล่ะภาคการศกึษาให้
ครบทกุรายวชิา

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2563 มีจำนวน 3 รายวิชา 
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 3 รายวิชา

☑︎ ☐ ☐ 5.4.3.1 
รายวิชาที่เปิด
สอนใน ปีการ
ศึกษา 2563 

5.4.3.2 
เอกสาร มคอ.3

(4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนนิการของรายวชิา และ
รายงานผลการดำเนนิการ
ของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
หลงัสิ้นสดุภาคการศกึษาที่
เปดิสอนใหค้รบทกุรายวชิา

รายงานผลการดำเนนิการรายวชิา (มคอ.5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 3 
รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชาที่ส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี
จำนวน 3 รายวิชา

☑︎ ☐ ☐ 5.4.4.1 
รายงานผลการ
ดำเนินการของ
รายวชิา (มคอ.5) 

(5) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา

[✓] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7 

☑︎ ☐ ☐ 5.4.5.1 มคอ.7

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยั
สิ่งแวดลอ้ม มรีายวชิาที่ทำการเรยีนการสอน
ตลอดปกีารศกึษา 2563 จำนวน 3 รายวชิา โดย
หลกัสตูรมกีารวางแผนดำเนนิโครงการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา จำนวน 1 รายวชิา 
โดยมกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการทวนสอบผล
สมัฤทธิ์ทางการศกึษาของนกัศกึษาตาม
มาตรฐานการเรยีนรู้ตาม มคอ.3 และ มคอ.4

☑︎ ☐ ☐ 5.4.6.1 สรุป
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบเปน็ไป 

ตามเกณฑ์
ไมเ่ปน็ไป 
ตามเกณฑ์

ไมเ่ลอืก

(7) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุ
การจดัการเรยีนการสอน 
กลยทุธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู้ จาก
ผลการประเมินการดำเนิน
งานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว

[✓] มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

[  ] ไม่มีผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ดำเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีที่แล้ว

☑︎ ☐ ☐ 5.4.7.1  มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
5.4.7.2  มคอ.7 
ปีที่ประเมิน

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน

[   ] มีอาจารย์ใหม่ 
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น ..... คน 
      - ไดร้บัการปฐมนเิทศ ..... คนหรอืไดร้บัคำ
แนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน..... คน 

[✓] ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลกัสตูรที่เพิ่งยา้ยเขา้มาอยู่ในหลกัสตูรใหม ่แมว้า่จะเปน็
อาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่

☐ ☐ ☑︎ -

(9)  อาจารย์ประจำทุกคน
ไดร้บัการพฒันาทาง
วิชาการ /หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารยป์ระจำทกุคนไดร้บัการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง

☑︎ ☐ ☐ 5.4.9.1 รายงาน
การเขา้รบัการ
ประชมุ/ฝกึ
อบรม/สมัมนา/
ศกึษาดงูาน  

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

[  ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
[✓] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน

☐ ☐ ☑︎ -

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

[   ] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
  - จำนวนนกัศกึษาปสีดุทา้ย/บณัฑติ   
    ใหม ่...คน 
  - จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ...... คน 
  - ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ...... 
  - ระดับความพึงพอใจ ...... 

[✓] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม ่
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้อง
ประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้อง
ประเมินประเด็นนี้ด้วย

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

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)

ผลการดำเนินงาน
เอกสารหลัก
ฐานประกอบเปน็ไป 

ตามเกณฑ์
ไมเ่ปน็ไป 
ตามเกณฑ์

ไมเ่ลอืก

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00

[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 - ได้คะแนนเท่ากับ ......) 

[✓] ระดบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติที่มตีอ่
บัณฑิตใหม่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากยัง
ไม่มีบัณฑิต

☐ ☐ ☑︎ -

วิธีการคำนวณ

(1) จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง

= 8

(2) จำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2563

= 8

(3) ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

= 100.0 %

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

4 คะแนน บรรลุ

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร - ไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกและ 
ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- อัตราการรับเข้าของนักศึกษามีจำนวนลดลง

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น โดยเน้นไปที่รูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องจากตอบรับกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- ระบบการดำเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนั โดยการมสีว่นรว่มของอาจารยป์ระจำหลกัสตูรเพื่อให้มี 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. คา่เฉลี่ยความพงึพอใจของอาจารยแ์ละนกัศกึษาตอ่สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ มคีา่เฉลี่ยไมน่อ้ยกวา่ 3.51 
2. อาจารยใ์นหลกัสตูรมสีว่นรว่มในการสำรวจความตอ้งการสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 หลกัสตูรแตง่ตั้งคณะกรรมการในหลกัสตูรทาํหนา้ที่สาํรวจส่ิงสนบัสนนุการเรยีนรู้ และเขา้รว่มประชมุ 
คณะกรรมการส่ิงสนบุสนุนการเรียนรู้กับทางมหาวิทยาลัย จากนั้นดาํเนนิงานทาํแผนโครงการจดัหาสิ่งสนบัสนนุ 
การเรียนรู้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีโดยสํารวจจากผล 
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาแล้วนําผลมาปรับปรุงในปีถัดไป โดยรวบรวมรายการ 
และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จากนั้นประชาสัมพันธ์แจ้งกับนักศึกษาและอาจารย์ประจําหลักสูตรว่ามี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ใดบ้างที่จัดซื้อจัดจ้างในปีการศึกษานี้

แผนภาพระบบกลไกสนับสนุนการเรียนรู้

C  

ระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้

อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมประชุมสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย อุปกรณ์โสตการเรียนการสอน 

ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความต้องการตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ 
การประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งผลสรุปในการประชุมของหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและส่งรายการความต้องการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรไปทางคณะฯ

คณะฯ กำหนดแผนงบประมาณประจำปีล่วงหน้า โดยผ่านการประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับ

สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการวางหมวดเงินงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี และวงเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการอนุมัติวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีให้คณะฯ รับทราบ

คณะฯ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้หลักสูตร

ประเมินผลกระบวนการ

สนับสนุนการเรียนรู้

ปรับปรุงกระบวนการ

ดำเนินงาน

จัดทำแนวทาง 
ในการปฏิบัติที่ดี

สิ้นสุด

เริ่มต้น
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• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
หลักสูตรดำเนินการตามกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านอุปกรณ์โสต

การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 
1. หลกัสตูรดำเนนิการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน

อุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. หลกัสตูรเสนอความตอ้งการสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ตอ่คณะ เพื่อพจิารณาจดัสรรงบประมาณและ

ดำเนินการโดยหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ได้แก่ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ตรวจวเิคราะหท์างดา้นสขุาภบิาลอาหาร อปุกรณด์า้นการจดัเตรยีมและปฏิบัติการด้านน้ำสะอาด น้ำเสีย ขยะ 
และอุปกรณ์การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านอากาศ เสนอต่อคณะ และศูนย์วิทยาศาสตร์ และเสนอหนังสือ 
วารสาร ฐานข้อมูล ให้กับสำนักวิทยบริการเพื่อพิจารณาจัดหาตามความต้องการ 

3. หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย กำหนดแผนงบประมาณประจำป ี 2563 โดยผา่นการ
ประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนประจำปี 
เช่น การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อใช้
ในการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได ้ ประจำป ี 2564 และวางเงนิงบประมาณแผน่ดนิ เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของปีการศึกษา 2563 

4. หลกัสตูรรบัทราบผลการพิจารณาจากคณะ และดำเนนิการจดัหาสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ตามที่ได้
รับการพิจารณาจัดสรร 

5. หลกัสตูรรบัทราบผลการพจิารณาของสำนกัวทิยบรกิาร และสำนกัวทิยบรกิารจดัหาตามความต้องการ 
8. หลักสูตรดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

เพื่อเตรยีมพรอ้มตอ่การเรยีนการสอน และการบำรงุรกัษากอ่นเปดิภาคการศกึษา เพื่อรองรบัรายวชิาที่เปดิสอน 
6. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. หลักสูตรเสนอผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 

• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
 ในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประธานมอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนสํารวจ
และวิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา เพ่ือนําข้อมูลมา 
กลั่นกรอง และรวบรวม ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อนําข้อมูลไปเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ และเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนในปีการศึกษา 2563 โดย
คะแนนผลการประเมิน ปีการศึกษา 2563 ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเพื่อไปปรับปรุงมีดังนี้   
 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 4 ประเด็น คือ 
สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา, หนังสือ
ตำรา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้, สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น 
ความสะอาด แสง อากาศถ่ายเท เป็นต้น) และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด 
ความสงบร่มรื่น เป็นต้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17    
 2. ความพงึพอใจของอาจารยใ์นหลกัสตูรที่มตีอ่ส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื มกีาร
ใหบ้รกิารคอมพวิเตอร ์และอนิเตอรเ์นต็ความเรว็สงู มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60  
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• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ไดน้ำผลสรปุมาหารอืในการประชมุของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
เพื่อทำการปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้งมีการเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนวัสดุในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้ง
สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติ โดยหลกัสตูรไดด้ำเนนิการประชมุและตรวจสอบรายการกอ่นนำเสนอ
แผนให้กับคณะและมหาวิทยาลัย 

• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นและทันสมัยสำหรับการเรียนการสอน การ

ปฏิบัติการ และการทำวิจัย โดยใช้สถานที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทมุธาน ีรายละเอยีดเกี่ยวกบัอปุกรณใ์นการ
เรยีนการสอน การปฏบิตักิาร และการทำวิจัย มีดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตรวจวิเคราะห์ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
2. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านน้ำสะอาด 
3. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการด้านน้ำเสีย และขยะ 
4. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการด้านอากาศ 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 1. สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้สาํหรบัหลกัสตูรดา้นส่ือเรยีนประเภทหนงัสอื ทางหลกัสตูรไดเ้สนอรายช่ือ

หนังสือทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นและอ่านเพิ่มเติมแก่นักศึกษาให้กับสํานักวิทย 
บรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งนกัศกึษาและอาจารยส์ามารถสบืคน้ขอ้มลูรายช่ือหนงัสอืไดท้ี่สาํนกัวทิยบริการ
หรือระบบสืบค้นของห้องสมุด 

 2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับหลักสูตรด้านการเรียนปฏิบัติ คอื มหีอ้งปฏบิตักิารที่มอีปุกรณ์
เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ หลักสูตรได้จัดโครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติให้แก่นักศึกษาเป็นประจํา
ทุกปี โดยนักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถใช้ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ในหลักสูตร 

- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารยต์อ่สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ 
• เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 1. หลกัสตูรมอบหมายให ้อาจารยเ์ฟื่องฟา้ รตันาคณหตุานนท ์และ อาจารยเ์จยีระไน ปฐมโรจนส์กุล 
เปน็คณะกรรมการจดัหา/สั่งซื้อทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ ประจาํปกีารศกึษา 2563 ของสาํนกัวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเสนอจดัซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศตามหลักสูตร สาขาวิชา และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
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 2. ดา้นการสาํรวจความพงึพอใจในสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ ทางหลกัสตูรใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากในระบบ CMS 
 3. การทําแนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ของหลักสูตรจะมีการดำเนินการต่อไปเมื่อ
ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 

แผนภาพกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ  
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

• การดำเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการทำงาน)  
 1. หลกัสตูรดำเนนิการสำรวจความตอ้งการสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้จากอาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งได้สรุป
และนำเสนอในการประชุมกำหนดแผนงบประมาณของคณะ 
 2. หลกัสตูรรว่มกบัคณะ ไดป้ระชมุกำหนดแผนงบประมาณประจำป ี2564 และมมีตใิหท้างมหาวทิยาลยั
จดัหาวสัดสุำหรบัสนบัสนนุการเรยีนการสอน เพื่อดำเนนิการจดัหาและซอ่มบำรงุรกัษา สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ 
 3. หลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จดัหาตามความตอ้งการ และหลกัสตูรรบัทราบผลการพจิารณาจากคณะและมหาวทิยาลยั จากนั้นมหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโดยสำนักวิทยบริการ 
 4. นักศึกษาและอาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5. หลักสูตรนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป 
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กระบวนการปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากระบบ CMS

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากหลักสูตร/คณะ

เสนอรายงานผลประเมิน 
ต่อคณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง 
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติที่ดี

สิ้นสุด

เริ่มต้น



• การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเดน็ที่เกดิจากการทบทวน) 
หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน

แต่ละภาคการศึกษาแล้ว ในปลายปีการศึกษา 2563 ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ
เรยีนรู้จากกลไกที่วางไว ้โดยใช้ผลการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา พบวา่ความ
พึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  

2. ผลการประเมนิสิ่งสนบัสนนุการเรยีนการสอนของอาจารย ์พบวา่ความพงึพอใจที่มตีอ่สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

• การปรบัปรงุระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยตอ้งแสดงผลที่เกดิจากการปรบัปรงุ) 
 หลกัสตูรมรีะบบกลไกในการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตอ่การ

จดัใหม้สี่ิงสนบัสนนุการเรยีนรู้ โดยการสอบถามอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรดา้นความพงึพอใจตอ่การจดัสิ่งสนบัสนนุ
การเรยีนรู้พบวา่ อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโดยภาพรวมของการจดัสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ของหลกัสตูรอยู่
ในระดบัมาก โดยดา้นทรพัยากรที่เอ้ือตอ่การเรยีนรู้ มกีลอ่งกลอ่งรบัความคดิเหน็ของนกัศกึษา รวมทั้ง Facebook 
หลกัสตูร เพื่อเปน็ชอ่งทางที่นกัศกึษารบัทราบขอ้มลูของหลกัสตูร 

 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ
การจดัการชั้นเรยีน (CMS) เพื่อนาํขอ้เสนอแนะไปแจง้ใหก้บัทางคณะทราบ เพื่อปรบัปรงุใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบั
การเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งผลจากการสอบถามพบวา่ภาพรวมของความพงึพอใจตอ่สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้
อยู่ในระดบัด ี 

ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการเปรียบเทียบ เกณฑ์คะแนน

2562 4.07 - ระดับมาก

2563 4.24 เพิ่มขึ้น ระดับมาก

ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการเปรียบเทียบ เกณฑ์คะแนน

2562 3.83 - ระดับมาก

2563 4.33 เพิ่มขึ้น ระดับมาก

       แบบรายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูร ระดบัปรญิญาตร ี(เกณฑ ์พ.ศ. 2558) ปกีารศกึษา 2563 : หนา้ C93



• ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 1. นกัศกึษามรีะดบัความพงึพอใจตอ่สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้คา่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปทีี่แลว้ โดยมคีา่เฉลี่ย 
4.24 (ระดับมาก)           
 2. อาจารย์มีระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ค่าเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีการ
ศกึษา 2563 มอีปุกรณแ์ละครภุณัฑท์ี่เพยีงพอตอ่รายวชิาดว้ยการจดักจิกรรมจดัซ้ือวสัดแุละครภุณัฑเ์ปน็ประจํา
ทุกปี ทําให้มีอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

6.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

6.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1-3 ผลการประเมินของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย 

2563
ผลการ
ดำเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

การบรรลุ
เป้าหมาย

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน

อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ 
เสนอแนะ

อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน

การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร

อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน

-

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน

-

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน

-

กระบวนการประเมิน -

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน

-

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน

-

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน

-
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี ระบุปีการศึกษา 2563 

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถา้ม)ี ที่มี
ผลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ปทีี่ผา่นมา

-

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั(ถา้ม)ี ที่มี
ผลกระทบตอ่หลกัสตูรในชว่ง 2 ปทีี่ผา่นมา

-

    แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

แผนปรับปรุงหลักสูตร รอบ 5 ปี  
(ครบรอบการปรับปรุง ปีการศึกษา 2566)

2566 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และจำนวนหน่วยกิตรวม 2564 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

[ตัวอย่าง] ปรับวิธีการ
สอนวิชาสัมมนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเน้นการจัด
สัมมนาทางวิชาการ

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

[สำเร็จ/ไม่สำเร็จ]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจาก ............

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

[สำเร็จ/ไม่สำเร็จ]  
กรณีไม่สำเร็จ ให้ระบุสาเหตุที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจาก ............
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
2. อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
3. อ.อภิญญา อุตระชัย  ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
4. อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี  ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 
5. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ ลายเซ็น: _______________________ วันที่รายงาน: ____________ 

ประธานหลักสูตร : อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย :  อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย :  ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 

เอกสารประกอบรายงาน 
1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 

จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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สรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ตวับง่ชี้ที่ 1.1 การบรหิารจดัการ
หลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรที่กำหนดโดย สกอ.

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
☑หลักสูตรได้มาตรฐาน 

☐ไม่ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตวับง่ชี้ที่ 2.1 คณุภาพบณัฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.51 
ระดับ N/A N/A N/A

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 
80 

N/A N/A N/A

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตวับง่ชี้ที่ 3.1 การรบันกัศกึษา 4 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา

4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา

3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.33 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์

4 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรลุ 3 คะแนน

ตวับง่ชี้ที่ 4.2 คณุภาพอาจารย์ รวม 1.67 คะแนน

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ป.ตรี 20% 
ป.โท 80% 
ป.เอก 
100%

0 X
100 = 0 % ไม่บรรลุ 0 คะแนน

5

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี 45% 
ป.โท 60% 
ป.เอก 75%

0
X 100 = 0 % ไม่บรรลุ 0 คะแนน

5

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 
ป.เอก 45%

4.4
X 100 = 88 % บรรลุ 5 คะแนน

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

3 ระดับ 3 ระดับ บรรลุ 3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 2.56 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร

4 ระดับ 4 ระดับ บรรลุ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

4 ระดับ 4 ระดับ บรรลุ 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน 
ผู้เรียน

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรลุ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนิน
งานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ 
100

8 ข้อ X 100 = 100%

บรรลุ 4 คะแนน8 ข้อ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.75 คะแนน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)ตัวหาร
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรลุ 3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)ตัวหาร

องค์ประกอบ
คะแนน
ผ่าน

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I P O
คะแน
นเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 2 - - - - -

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ดี

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3 2.56 - - 2.56 ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน

4 4.00 3.67 - 3.75
ดี

องคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ดี

รวม 11 3.40 3.83 - 3.16 ดี

ผลการประเมิน ดี ดี - ดี
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6   
0.01-2.00 ระดบัคณุภาพนอ้ย         3.01-4.00 ระดบัคณุภาพด ี
2.01-3.00 ระดบัคณุภาพปานกลาง   4.01-5.00 ระดบัคณุภาพดมีาก




